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DÁNSKO 

DSV PANALPINA SE SILNÝM NÁRŮSTEM 

Převzetí koncernu Panalpina dánským DSV, jež bylo oficiálně naplněno 19. srpna, má pro Jense 

Bjorn Andersena, gen. ředitele v čele skupiny včetně Panalpiny potěšující výsledek třetího 

čtvrtletí. „S integrací prvních operativních obchodů jsme na dobré cestě i přes částečně obtížné 

tržní podmínky, zejména v sektoru leteckého zboží a těší nás silný třetí kvartál.“ Po devíti 

měsících prokazuje logistik obrat 64,5 miliard DKK (8,6 miliard eur). Je to nárůst o 11 procent 

vůči srovnatelnému období předchozího roku. Jen ve třetím čtvrtletí došlo ke zvýšení o 21 % 

na 24,5 miliard DKK (3,2 miliardy eur). Zisk dle ebit vzrostl o 18,3 procenta na 4,87 miliard 

DKK (651 milionů eur).  Odpovídající hodnota třetího čtvrtletí činí 1,78 mld DKK nebo 238 

milionů eur (= plus 18 procent).     

Složka leteckého a námořního carga dosáhla operativního výsledku 3,3 miliardy DKK (441 

milionů eur) po 2,7 miliardách DKK (361 mil. eur) za loňské období.  Panalipna sebou přinesla 

39 milionů DKK (5,3 milionů eur) . V pozemní dopravě pociťovala Panalpina ve třetím čtvrtletí 

zejména stagnaci v oblasti automobilů.   

 

FRANCIE 

AIR FRANCE/KLM POCIŤUJE OCHABNUTÍ AIR CARGA 

Obchod s leteckým zbožím skupiny Air France-KLM-Group už není co býval.  Dopravní 

objemy poklesly o 5,3 % na 274.000 tun. Výnosy disponibilních kapacit poklesly o 0,08 na 3,8 

milionů tunokilometrů.   Vytížení disponibilního ložného prostoru kleslo o 3,4 % procentních 

bodů na 54,8 %. S propadem cen a poklesem tržeb je významný pokles obratu. Zatímco 

v prvních 9 měsících 2019 došlo ve srovnání s obdobím před rokem k minusu 3,6 % na 1,59 

miliardy eur, je vývoj ve třetím čtvrtletí ještě dramatičtější: v tomto období poklesly tržby o 9,3 

% na 514 milionů eur.      

JIŽNÍ KOREA 

DHL EXPRES  MASIVNĚ INVESTUJE DO LETIŠTĚ INCHEON 

Podnik buduje především vstupní bránu do tohoto jihokorejského letiště. V minulých dnech 

došlo k podpisu příslušné koncesní dohody s Incheon International Airport Corporation. Za 131 

milionů eur bude plocha zařízení téměř trojnásobná na 60.000 čtv. metrů. Práce mají být 

dokončeny ve druhém čtvrtletí 2022. Zařízení leží strategicky výhodně na důležitých trasách 

mezi Jižní Koreou a zeměmi jako Singapur, Taivan, Hongkong a Čína. Měřeno v expresních 

obratech patří tyto země k deseti nejdůležitějším trhům DHL Express. Ten směroval investici  

- dosud největší v jižní Koreji – na současné a budoucí požadavky asijské generace 

elektronického obchodu. Podle prognóz stoupne tento obchod v asijsko-pacifickém prostoru do 

roku 2023 na 2,5 miliard USD. Samotná Jižní Korea se stane pravděpodobně třetím největším 

trhem E-Commerce na světě po Číně a USA. Zmíněné zařízení bude technicky příkladně 

vybaveno. Plně automatizované rentgenové skenování, 4 km dlouhý dopravní pás, automatické 

třídicí zařízení, magnetické měřiče rychlosti a celoplošný videodohled mají výrazně zvýšit 

produktivitu. Balíkový a dokumentační překlad má na Incheon-Gateway stoupnout o více než 

150 procent. DHL Express otevřel zařízení na letišti Incheon v roce 2008. Od té doby se zvýšil 

dopravní objem o více než 48 procent.  
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LUCEMBURSKO 

LOGWIN HLÁSÍ VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ STABILNÍ VÝSLEDKY 

Koncern Logwin dosáhl za prvních devět měsíců tohoto roku obratu 851,5 milionů eur (2018: 

841,8 milionů eur). Koncern toto sdělil v lucemburském Grevenmacheru. Obchodní oblast 

leteckého a námořního zboží dosáhla obratu 560,7 milionů eur (2018: 563,8 mil. eur). 

Operativní výsledek (EBITA) je za prvních devět měsíců 2019 s 38,4 miliony eur prakticky na 

lońské úrovni. Ve srovnání s údaji výroční finanční zprávy 2018 stav rizik pro koncern Logwin 

v prvních devíti měsících 2019 výrazně nezměnil.  Pokud jde o existující a potenciální rizika 

odkazoval koncern na výroční finanční zprávu 2018. Logwin jakožto celosvětově operující  

poskytovatel logistických služeb  zaměstnává 4.400 osob  na 190 pracovištích v 35 zemích.  

Podnik patří z 87,17 procent do majetku Delton Logistics S.á.r.l., jehož jediným vlastníkem je 

podnikatel Stefan Qundt. Koncern byl založen v r. 1985 Günterem Thielem pod názvem „Thiel 

Logistik  AG“. Po velmi rychlé expanzi po roce 2000 musel koncern bojovat s hrozící 

insolvencí.  

NĚMECKO 

SUMMIT PROFESIONÁLŮ Z DODATELSKÝCH ŘETĚZCŮ V DÜSSELDORFU 

Geopolitické nejistoty a narůstající ochranářství ohrožují stabilitu dodavatelských řetězců. Toto 

znepokojující prostředí je velkou výzvou pro manažery dodavatelských řetězců. K tomu 

přicházejí stále rychlejší technologické změny a   pnutí v dopravních kapacitách.  Úspěch 

dodavatelského řetězce odvisí stále více o schopnosti přizpůsobit strategie, procesy a stanoviště 

tak aby se omezila rizika, snížily náklady a dosáhlo se konkurenčních výhod.    

V této náročné době organizují německé dopravní noviny DVZ 13. listopadu svůj první 

„Summit dodavatelského řetězce“ v Düsseldorfu za účasti expertů například od společností 

Bosch, Thyssenkrupp Material Services, Flexport, IBM nebo Frauenhofer. Jedním z témat bude 

„Design dodavatelského řetězce zítřka: nejdůležitější impulsy ke změnám“.   

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA PŘES OBTÍŽNÉ RÁMCOVÉ PODMÍNKY  

Přestože index kontejnerového překladu RWI – Leibnitzova institutu pro hospodářský rozvoj  

a Institutu pro námořní hospodářství a logistiku (ISL) po aktuálních rychlých hodnoceních  

dosáhl v září  nejvyšší hodnoty 139,5, experti zde  nespatřují žádný pevný růstový trend. Má jít 

spíše o vedlejší tendenci, protože hodnoty posledních tří měsíců směrovaly mírně dolů. 

Nicméně se kontejnerová doprava vyvíjela o něco lépe než celkový světový obchod. Podle 

konjunkturního šéfa RWI Rolanda Döhrna dosažené plus   nehovoří o novém růstu světového 

obchodu.   

KONJUNKTURNÍ ANALÝZA SVAZU BGL: ZHORŠOVÁNÍ SITUACE 

Hospodářská situace v německém oboru silniční nákladní dopravy se ve druhém čtvrtletí ve 

srovnání s předchozím čtvrtletím lehce zlepšila. Avšak: vůči srovnatelnému čtvrtletí 2018 se 

obchodní situace zhoršila dosti výrazně, jak uvádí Konjunkturní analýza Spolkového svazu 

silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL). Je postavena na údajích 258 podniků. Tak saldo 

z pozitivních a negativních hodnocení současné obchodní situace je s minus 3 procenty 

nezměněně negativní. Je to nejhorší hodnota hodnocení druhého čtvrtletí na posledních šest let, 

uvádí BGL. Zatímco každý čtvrtý podnik informuje o rostoucích či klesajících obratech vůči 

předchozímu čtvrtletí, hovoří více podniků o špatném než o dobrém podnikovém výsledku – 

20 k 15 procentům. Negativně se také vyvíjí hodnota vytížení vozidel a jízdního personálu. 

Rovněž  prognózy pro druhé pololetí  jsou přitlumené. Tak s 23 procenty je téměř každý čtvrtý 

podnik pokud jde o podnikové výsledky skeptický a také v obratech očekává více dotazovaných 

poklesy než nárůsty. Před rokem bylo obratové saldo ještě při plus 20 procentech,nyní obnáší 

11 procentní bodů.  
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SRN: TĚŽKÉ TRANSPORTY NA DLOUHÝCH TRASÁCH PATŘÍ NA VODNÍ 

CESTU   
Mnoho speditérů nebere dost vážně zákonem předpokládané ověřování alternativ pro 

velkoprostorové a těžké dopravy po silnici. Spolkové ministerstvo dopravy chce únikové cesty 

zastavit a ověřovací řízení zostřit. Tolik z Fóra o zvláštních dopravách počátkem listopadu 

v Bonnu.  Instituce Centrum podpory krátké námořní dopravy, sídlící při ministerstvu, uvedlo: 

„V poslední době jsme dostali řadu požadavků na takové transporty, ale odmítli jsme je, protože 

chybělo ověření alternativy k silnici nebo zdůvodnění dopravy po silnici bylo příliš 

dobrodružné. Taková negativní posouzení jsou potřebná, když má jít o dopravu přes 250 km. 

Potom musí speditéři zdůvodnit, proč nepoužívají říční plavbu nebo železnici.  

Mnoho těžkých transportů se přesměrovává přes Lüdenshield, protože mnoho mostů je 

marodných a nákladní auta přes 44 tun celkové hmotnosti po nich nesmějí jezdit. Zatížení silnic 

kolem Lüdenshieldu enormně narostlo. Nákladní auta způsobují více škod než auta osobní. 

„Naše silnice tím jdou rychleji kaputt“ zní z rigidního postavení města. Zákonodárce sice chce 

výslovně překlad těžké dopravy na vodu a na koleje, ale nakonec se o to nikdo skutečně 

nezajímá. „Je to neúnosný stav, když zákony nenabízejí vhodnou aplikaci. Dosud se hodně 

sázelo na dobrovolnost, ale potřebujeme politická zadání“ míní město.  

„Vodní cesta nehraje v povolovacím řízení pro těžkou dopravu prakticky žádnou roli“ 

připomíná Claudia Oberheimová z ministerstva dopravy, ale zřejmě dojde ke změnám. Pro 

speditéry a dopravce je ještě hodně únikových cest.  Mnoho úřadů se nezabývá tím, proč voda 

a dráha nepřicházejí v úvahu jako dopravní cesty. Oberheimová: „Zde vidím nasazení pro naše 

aktivity“.  

Na ministerstvu dopravy byla nově zřízena pracovní skupina, která se má tímto tématem 

zabývat. Přitom jde v první řadě o optimalizaci povolovacího řízení a možnosti podpory pro 

žadatele a překládkové podniky. S prvními návrhy počítá pracovní skupina létě 2020. Také 

nedávno předložený akční plán Vnitrozemská plavba předpovídá organizačně-politická 

opatření o přednostním použití vodní cesty. Kromě toho jde potom o dialog se spolkovými 

zeměmi například o definování těžkotonážních tras. „Je jasné, že rozšiřování vodních cest 

v Německu by se nevyplatilo.“ Jde spíše o to co nejlépe využívat existující síť, říká 

Oberheimová.  

Bavoři přitom pro sebe objevili Rýn.  Andreas Löffert ze svazu přístavů Straubing-Sand vidí 

v každém případě obrovský potenciál využívat pro těžkou dopravu   Rýn k námořním přístavům 

v Nizozemsku a Belgii.  Z hlediska ubývajícího zboží na řekách je přitom těžká doprava jednou 

alternativou jak zvýšit jejich hospodářské výsledky.  Proto se požaduje od všech zúčastněných 

od odesílatelů přes speditéry po rejdaře a námořní přístavy dělat více pro nabídky těžké dopravy 

po Rýně do námořních přístavů.  

A. Löffert spatřuje jako velkou nevýhodu, že říční doprava není součástí konzultačního 

procesu v rámci dopravních povolení. „My jako říční přístavy jsme na více 

velkoprostorových a těžkých transportů připraveni“. 

 

 

TAKÉ Z CIZINY:  

„Mám právě nějaké problémy – mohl byste mi půjčit dvacet eur? “- „Je mi líto, ale u sebe  

nemám nic.“ -  „A … co doma?“ – „Všichni jsou v pořádku, děkuju“.   
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