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Německá logistická skupina Rhenus dále rozšiřuje svou přítomnost na polském trhu 

plánovanou akvizicí polské spediční a logistické společnosti C. Hartwig. S touto akvizicí 

Rhenus usiluje o posílení své globální sítě Air & Ocean a rozšíření své pozice ve východní 

Evropě. 

Devět nových polských lokalit ve Varšavě, Krakově, Lodži, Wrocławi, Poznani, Gdaňsku, 

Štětíně, Katowicích a Koroszczynu a tři místa v Hamburku, Felixstowe a New Yorku doplní 

stávající síť lokalit Rhenus v Polsku, Německu, Spojeném království a ve Spojených 

státech. 

„C. Hartwig nám umožňuje nejen smysluplně obohatit stávající síť, ale také otevřít nové 

trhy s novými lokalitami", řekl Tobias Bartz, člen správní rady a pokračoval, „zejména v 

oblasti námořní nákladní dopravy očekáváme značné posílení našich dopravních 

prostředků.  

C. Hartwig je polská společnost působící na trhu dopravy, spedice a logistiky se zaměřením 

na námořní a leteckou i nákladní pozemní dopravu. Navíc, C. Hartwig působí také v 

mezinárodním měřítku a nabízí svým zákazníkům a dodavatelům řešení pro multimodální 

spedici, skladování a projektovou logistiku. 

Převzetí stále čeká na souhlas dozorčí rady skupiny OTL, souhlas antimonopolních orgánů 

a některá strukturální opatření. Po splnění těchto podmínek se očekává, že převzetí bude 

dokončeno v říjnu 2021. 

--  
 

 

Dopravní a logistická firma City Zone Express (CZE) se sídlem v Penangu zahájila silniční 

nákladní dopravu mezi Malajsií a Evropou. Otrávení ze zpoždění a nedostatku kapacit v 

kontejnerové dopravě na trase, CZE nasadila svou flotilu 150 nákladních vozidel jako 

pozemní alternativu, která se spojuje s Evropou přes Chongqing v Číně. 

Generální ředitel Raj Selvarajoo uvedl, že CZE již nyní přesouvá přibližně 500 kontejnerů 

měsíčně ze Shenzhenu a Hongkongu do jihovýchodní Asie, kde má pobočky v Malajsii, 

Singapuru, Thajsku, Vietnamu, Laosu a Myanmari. 

Kamionová doprava společnosti CZE jezdí z Chongqingu, přičemž hranice překračuje v 

Alašankou a poté projíždí Kazachstánem a Ruskem do Německa. Pan Raj uvádí, že doba 

realizace je přibližně 28 dní, a i když je cena přepravy po silnici o 20-30 % vyšší než po 

moři, rychlost a spolehlivost více než vynahradily zvýšené náklady. 

Silniční doprava z Číny do Evropy získala na oblibě v loňském roce, kdy epidemie Covidu 

začala mít vážný dopad na dodavatelské řetězce a ukázalo se, že sítě kontejnerové 

přepravy se nedokáží vyrovnat s prudkým nárůstem objemu spojeného s lockdowny. Hlavní 

hráči jako DHL, Ceva i DSV zaznamenaly potenciál využití pozemního mostu pro silniční 

nákladní dopravu mezi Čínou a Evropou, čímž by se zmírnil tlak na železnici. I tyto 

přepravní trasy však mají své problémy vzhledem ke Covid-testům pro řidiče a přidaným 

celním kontrolám, které by podle pana Raje mohly někdy způsobit dopravní zácpy a 

zpoždění, zejména na čínských hraničních přechodech. 

CZE nabízí službu do a z jihovýchodní Asie, ale zatím eviduje převážnou část poptávky po 

německém vývozu surovin a elektronických součástek používaných pro výrobu v Malajsii. 

Jeden klient přepravuje lithiové baterie, což představuje velkou příležitost pro budoucí růst. 

--  
 

 



Evropský výrobce letadel Airbus chce zintenzivnit své podnikání v segmentu nákladních 

letadel a zvýšit konkurenceschopnost proti svému konkurentu Boeingu. Společnost v 

současné době plánuje nákladní verzi svých osobních letadel Airbus A350. První verze by 

měla být uvedena do provozu v roce 2025, řekl generální ředitel Guillaume Faury u 

příležitosti představení lepších než očekávaných pololetních údajů. Za slibný projekt ho 

považuje také finanční ředitel Airbusu Dominik Asam. Zatímco Airbus dlouhodobě 

převyšuje svého amerického konkurenta v pozici nejúspěšnějšího výrobce osobních letadel, 

americká společnost již léta dominuje na trhu  nákladních strojů. Především dálkový 

nákladní letoun B777-F, po kterém dopravci prahnou kvůli velmi efektivní spotřebě paliva 

a který přišel na trh již v roce 2009, má pověst nejlepšího letadla pro mezikontinentální 

provoz v současnosti. Ale i starší řada B767-F a především takzvaná královna nebe, 

čtyřmotorová B747-F, která se již dávno stala legendou, jsou odborníky považovány za 

měřítko všech věcí. 

Airbus A 350 dosud existoval pouze jako osobní letadlo. Dvoumotorový širokotrupý letoun 

je konkurenceschopným modelem pro B777-F, protože má podobně efektivní hodnoty 

spotřeby, a může konkurovat modelu Boeing s užitečným zatížením až 109 tun. Účastníci 

trhu předpokládají, že oznámení společnosti Airbus povede Boeing k pokračování vývoje 

nového nákladního modelu B777-X, který byl v důsledku pandemie covid pozastaven. Ve 

verzi pro cestující je toto letadlo pro dlouhé tratě a širokým trupem považováno za největší 

dvoumotorové letadlo na trhu. Boeing plánuje první dodávky této řady na rok 2023. 

Společnost Qatar Airways Cargo již projevila velký zájem o nákladní verzi nového 

špičkového modelu, pro který zatím nejsou známy žádné podrobnosti. Díky nové 

technologii by měl B777-X spotřebovat o 10 procent méně kerosinu a mít nižší emise než 

konkurenční letadla od Airbusu. 

P.S. Když si ještě chvíli počkáme, na nebi se objeví zcela bezemisní stroj... teda na papíře... 

a stromy nebudou mít co žrát, protože ve světě zmizí CO2 

--  
 

S odhadovaným 90 000 volnými místy pro řidiče kamionů britská dopravní asociace 

Logistics UK vyzývá vládu, aby udělila řidičům EU pracovní víza, aby mohli na ostrově 

pracovat. Dodavatelské řetězce ve Velké Británii se dostávají pod rostoucí tlak kvůli 

nedostatku zaměstnanců v logistických operacích, říká Alex Veitch, generální ředitel 

veřejné politiky v Logistics UK. Po brexitu muselo zemi opustit zhruba 25 000 řidičů 

kamionů ze zemí EU, protože vláda je klasifikuje jako „nekvalifikované pracovníky“, pro 

které již neexistují pracovní víza, uvádí asociace. Vláda odmítá tento postoj změnit. Před 

pár týdny se ale rozhodla udělat výjimku pro pracovníky na sklizeň v zemědělství. "Tím se 

vytvořil precedens," říká Veitch. „A k čemu je lidem umožněno sklízet potraviny, pokud je 

nelze nikam přepravovat kvůli nedostatku dostupného personálu?“ 

Rekvalifikace řidičů nákladních vozidel může trvat až devět měsíců. V důsledku pandemie 

korony podle asociace v současné době existuje překážka ve zkouškách, která by mohla 

pokračovat až do začátku příštího roku. Na termíny zkoušek čeká zhruba 40 000 kandidátů 

na řidiče. Pokud vezmete v úvahu normální kvótu kandidátů, kteří v testu neuspěli, mohlo 

by na trh přijít kolem 25 000 nových řidičů, uvedla mluvčí. Pokud uchazeči počkají na 

zkoušku a nenajdou si dříve jinou práci. 

"Nedávné prodloužení předpisů o pracovní době pro řidiče problém nevyřeší," říká 

Veitch. Bez „prozatímního řešení“ řidičů z EU již existující úzká místa v dodávce zboží v 

jednotlivých částech země nebudou moci být překonána. "Prostě není dostatek 

kvalifikovaného personálu, který by vykonával práci, na které jsme každý den závislí," říká 

Veitch. 


