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BELGIE 

PREVENCE EVROPSKÉ KOMISE EU PŘED TVRDÝM BREXITEM 

Dopravní a logistické podniky v EU mají mít více času, aby se v letecké a silniční nákladní 

dopravě připravily na důsledky výstupu UK z EU a možného nesmluvního brexitu. Za tím 

účelem mají být prodlouženy přechodové lhůty ve dvou nouzových opatřeních EU, jež byla 

přijata pro případ tvrdého brexitu 29. března.  Komise připravila potřebný návrh. Evropský 

parlament a Rada EU (státy) musí prodloužení odsouhlasit, aby mohlo vstoupit v platnost.  

Jde o dvě nařízení k „Zajištění základní propojitelnosti“ v nákladní a osobní silniční dopravě 

jakož i v dopravě letecké. Evropská unie v nich uvádí, že se britským dopravním podnikům 

nadále za současných podmínek umožní   přístup na kontinent, pokud Britové také zajistí 

odpovídající práva podnikům z EU. Tato přechodová fáze měla trvat v silniční nákladní 

dopravě do konce prosince 2019 a v letecké dopravě do konce března 2020. S ohledem na 

možný tvrdý brexit od 31. října 2019 Komise nyní tyto termíny mění, aby se předpokládané 

přechodové období kvůli přesunu data brexitu nezkrátilo.  Opatření pro silniční dopravu má 

proto platit do 31. července 2020, pro leteckou dopravu do 24.října 2020. Beze změny má zůstat 

nouzové opatření pro železniční dopravu. To totiž platí až devět měsíců po nesmluvním brexitu.  

 
  ČÍNA  

TŘI ZEMĚ SPOJUJÍ SÍLY VE PROSPĚCH KORIDORU TIR VE STŘEDNÍ ASII 

 Jde o  ministry dopravy Uzbekistanu, Tadžikistanu a Číny, kteří dali podnět k testu pomocí 

karavany šesti kamionů – po dvou z každé země. Vyjely z Termezu v Uzbekistanu, tranzitovaly 

Tadžikistanem do finálního místa určení: Kašgaru v Číně. S Čínou, která aplikuje systém TIR 

od r.2018, narůstají příležitosti pro silniční dopravu v regionu, když celní aranžmá se 

sousedními zeměmi budou snazší a efektivnější. Při poloze těchto zemí podél Hedvábné cesty 

bude rozvoj po starých obchodních trasách přínosem pro světový obchod. Karavana znamená 

důležitý krok v testování schopnosti dopravy přes řadu hranic v regionu. Umožní ministrům 

dopravy zmíněných zemí, zapojených v testu, ověřit celkovou efektivnost a výkonnost tranzitu 

na tomto koridoru a posoudit jak současné hraniční procesy a infrastruktury  budou pracovat 

s režimem TIR.         

  IZRAEL   

PŘÍSTAV HAIFA HLEDÁ STRATEGICKÉHO PARTNERA 

Podnik přístavního překladu Haifa Port na severu Izraele hledá strategického partnera pro svůj 

kontejnerový terminál. Německý dopravní tisk se to dozvěděl při cestě delegátů přístavu 

s hospodářským zaměřením.   Přístav by nejraději udal celkové terminálové vlastnictví. Jako 

možné investory si dovede představit DHL, UPS či také Amazon.  Nebude však vůbec 

jednoduché investora nalézt. Neboť v přístavu staví v současnosti čínská Shanghai International 

Port Group plně automatizovaný kontejnerový terminál, jenž bude moci odbavovat lodě o 

kapacitě 20.000 TEU. Do provozu má jít v lednu 2021.  Tím bude mít víc než za rok 

kontejnerové stanoviště Haifa Port sotva  šanci v konkurenci – přiznávají sami zástupci tamního 

přístavního zařízení.   
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NĚMECKO 

EXPRESNÍ PODNIK DHL SLAVÍ 50. JUBILEUM 

Začalo to v roce 1969 v San Franciscu, USA. Tři zakladatelé DHL – Adrian Dalsey (D), Larry 

Hillblom (H) a Robert Lynn (L) tehdy rozpoznali, jak mnoho branží by mohlo profitovat 

z expresní kurýrní služby. Například logistika. Když faktury létaly, zboží mohlo být procleno  

předtím, než kontejnerová loď vůbec dorazila do cílového přístavu. Šetřilo to podnikům čas a 

nakonec i peníze. Koncepce byla jednoduchá: pokud se musely doklady rychle přepravit z A 

do B, zabalil je pracovník DHL do svého ručního zavazadla a usadil se v letadle do cílového 

místa. Do konce 70. let rozšířil DHL svou koncepci také na trhy v Africe, Asii, Evropě, Latinské 

Americe a na Blízkém východě. Navíc podnik shledal rostoucí význam malých zásilek zboží 

pro své zákazníky. Mezitím pracuje DHL nejen v expresní oblasti, ale i na různých úsecích. 

Mezi nimi v Global Forwarding (Spedice) a  Freight (silniční nákladní doprava.)  

V roce 2002 převzala Německá pošta tohoto poskytovatele služeb – proto také žluté pozadí na 

logu. DHL vytvořil během doby vlastní flotilu s více než 250 nákladními letadly. Za 50 let 

historie podniku měl DHL řadu kuriózních zásilek. Například podnik přepravil do Litvy 132 

milionů euro-bankovek krátce předtím, než se země stala v roce 2014 částí Eurozóny. Nákladní 

auta byla provázena ozbrojenými vozidly, helikoptérami a policisty. Všechny hlavní ulice byly 

z důvodu bezpečnosti uzavřeny.  Také zvířata nejsou jen zřídkavými hosty u DHL. K dopravě 

nosorožců z UK do Tanzánie   v roce 2012 byl dokonce přestavěn Boeing 757.  

DHL rovněž experimentuje s novými technologiemi jako například s drony pro doručování  

léků.  Podnik ujišťuje, že nebude odpočívat na svých úspěších a bude vždy usilovat o něco 

nového.  

NIZOZEMSKO 

SVĚTOVÉ PŘÍSTAVY BUDOU JEDNAT O KLIMATU PŘÍŠTÍ ROK V KVĚTNU 

První kongres světových přístavů o programu klimatických akcí (WPCAP) se bude konat příští 

rok v květnu v Rotterdamu za účasti přístavů Antverpy, Hamburk, Amsterodam, Le Havre, 

Barcelona, Gothenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver a New York+New Jersey.  

Přístavy pracují na snížení emisí CO2 z lodí a přístavů v pěti pracovních skupinách, jež vyvíjejí 

opatření včetně zvýšení efektivnosti v obratovosti lodí z hlediska času, vytvoření nakládky a 

vykládky lodí klimaticky neutrální, užití pobřežní energie a alternativních paliv.  

Nizozemské ministerstvo hospodářství a klimatické politiky oznamuje, že provozovatel 

energetických sítí Gasunie bude odpovědný za první etapu rozvodné sítě tepla v provincii Zuid-

Holland. Rozvodem je potrubí o kapacitě 250 MW, plněné horkou vodou a distribuované 

energetickými podniky   při nahrazení zákaznického užívání přírodních plynů v domech, 

kancelářích a   sklenících. „Být schopen používat zbytkové průmyslové teplo vyžaduje novou 

infrastrukturu.   Za podpory národní vlády nyní mluvíme o důležitých krocích vpřed směrem 

k rozvoji regionální tepelné sítě“ vysvětloval ředitel přístavní správy Rotterdamu Allard 

Castelein.  „Teplo, jež je   k dispozici   v oblasti   přístavu, je dostatečné k pokrytí poptávky 

500.000 domácností   a značné části skleníkového pěstování v regionu. Může to vyústit v roční 

snížení emisí CO2   o dva až tři miliony tun“.  

 

USA 

C.H. ROBINSON INVESTUJE DALŠÍ MILIARDY 
Americký logistik   C.H. Robinson zainvestuje v příštích pěti letech   miliardu USD do 

technologií. Oznámil to ředitel podniku Bob Biesterfeld v kalifornském Anaheimu.  Tím se 

investice zdvojnásobí. V minulých deseti letech vzal rovněž do ruky 1 miliardu USD a kromě 

jiného za ni pořídil více než 1.000 datových rozborářů, inženýrů a rozvojářů pro podnik – má 

jít o „talenty v obchodně kritické oblasti“.  Již v dubnu C.H. Robinson oznámil svůj záměr 

rozšířit své oddělení IT a vývoje softwaru v Polsku a zaměstnat   více než 100 expertů pro IT.  

DISTRIBUTOR LÉKŮ TESTUJE DORUČOVÁNÍ POMOCÍ DRONŮ 
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Americká farmacie Walgreens a společnost Wing Aviation, první cestifikovaný operátor dronů 

od Federálního leteckého úřadu, začínají od října nabízet dodání léků   obyvatelům 

Christiansburgu ve Virginii. Oba podniky použijí pilotní program k určení životaschopnosti 

dodávání zdravotních a kondičních produktů   přes drony během minut od umístění příkazů 

pomocí platrformy Wing. Oprávnění zákazníci v Christiansburgu budou mít přístup k více než 

stovce nepředepsaných produktů a šesti praktickým balením přes platformu Wingu,  

jež obsahuje    množství Walgrenových nejvyhledávanějších produktů. Christiansburg s 22.000 

obyvateli byl vybrán, protože Wing spolupracuje od roku 2016 s nedalekým Polytechnickým 

institutem Virginie a Státní univerzitou při testování dodávek drony   na základě programu 

ministerstva dopravy USA. „Je to druh partnertství a nabídek, jež mohou nově definovat 

pohodlí našich zákazníků a obcí – doručování do domu v minutách, nikoliv v hodinách a dnech“ 

komentoval záležitost Vish Sankaran, šéf inovací u Walgreeena.     

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

NĚMECKÝ SVAZ SPEDICE A LOGISTIKY (DSLV): INOVAČNÍ PROGRAM  

„LOGISTIKA 2030“ POJÍMÁ ŘADU VĚCÍ PŘÍLIŠ STRUČNĚ 

 Spolkový svaz spedice a logistiky DSLV   vítá „Inovační program Logistika 2030“, který před 

týdnem představil v Berlíně státní tajemník pro dopravu Steffen Bilger. Obsahuje mnoho 

opatření, která přispějí jak   k dosažení vysoké výkonnosti německé spedice a poskytovatelů 

logistických služeb tak i   k   zabezpečení logistického stanoviště Německo – píše svaz ve svém 

stanovisku. Realizace některých témat   ale značně zasahuje   do současného legislativního 

období.  

Moving City – logistické scénáře budoucnosti 
Některá témata se ale musí podle DSLV ještě rozšířit. V „Tematické oblasti 10: Cesty na 

poslední míli“ leží zaměření příliš na logistice sektoru KEB (kurýrní, expresní a balíkové 

služby). Tím ministerstvo zanedbává spedici, která přispívá s těžkými zásilkami a většími 

vozidly k zásobování aglomerací. Svaz proto požaduje, aby podpora dosahovala přes mikro-

uzly a vozidla do 7,5 tuny. Bilgerem oznámenou inovační komisi by DSLV podpořil.   

Ústřední svaz německých přístavních podniků (ZDS) považuje za nezbytné, aby bylo do 

inovačního programu uvedeno zlepšení výběru dovozní daně. Také plánování a výstavba 

infrastruktury mají být   urychleny.  

Spolkový svaz německého průmyslu (BDI) zdůrazňuje, že vedle inovačního programu je třeba 

rozpracovat řadu témat.  Tak například nákladní řidiči v Evropě mají dnes ještě za povinnost 

vozit sebou   v papírové formě dopravní doklady ve všech řečech zemí, jimiž projíždějí. A 

železnice musí navázat na   vysoký standard   logistických procesů, pokud má převzít 

významnější roli.  

Logistické křižovatky německých přístavů a letišť   by byly následnými předpisy v evropském 

srovnání oslabeny v letecké bezpečnosti a dovozních daních. Efektivnost říční plavby trpí 

zastaralou infrastrukturou. Příliš nízké mosty, poruchové propustě a jen velmi pomalu 

realizované úpravy řečišť brzdí hladkou nákladní dopravu.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Herec Marius natáčí film o lovu v Africe. Má utíkat před lvem, který   bude vypuštěn 200 m 

za ním.  „Jste si jistí, že mě nedohoní? – „   Není  možné, aby vás dostihl.  Stojí to ve scénáři“. 

– „Ano, ale ten lev -  četl scénář?“ 
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