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Vysoká, blonďatá, štíhlá, dlouhé vlasy, matka - to jsou jen některé z mnoha kritérií vyloučení 

pro manažerskou pozici pro ženu v logistickém průmyslu - a běda, když je kombinována s 

bystrostí, inteligencí a dalšími přístupy a zpochybňováním dlouhodobých procesů! 

Nepřijatelné. Příliš málo zkušeností. Příliš křehké. Žádná šance na základně (protože nosí 

vysoké podpatky). Nedostatek asertivity ve velkých mužských kolektivech. Neumí myslet 

procesně o kamionech / letadlech / lodích / vlacích ... i když v dětství rychleji vybudovala 

stavebnici Lego ... bez ohledu na to – sama o sobě je ženě odepřena kompetence v logistickém 

průmyslu rychleji než kterémukoli mužskému kandidátovi. A čím vyšší jsou výkonná patra, 

tím více se kondenzují argumenty o tom, proč si člověk může jednoduše vést lépe. Zároveň 

se logistický svět dusí ve svém téměř čistě mužském prostředí, a tak prostě jen stěží umožňuje 

kolem 50 procent způsobů myšlení a nápadů. Čím to je, že symbióza muže a ženy se u nás 

zatím téměř nekonala? 

Logistika ve své současné podobě a zaměstnanosti má rozhodující původ v poválečném 

období. Bylo nutné obnovit živobytí a forma logistiky v té době vyžadovala sílu, úsilí a spoustu 

fyzické námahy. Ženy vychovaly potomky a postaraly se o to, aby získaly střechu nad hlavou. 

Muži vyšli z války vyčerpaní a hledali nové výzvy, jak obnovit své živobytí. A tak byl jeden 

nebo druhý vojenský náklaďák znovu přebudován na první nákladní vozidlo. Byla to éra, kterou 

si systém sám vytvořil, a vedla k tomu, že tvrdá fyzická práce s tím spojená s tím uvízla na 

muži. Poválečné období formovalo přísné rozdělení úkolů mezi muže a ženy. Vzala ženu ke 

sporáku a k dětem, zatímco manžel byl zodpovědný za mzdu. Pro ženy bylo málo místa. A 

tento trend pokračoval a stěží se dal zlomit. Výsledkem byl velmi izolovaný logistický průmysl, 

který v posledních letech dosáhl velkých věcí, ale zároveň výrazně zaostává v mnoha 

kulturních a inovativních přístupech kvůli malé rozmanitosti úrovní řízení. A přesto jsou nové 

přístupy a interpersonální přístupy ve smyslu vedení a employer brandingu stále důležitější v 

době omezených personálních zdrojů. 

Logistika vzkvétá díky své výrobní a procesní orientaci, ale aspekty, jako je orientace na 

zákazníka, inovace a kulturní změny – abychom jmenovali jen několik – jsou stále důležitější. 

A to je přesně to, co ženy potřebují. Ne proto, že ženy jsou lepší než muži, ale protože je 

nutné, aby společnost zažila mužské a ženské přístupy a akcenty ve svém řízení. Podobně 

jako v rodině – i děti potřebují ženského a mužského pečovatele v klasickém slova smyslu a 

prožívají svou výchovu nejlépe ze dvou různých perspektiv s různými cestami k cíli. Je prostě 

nutné dosáhnout zdravého mixu na všech úrovních logistiky. To vyžaduje radikální obrat v 

náborových přístupech! 

 

Vzhledem k prudkému nárůstu cen energií průmyslové sdružení BGL opět vyzývá k zavedení 

zlevněné komerční nafty. "I když jen několik německých dopravních společností provozuje 

dopravu na Ukrajinu nebo z Ukrajiny, průmysl je nepřímo ovlivněn raketově rostoucími cenami 

pohonných hmot," říká generální ředitel BGL Dirk Engelhardt. Tak je tomu již několik měsíců. 

Limit finanční zátěže mnoha dopravních společností byl dosažen. "V německém odvětví 

dopravní logistiky prostě hrozí vlna insolvence – pak by byla ohrožena nabídka obyvatelstva a 

ekonomiky," říká Engelhardt. BGL je také znepokojena rostoucím nedostatkem řidičů, protože 

mnoho Ukrajinců řídí nákladní automobily v Německu a jejich budoucnost je nejistá. 

P.S. I naše vláda by neměla dlouho váhat 



Velká závislost Německa na dovozu energie z Ruska se odráží také v toku zboží 

zpracovávaného v německých námořních přístavech. Z hlediska tonáže bylo Rusko dosud 

nejdůležitějším obchodním partnerem přístavů. Jak v úterý oznámil Federální statistický úřad, 

v přístavech v ruském směru bylo zpracováno přibližně 24,1 milionu tun zboží - největší část 

tvořil dovoz s 21,5 miliony tun. Převážnou většinu z nich tvořil dovoz energie: 10,8 milionu 

tun tvořila fosilní paliva, dalších 5,4 milionu tun produkty koksovny a ropné produkty. Vývoz 

po moři do Ruska, na druhé straně, hrají podřízenou roli s 2,6 milionu tun. 

Celkem 265,3 milionu tun prošlo přes hranu nábřeží německých námořních přístavů v prvních 

jedenácti měsících loňského roku, což je o 5,2 procenta více než v prvním pandemickém roce 

2020. Aktuální data nebyla rozdělena podle portů. 

Starší údaje úřadu z roku 2020 ukazují, že Wilhelmshaven je v čele s více než polovinou 

ruského dovozu primární energie. Přístav v Dolním Sasku je považován za ropný uzel v 

Německu. Další třetina ruského dovozu primární energie a více než dvě třetiny dovozu ze 

skupiny koksárenských pecí a ropných produktů jdou přes nábřeží v největším německém 

přístavu Hamburk. Největší německý přístav v Baltském moři Rostock, ale též Brémy také 

hrají určitou roli v dovozu německé energie z Ruska. 

Podle ministerstva hospodářství je podíl ruského dovozu na dovozu fosilního plynu do Německa 

kolem 55 procent, dovoz ropy kolem 35 procent a uhlí kolem 50 procent. Ukrajina dosud 

přispěla k pohybu zboží v německých námořních přístavech mnohem méně. Zde se objem 

manipulace ve vykazovaném období pohyboval kolem 636 000 tun, což je téměř výhradně 

příchozí zboží. Více než dvě třetiny z toho představují zemědělské produkty, jako jsou 

obiloviny. Nejdůležitějším přístavem je zde speciální přístav Brake na Dolním Weseru, 

následovaný Hamburkem.  

 

Švýcarská pošta v uplynulém roce upoutala pozornost několika převzetími středně velkých 

spedičních společností. Tím by to nemělo skončit: Spediční byznys v divizi nákladní logistiky 

se má v následujících letech výrazně rozšířit – organicky, ale především prostřednictvím 

dalších akvizic. S ročním obratem 300 milionů švýcarských franků je Swiss Post již jedním z 5 

nejlepších speditérů v zemi. Pro rok 2030 chce pan Bambauer (ředitel SP) obrat "více než 

jednu miliardu". Přitom se opírá o "velmi koncentrovanou a organizovanou strategii fúzí a 

akvizic", ve které skauti zkoumají vhodné akviziční cíle. Poté, co tato strategie původně 

počítala s nákupem menších společností ("nejprve jsme museli získat důvěru v trh"), Švýcaři 

nyní také předpokládali větší cíle. Ale zatím neexistuje žádná konkrétní věc, vymezuje se 

Bambauer. Větší obchod, například v tříciferném milionovém rozpětí tržeb, by urychlil cílový 

růst. Získané společnosti, jako je Bächle Logistics se sídlem ve Villingen-Schwenningenu v 

prvním kroku v roce 2018, ale také nedávno získané Hugger Spedition nebo Otto Schmidt AG, 

zůstanou po převzetí aktivní na trhu pod svým vlastním jménem, s předchozím vedením a 

stávajícími zákaznickými strukturami. Zároveň se hledá synergický potenciál – například v 

nákupu nebo prodeji. Bambauerovým hlavním zájmem je být přítomen v regionech, které jsou 

důležité pro hospodářství alpské republiky. Jedná se o Bádensko-Württembersko a Bavorsko 

v Německu, severoitalské regiony Piemont a Lombardie, přilehlé oblasti ve Francii nebo 

Rakousku. "To je to, na co se zaměřujeme především – musí to být přínosem pro švýcarský 

trh." Kromě toho je pro odborníka na spedici, který také pracoval pro společnosti Kuehne + 

Nagel a Schenker, důležité, aby společnosti měly aktiva, jako jsou vozové parky a skladovací 

prostory. Protože chce být schopen vyrábět téměř ve všech relevantních prvcích logistického 

řetězce v self-entry. "Pouze ti, kteří mají zdroje, mohou spolehlivě fungovat," je přesvědčen 

Bambauer. 

Spediční divizi nyní tvoří devět společností a jejich dceřiných společností ve Švýcarsku, 

Německu, Itálii a Francii a několik celních agentur. Zaměstnává 1 100 zaměstnanců, z toho 

asi 600 ve Švýcarsku a 450 v Německu. Přibližně dvě třetiny ročního obratu ve výši 300 milionů 

CHF připadá na pozemní přepravu, zejména na obecný náklad, 25 procent na skladovou 



logistiku a služby s přidanou hodnotou a zbývajících téměř 10 procent na námořní a leteckou 

spedici, kterou vlastní především dceřiná společnost Intralog Hermes. Společnost generuje 

"velmi solidní návratnost na horní úrovni trhu," říká Bambauer. 

Přestože Swiss Post je v oblasti spedice aktivní již dlouhou dobu, současná ofenzíva je 

zakotvena ve strategii skupiny "Post of Tomorrow". Ačkoli část zmenšujícího se poštovního 

podnikání by mohla být kompenzována boomem balíků, není pokryto všechno. "Protože se 

však nechceme zmenšovat, vidíme logistiku nákladní dopravy jako oblast růstu, která přímo 

souvisí s hlavní činností v oblasti balíků," vysvětluje Bambauer. S konsolidovanými tržbami ve 

výši aktuálně kolem 7 miliard švýcarských franků je spediční divize stále poměrně nevýznamná 

– představuje přibližně 4 procenta tržeb. Jeho přístup: 80 procent zákazníků nákladní logistiky 

také objednává balíky. Toto připojení na úrovni zákazníka musí být využito. Příklad: Velké e-

commerce zásilkové společnosti obvykle nemají své zdroje nákupu ve Švýcarsku, ale v 

sousedních zemích. Za tímto účelem má Swiss Post v úmyslu nabídnout další logistické služby 

jako provozní doručování balíků ve Švýcarsku. "Logistika nákladní dopravy není jen cílem sama 

o sobě, ale základním prostředkem k udržení naší pozice na domácím balíkovém trhu," 

vysvětluje. Odhaduje svůj vlastní podíl na federálním balíkovém podnikání na přibližně 80 

procent 

 

Problém s případem Fraport a účastí na letišti v Petrohradě není to, že společnost podniká v 

Rusku více způsoby. Další dva body jsou však sporné. 

Za prvé, Fraport se měl pokusit odstoupit ze společnosti již v roce 2014 a ne až nyní. V té 

době byly v průběhu anexe Krymu uvaleny sankce na obchodního partnera VTB Bank; Fraport 

to zřejmě považoval za dostatečně bezproblémové, aby vše nadále běželo beze změny. 

Druhý problém sahá dále než do roku 2009, kdy Fraport vstoupil do angažmá. Společnost 

zpracovala transakci prostřednictvím jedné ze svých offshore společností se sídlem na Maltě; 

provozovatel letiště ji založil v daňovém ráji již v roce 2005 a provozuje ji dodnes. 

Fraport je většinově vlastněn německými daňovými poplatníky. Je nepřijatelné, aby naše 

společnost snižovala daně pro německý stát. Znamená to tudíž, že Fraport poškozuje většinu 

svých majitelů. Tato obchodní praxe může být legální, ale není legitimní. 

P.S. Povodeň konečně odplavuje bláto z břehů 

 

Globální objem kontejnerů klesl v lednu 2022 již třetí měsíc v řadě. To je výsledek údajů 

shromážděných průzkumem trhu Container Trade Statistics (CTS). V prvním měsíci roku činil 

celkový objem přepravovaných kontejnerů v rámci dovozu a vývozu 14,4 milionu TEU. Jedná 

se o druhou nejnižší úroveň za posledních dvanáct měsíců; jen v únoru 2021 byl objem 

přepravovaných kontejnerů nižší na 13,1 milionu TEU. 

Pohyb směrem dolů je z velké části způsoben slabým vývojem dopravy na vnitroasijských 

trasách (minus 3 procenta ve srovnání se stejným měsícem loňského roku), na kterém se 

přepravuje více než 4 miliony TEU, tedy dvakrát více kontejnerů než na druhém 

nejdůležitějším obchodním spojením na Pacifiku (2 miliony TEU, minus 2,2 procenta). 

Trasa mezi Čínou a Evropou nabízí paprsek naděje. Na třetí největší obchodní trase s objemem 

nákladu 1,5 milionu se objem přepravy zvýšil o 2,4 procenta ve srovnání se stejným měsícem 

loňského roku. Mezi relevantními trasami je tento vývoj výjimkou. 



Kromě trasy Čína-Evropa roste v žebříčku deseti nejoblíbenějších obchodů pouze doprava na 

indickém subkontinentu, která je však z hlediska objemu méně významná (plus 2,7 

procenta). 

 

Klaus-Michael Kühne v posledních dnech zvýšil svůj podíl v Lufthanse. Majoritní akcionář 

společnosti Kuehne + Nagel a hlavní akcionář lodní společnosti Hapag-Lloyd nyní drží 5 procent 

akcií společnosti Lufthansa prostřednictvím společnosti KA Logistik Beteiligungen GmbH, podle 

oznámení o hlasovacích právech od letecké společnosti. Dříve byl jeho podíl nižší než 3 

procenta. 

Díky tomu je podnikatel druhým největším akcionářem největší německé letecké společnosti. 

Podle údajů Lufthansy o Fondu ekonomické stabilizace má pouze Spolková republika Německo 

vyšší podíl = 14,09 procenta. O Kühneho motivech a pozadí zatím není nic známo. 

 

Podle asociace EPAL by sankce proti Rusku a Bělorusku mohly vést k omezení dodávek 

obalového dřeva a palet. Válka na Ukrajině a sankce EU budou mít velký dopad na evropský 

trh s paletami. Předpokládá to mezinárodní sdružení European Pallet Association (EPAL) ve 

své vlastní tiskové zprávě z 8. března. Uvádí, že EPAL podporuje sankce EU v naději, že 

pomohou rychle ukončit válku, násilí a vysídlování lidí. 

Kvůli válce na Ukrajině byla v mnoha místních podnicích přerušena výroba europalet 

EPAL. Stejně tak se v současnosti do Evropy z Ukrajiny téměř žádné obalové a paletové dřevo 

nevyváží. Kvůli sankcím vůči Rusku a Bělorusku bude dřevo dovážené v posledních letech 

odtamtud do Evropy chybět ve všech dřevozpracujících oblastech. Chybět budou i řidiči 

kamionů z Ukrajiny, Ruska a Běloruska, takže se může zpozdit i přeprava materiálu a hotových 

palet. Již nyní lze předvídat, že v nadcházejících měsících mohou nastat úzká místa a zpoždění 

dodávek nových europalet EPAL uživatelům. Zároveň se tím také výrazně zvýší poptávka po 

použitých a opravených europaletách EPAL všech jakostních tříd. 

„Doporučujeme všem uživatelům europalet EPAL, aby si naplánovali požadavky na palety na 

celý rok 2022 společně se svými dodavateli a objednali si europalety EPAL včas. V této složité 

situaci, která podle očekávání překročí úroveň nedostatku roku 2021, se dlouholeté a 

důvěryhodné dodavatelské vztahy mezi uživateli a dodavateli europalet EPAL osvědčí,“ říká 

Dirk Hoferer, viceprezident EPAL. 

I při nedostatku dřeva v roce 2021 bylo možné tímto způsobem dosáhnout toho, že nedošlo k 

výraznému narušení paletové a přepravní logistiky. Nyní však očekávaná úzká místa v 

dodávkách dřeva a rostoucí ceny energií, dopravy a surovin ovlivní podle asociace i ceny 

paletového dřeva a europalet EPAL. Totéž platí zde: europalety EPAL vyrobené ze dřeva lze 

používat po mnoho let a levně je opravovat. Vyšší pořizovací ceny jsou podle znalců 

kompenzovány opětovným použitím, výměnou, dalším prodejem a možností opravy. 

 

Summit EU nesouhlasí se zákazem dovozu ruské energie 

Pátek 11. března 8:00 

Kancléř Olaf Scholz a další hlavy států a vlád EU strávili první den summitu ve francouzském 

Versailles zhruba osm hodin tím, jak postupovat po ruském útoku na Ukrajinu. Země jako 

Lotyšsko daly jasně najevo, že již nepovažují německé odmítnutí zastavit dovoz ruské energie 

za přijatelné. Názory se lišily i na to, jak naložit s žádostí Ukrajiny o rychlé přistoupení k EU. I 

zde stál kancléř Olaf Scholz na straně těch, kteří přibrzdili. Konkrétní členské závazky vůči 

Ukrajině nejsou v prohlášení summitu učiněny. Po dlouhé noci na summitu se v Unii, která 

předtím fungovala jako jeden celek, objevily první trhliny. Oznámila to předsedkyně Evropské 

komise Ursula von der Leyenová, že bude chtít navrhnout dočasný strop cen energií. Jde tedy 



o omezení „efektů nákazy“ mezi cenami plynu a ceny elektřiny. V prohlášení summitu se také 

uvádí, že státy EU jsou připraveny přijmout další sankce proti Rusku.  

Americká média: USA chtějí uvolnit cestu pro vyšší cla vůči Rusku (pátek 11. března, 7:40) 

Podle informací médií chtějí USA společně s dalšími zeměmi G7 a EU vydláždit cestu pro vyšší 

cla na ruské zboží. Prezident Joe Biden chce tento pátek požádat Kongres USA, aby pozastavil 

normální obchodní vztahy s Ruskem, jak uvedly Wall Street Journal a finanční služba 

Bloomberg s odvoláním na informované lidi. Formálně by šlo o odstranění statusu Ruska jako 

takzvaného „země nejvyšších výhod“. Tato zásada předepisuje rovné zacházení se zeměmi ve 

Světové obchodní organizaci WTO, pokud jde o cla a další regulační opatření. Z pohledu 

zahraničního obchodu USA by pozastavení normálních obchodních vztahů zařadilo Rusko do 

stejné kategorie jako například Kubu nebo Severní Koreu.  

"Železniční most" na Ukrajinu: První vlak je na cestě (pátek 11. března, 7:35) 

První vlak takzvaného železničního mostu s pomocnými zásobami pro lidi na Ukrajině vyjel v 

pátek večer z Berlína. Vlak Deutsche Bahn s 15 kontejnery vyjel z nákladního nádraží 

Seddin. Naložil 350 tun pomocných zásob – spacáky, karimatky, plenky, konzervy, pitnou 

vodu, oblečení a kojeneckou výživu. Na palubě jsou také lékařské produkty, jako jsou injekční 

stříkačky, náplasti, gázové obvazy a kanyly. Federální vláda a železnice oznámily železniční 

most začátkem týdne. Kromě DB Cargo a její polské dceřiné společnosti se jedná o 

mezinárodní spediční společnosti DB Schenker a DB Transa a také ukrajinské 

železnice. (dpa/sr) 

Rusko hrozí firmám znárodněním (čtvrtek 10. března v 16:14) 

Západní společnosti opouštějící zemi kvůli válce Ruska proti Ukrajině nyní čelí znárodnění 

svých továren a výrobních zařízení. Společnosti by „prakticky ponechaly své kolektivy svému 

osudu“, řekl bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Ruská vláda proto pracuje na krocích 

k zahájení bankrotu společností a následnému znárodnění majetku, uvedl zástupce šéfa ruské 

bezpečnostní rady. Prvořadým úkolem je, aby lidé neskončili na ulici. Medveděv věří, že nová 

výroba musí být zřízena „na základě aktiv, která za sebou zanechali zpanikaření 

investoři“. „Takový přístup je objektivní a spravedlivý.“ Postiženy jsou mimo jiné společnosti 

z Německa, dalších zemí EU a USA. 

EU diskutuje o kompenzaci vysokých nákladů na energii (čtvrtek 10. března, 15:05) 

Evropská komise žádá členské státy o pravidla pro dotace, které mohou použít ke zmírnění 

negativních důsledků ukrajinské války pro své společnosti. Očekává se, že státy EU již 

kompenzují přímé ekonomické důsledky ruské invaze a přímé důsledky sankcí uvalených na 

Rusko ze strany EU, uvedla komise. Zvažuje však i povolení dočasné podpory likvidity ve formě 

záruk a nízkonákladových úvěrů pro všechny společnosti postižené současnou krizí. V jednání 

je také schválení částečné kompenzace vysokých cen elektřiny a plynu. Komise chce slyšet 

názory členských států na možnou částku a na to, kdo takovou pomoc obdrží. Navíc se ptá zda 

by podpora měla podléhat zvláštním podmínkám a zda by kromě elektřiny a plynu měla 

existovat také kompenzace za další výrobní faktory, které výrazně zdražily. (fh) 

Stavební firmy hlásí cenové skoky a úzká místa (čtvrtek 10. března ve 14:44) 

Dodavatelé staveb (v Německu) jsou zřejmě těžce zasaženi ekonomickými důsledky 

války. Mimo jiné hrozí nedostatek dodávek oceli a hliníku, uvedl generální ředitel sdružení 

stavebního průmyslu Hesensko-Durynsko Burkhard Siebert. Přibližně 30 procent konstrukční 

oceli pochází z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Sdružení se obává, že důležitá staveniště, jako 

jsou dálniční mosty a nové železniční tratě, naberou zpoždění. Již nyní je patrné výrazné 

zdražení. Například cena tuny oceli se během jednoho dne zvýšila o polovinu – z 800 eur na 

1200 eur. Společnosti těžce zasáhly i ceny nafty, zdůraznil Siebert. Středně velký podnik s 

ročním obratem kolem 90 milionů eur spotřebuje ročně kolem 1,4 milionu litrů nafty. 

 



5tunové kamiony nebo 3,5tunová vozidla pro městskou logistiku bez spalování. Za tímto 

účelem mají být tato parkovací místa vybavena nabíjecí infrastrukturou pro noční nabíjení a 

rychlonabíjecími boxy pro nabíjení během krátkých přestávek. Společnost Park Your Truck 

GmbH čelí oběma výzvám s velkou vášní. Po grandiózním růstu podpořeném pandemií 

korony otevřela společnost Park Your Truck v roce 2021 četná parkoviště v Anglii a Itálii a 

také v Polsku. Itálie a Anglie jsou nyní spolu s Německem největšími trhy Park Your Truck, a 

proto zde byly založeny vlastní dceřiné společnosti. V prvním čtvrtletí roku 2022 budou 

přidány četné oblasti ve Francii a Španělsku. Park Your Truck tak vytváří v Evropě více než 

16 000 nových parkovacích míst pro nákladní vozidla. Park Your Truck provozuje více než 4 

000 těchto parkovacích míst sám s vlastním bezpečnostním personálem. Díky jedinečnému a 

velmi pragmatickému konceptu Park Your Truck promění majitele prostoru v provozovatele 

parkoviště pro nákladní vozidla. V souladu s cílem federální vlády o rozloze parkovišť 30 ha a 

s jasným postojem, že na trhu je dostatek místa, které je vhodné jako parkovací místo pro 

kamiony a které stačí najít, je 13členný tým Park Your Truck hledá každý den. Tým obvykle 

najde to, co hledá, na firemních dvorech, výstavních a stadionových plochách, letištích nebo 

parkovištích autoservisů. "Všechny tyto oblasti již mají správné půdní podmínky a jsou 

obvykle již samy zajištěny," potvrzuje Denise Schuster, "takže úsilí vynaložené na nabízení 

těchto oblastí jako parkovacích míst pro nákladní vozidla je pro vlastníky oblastí velmi 

nízké." 

Kontrola časů přestávek: Do roku 2030 bude muset být 1/3 všech užitkových vozidel na 

baterie. Denise Schuster je přesvědčena, že pokud má tento dílčí klimatický cíl uspět, musí 

všichni hráči na trhu zvážit, jakým dílem k němu mohou přispět. Společnost Park Your Truck 

se rozhodla vybavit velké plochy nabízené jako parkovací místa pro kamiony od 10 000 metrů 

čtverečních noční a rychlonabíjecí infrastrukturou.  

Společnost Park Your Truck vytvořila značku Charge Your Truck pro elektronické nabíjení a 

primárně nabízí oblasti v průmyslových parcích nebo atraktivních dálničních lokalitách pro 

přenocování s nabíjením i bez něj a pro čisté zpoplatnění městské dopravy. Navíc speditéři, 

kteří elektrifikovali svůj vozový park a nemají vlastní dobíjecí zařízení na spedičním nádvoří, 

mohou nabíjecí infrastrukturu využívat jako dlouhodobí nájemci. Oblasti jsou také zajímavé 

pro zásilkové společnosti s vlastním elektrickým vozovým parkem, který se musí v noci nabíjet, 

nebo pro vozidla, která je třeba přemostit. Park Your Truck se vždy řídí sdíleným přístupem a 

nabízí oblasti pro sdílené použití různým dopravcům/společnostem.  

Park Your Truck chce v roce 2022 elektrifikovat 10–15 oblastí. K tomuto účelu bude také 

spuštěn nový software. Pomocí tohoto softwaru je možné rezervovat všechny nabíjecí stanice. 

V současné době je řidiči v poslední hodině jeho doby řízení ukázáno vhodné parkovací místo 

podél jeho trasy, které si může zarezervovat hlasovým povelem ve své řidičské aplikaci. V 

budoucnu bude zohledněn také stav nabití baterie a doba jízdy a řidiči bude doporučeno, aby 

během krátké přestávky zamířil k rychlonabíjecí stanici nebo po denní době jízdy zajel k noční 

nabíjecí stanici. Obě nabíjecí stanice pak lze samozřejmě rezervovat. Nakládka bude řešena 

se spedicí. 

 
 


