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DÁNSKO 

SCHENKER STAVÍ LOGISTICKÉ CENTRUM 

V blízkosti dánského města Fredericia v jihovýchodním Jutsku postaví společnost DB 

Schenker do roku 2022 logistické centrum mezinárodního rozměru.  Od obce Fredericia získal 

logistický koncern pozemek o rozsahu 89.000 čtver. metrů u křížení dálnic E45 (směr Aarhus) 

a E 20 (směr Kodaň). Dojde zde k výstavbě terminálu o rozloze 7.000 čtv. metrů a kancelářské 

budovy o 2.800 čtv. metrech.  Logistická hala bude odpovídat nejnovějším bezpečnostním 

předpisům (Tapa) a požadavkům na klimaticky přátelská zařízení. Na firemním pozemku má 

být k dispozici 80 odstavných stání pro velká a rozvozová nákladní vozidla.  Při plném provozu 

má zařízení nabídnout 150 pracovních míst.   

 

ITÁLIE 

AGILITY ITALY ZÍSKÁVÁ CERTIFIKÁT GDP  

Společnost Agility Italy, sídlící v Miláně, má krátce certifikát GDP (Good Distribution Practice 

– Dobré distribuční praktiky), jenž prokazuje její schopnost splňovat přísná pravidla čistého 

skladování, dopravy a distribuce zdravotních produktů pro lidské použití. Agility Italy se tak 

připojuje  k 15 certifikovaným stanicím v Evropě, Asii, Latinské Americe a Severní Americe.  

Praktiky dle GDP jsou rozvíjeny a udržovány regulačním působením Světové zdravotnické 

organizace a Evropské unie směrem k zacházení s významnými lékařskými a zdravotními 

produkty.   „Pharma a pro životy fungující logistiky jsou velice specializované a složité. 

Certifikace GDP znamená, že Agility Italy prokázala svou schopnost udržovat bezpečnost, 

kvalitu a integritu   velmi důležitých produktů ve farmaceutickém dodavatelském řetězci“ řekl 

Eric ten Kate, viceprezident Agility.  „Specialisté Agility na tuto oblast ve světě jsou velice 

zanícení a takoví musí být.  Naše praktiky, postupy a politika zajišťují, že zákazníci a jejich 

rodiny  dostávají léky pouze nejvyšší kvality“.  

    

NĚMECKO 

HAMBURK: NÁRŮST ZBOŽOVÉHO OBRATU  O 3,2% ZA 9 MĚSÍCŮ 2019 
Růst v Hamburku jasně předčil čísla z největších konkurenčních přístavů v severní Evropě.  

Ty uváděly nárůsty kolem jednoho procenta. Kontejnerů bylo manipulováno sedm milionů 

TEU – 20 stopých standardních kontejnerů – při nárůstu 6,9 procent. Zde Hamburk opět vládl 

vyšším tržním podílem o 0,7procentních bodů v konkurenci s ostatními kontejnerovými 

přístavy, jejichž růstový průměr byl 3,4 procenta. Velmi dobrý trend v manipulaci kontejnerů 

v drážním segmentu se odrážel v růstu služby přístavu do jeho zázemí. Doprava 2,1 milionu 

TEU za prvních devět měsíců představovala růst o 11,9 procent. Mírně poklesl obrat 

hromadného zboží při 31,6 milionech tun – pokles o 2,1 procenta – vůči předchozímu roku.  

 

NĚMECKÁ DRÁHA DB PRODÁ DCERU ARRIVA NA BURZE 

Německá dráha startuje podle svého šéfa Richarda Lutze „největší investiční ofenzívu v historii  

německé železnice“.  Podle jeho propočtů se plánují investice ve výši 200 miliard eur.  

Představuje to peníze od majitele státu a od dráhy samotné. Aby se DB vyprostila ze zadlužení, 

hodlá nyní Lutz prodat na burze velkou část zahraniční činnosti dceřiného podniku Arriva. Od 

května 2020 se má nabídnout na burze k prodeji mnšinový podíl britského dopravního podniku 

Arriva. Po období třílet mají následovat další akcie. Pokus prodat dceřiný podnik přímo se 
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nevydařil.  Zájemci nabízeli méně než byly zamýšlené čtyři miliardy eur. Přes prodej chce Lutz 

v příštím roce dát dohromady 3 miliardy eur přes půjčky a vzdát se zisku. Bankovní úvěry 

nepřicházejí v úvahu, protože dráha se nachází pouhých cca 800 milionů eur pod hranicí 

zadluženosti, kterou experti na rozpočet Spolkového sněmu stanovili při 25,4 miliardách eur.  

Jinak při navyšování vlastního kapitálu DB se její konkurenti obávají narušení konkurence.   
 

NOVÉ PŘEDPOVĚDI STAVU VODY NA RÝNU 

Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer zahájil před týdnem v Koblenzu nové desetidenní 

předpovědi pro nízké stavy vody na Rýnu.  Z důvodu delších období nízké vody má umožnit 

vnitozemské plavbě, aby mohla lépe plánovat, kolik může bez nebezpečí   ložit. Podle údajů  

Spolkové ústavu pro hydrografii (BfG) desetidenní předpověď stavu vody na sedmi rýnských 

hladinách v Oestrich, Kaubu, Koblenzi, Kölnu, Düsseldorfu, Duisaburgu a Emmerichu má  

značnou pravděpodobnost. Desátý den obnáší nejistota většinou 35 cm směrem nahoru nebo 

dolů. Nová služba je založena kromě jiného na 72 jednotlivých předpovědích počasí. 

Desetidenní prognóza je součástí „Akčního plánu nízká voda Rýna“.  Ministr prezentoval tento 

osmi bodový plán v červenci 2019 na jedné rýnské lodi u Kölnu. Pochválil BfG, že již po 

několika měsících mohl splnit první bod. Ministr připomněl léto 2018 prakticky bez deště 

s mimořádně nízkým stavem vody v Rýnu. Tehdy čekalo mnoho tankovacích stanic na benzín 

nebo naftu a velké podniky už nemohly své suroviny po vodě dopravovat.  Scheuer řekl 

s pohledem na chemického obra BASF, aniž uvedl jméno, že ten takto tratil kolem 400 milionů 

eur a řekl: „Potřebujeme vodní cesty, abchom mohli provádět dopravy, přátelské klimatu“. Ze 

silnic na řeky by se muselo převést ještě mnoho nákladních jízd.  

 

ŠVÝCARSKO 

SBB CARGO INTERNATIONAL ZAKLÁDÁ DCERU V NIZOZEMSKU 

Od změny jízdních řádů 2019/2020 jezdí švýcarská dráha SBB Cargo International  

mezinárodní dopravu mezi Nizozmskem a Itálií ve vlastní režii. Stává se tak založením 100 

procentní dceřiné společnosti SBB Cargo Nederland se sídlem v Rotterdamu. Švýcarská 

nákladní dráha si od tohoto opatření slibuje zlepšení kvality na celé ose Nizozemsko – Itálie, 

protože sama přejímá plánování a provoz vlaků a je méně závislá na třetích stranách. K začátku 

provozu budou nasazeni strojvůdci od SBB Cargo Deutschland. Později bude moci nizozemská 

dcera zaměstnat vlastní strojvůdce   na místě. K vedení SBB Cargo Nederland byl povolán 

Freek Hilkemeijer. Má 20 let zkušenosti v řízení železnice, do roku 2013 byl kromě jiného 

manažerem provozu a kvality u HTRS Nederland a od roku 2014 řídí vlastní firmu Rail 

Competence B.V.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

DIGITÁLNÍ AUTODÍLNY A ÚDRŽBA   PODLE SCANIA 

 
Digitalizace postihuje stále více oblastí našeho působení.   S pružným plánem údržby otevírá 

švédský výrobce nákladních aut Scania příští vývojový stupeň digitálních autodílen. Jeho 

model pracuje s enormně efektivním algoritmem, jenž pro každé vozidlo kalkuluje optimální 

potřebu údržby. J. Hapfer ze Scania Deutschland Österreich informoval o této záležitosti 

v německém odborném tisku.  

Údržba Scania s pružnými plány – tak nazývají Švédové model údržby nakladních vozů 

Scania, jenž se zaváděl před třemi roky s novou řadou nákladních vozů výrobce. Loučí se tím 

Scania s obvyklou údržbou?  

Údržba s pružnými plány je alternativou ke konvenční údržbě. Tato vychází z pevných 

intervalů údržby, které se zpravidla odvozují od průběhu výkonu vozidla. Dílna Scania pracuje 
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v tomto případě na základě plánu údržby, který pojímá systematicky jednotlivé úkoly. Ve 

srovnán í s tím je údržba s pružnými plány modelem, jenž je přizpůsoben skutečné údržbové 

potřebě vozidla. Středobodem zde je potřeba našich zákazníků, kteří vydělávají peníze pouze 

tehdy, když je jejich vozidlo na silnici. Chceme zajistit dlouhou upotřebitelnost vozidel, dlouhé 

intervaly údržby a minimum pobytů na dílnách.  

Jak pružná je potom údržba s pružnými plány?   

Každé nákladní auto Scania má vlastní podmínky nasazení. Vozidlo, které je nasazeno 

v dálkové dopravě, má jinou potřebu údržby než takové, které jezdí na stavbě nebo při přepravě 

dřeva. Roli také hrají různé klimatické podmínky, nosnosti a topografie. Údržba Scania je 

s pružnými plány tak koncipována, že každé vozidlo je udržováno optimálně v souladu 

s podmínkami jeho nasazení.  

Nová koncepce údržby přichází bez pevných intervalů údržby. Co je za tím technicky?  

Srdcem programu údržby Scania je algoritmus, vyvinutý výzkumným a rozvojovým oddělením 

Scania. Technická infrastruktura pro údržbu s pružnými plány staví na více než 360.000 

nákladních vozidlech výrobce, která pravidelně sdělují své provozní údaje do centrály 

v Södertälje přes telematický systém Scania. Jsou to údaje jako proběhy, rychlosti, teploty olejů 

a motorů, spotřeba paliv, běhy motorů naprázdno a volby řazení. Systém funguje na základě 

Big Data.  

Algoritmus tedy určuje na základě provozních údajů stav pohonu a motoru, tekutin a filtrů 

pro každé jednotlivé vozidlo? 

Je kolem 30 modulů, do kterých se musí systém strefit na základě údajů údržbového 

rozhodování. Přitom vzniká individuální plán údržby, jenž umožňuje po každý komponent a 

každý díl technické a hospodárnostní hledisko optimálního provozu. Například to může 

znamenat, že program odsune na pozdější termín seřizování ventilů a uspíší údržbu 

vzduchového filtru, protože při příštím termínu údržby by příslušný díl již nepracoval 

v optimální pracovní oblasti.   

Jak funguje komunikace mezi systémem údržby a účastníky řetězce údržby?  

Údržba s pružnými plány je průhledný systém. Speditéři a dopravci mohou kdykoliv vyvolat 

údržbový status svých vozidel na portálu Scania Fleet Management. Řidiči obdrží zprávu na 

svém vozidlovém displeji o dohodnutém proběhu jeho vozidla až ke stanovené údržbě.  

Autodílna Scania opět obdrží s předstihem kolem čtyř týdnů přesné sdělení o stanovených  

údržbových pracech. Pracovník autodílny pro styk se zákazníky potom přímo volá disponenty 

nebo vedoucí autoparků, informuje o rozsahu a trvání údržby a dohaduje termín prací.  

Sází pružná údržba na určitou digitální příbuznost u zákazníků?  A jak se nechá model 

požadovat? 

Poptávka po naší koncepci údržby se týká všech podniků. Méně rozhodující je digitální 

příbuznost, podstatná je velmi konkrétní přednost plánovatelné, průhledné a optimální údržby. 

S uzavřením smlouvy o opravě a údržbě získá zákazník pružnou údržbu svých vozidel. 

V dopravním sektoru je model dobře přijímán. V Německu a Rakousku již jde o téměř 10.500 

vozidel, jež se udržují podle pružných plánů. (jk)  

  

TAKÉ Z CIZINY:  

 

To se vám dva podivíni v bárce chystají chytat ryby. „To místo tady je plné ryb, musíme ho  

na dně lodi označit křížem pro zapamatování“. – To nemyslíš vážně – pro příště budeme mít 

sotva stejnou loďku“.  
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