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TÉMA: Jumbotrucky - budoucnost                
 

 

 

 

1. Úvod 

Navzdory makroekonomickým výzvám a nedostatku řidičů hledí „JumboSpeditéři“ do 

budoucnosti s důvěrou. Ekonomické vyhlídky byly sice již růžovější, ale donedávna ještě 

mnohem temnější: Obávaná recese bude méně drastická, než jsme očekávali. To se odráží i v 

náladě německé ekonomiky, která se podle Ifo Institutu zlepšila. Z toho také vyplývá, že by se 

stav zakázek v hospodářských odvětvích, která jsou pro Jumbo Speditéry důležitá, neměl 

zhoršit tak, jak se doposud předpokládalo. Důkazem toho je například obchodní klima v 

hlavním stavebním průmyslu, které se v ke konci roku opět zlepšilo. Zde firmy opět pozitivně 

nahlížejí do budoucnosti. Nicméně i když se očekávání mírně zlepšila, celkově jsou stále velmi 

negativní a počet nových zakázek stále klesá. I hráči v automobilovém průmyslu očekávají 

tvrdší časy, i když se počet pesimistů také výrazně snížil. Odpovídající hodnota indexu se 

zlepšila z mínus 25,3 bodu v říjnu na mínus 13 bodů. I pokud jde o obchodní situaci, nálada v 

automobilovém průmyslu se celkově poněkud zlepšila, i když je z velké části hodnocena ještě 

negativně. Výrobci strojů zůstávají s ohledem na příštích šest měsíců také pesimističtí, ale stále 

mají dobré obchodní podmínky. Podobná je nálada u výrobců elektrických zařízení.  

Zůstává velká oblast obalového průmyslu: Zde vědci z Ifo zjistili stále pesimistický postoj 

očekávání, ale i zde se nálada postupně zlepšuje. Indexová hodnota specifická pro dané 

odvětví se u výrobců obalových prostředků a dřevěných skladovacích prostředků zvýšila z 

mínus 62,7 na 55,4 bodu. Podobně je tomu u výrobců vlnité lepenky a kartonového papíru. 

Opět se ukazuje, že situace je v rozporu s očekáváním: V obou odvětvích je na tom průmysl 

mnohem lépe než před měsícem.  

I přes tuto stále špatnou situaci s nejnovějšími ukazateli považují spediční společnosti Jumbo 

svůj obchodní model i nadále za atraktivní. Rámcové podmínky jsou, stejně jako v jiných 



 

 

oblastech dopravy, obtížné: Důvodem je mimo jiné nedostatek řidičů, vysoké náklady na 

palivo a cíle snížení emisí CO2. S dosavadním vytížením v tomto roce jsou však mnozí 

spokojeni; někteří by dokonce mohli převzít výrazně větší náklad, kdyby měli větší kapacitu. 

Někteří proto investují do svého vozového parku, aby se ještě lépe připravili na budoucnost 

vzhledem k trhu, který se zaměřuje na stále málo společností. 

 

2. Názory odborníků 

Pro Jumbo-dopravce a speditéry nejsou tedy vyhlídky vůbec špatné. Specifičnost vozidel činí 

tyto společnosti zajímavé pro mnoho zákazníků. DVZ provedla mezi významnými hráči svůj 

průzkum, aby získala obrázek o náladě – a jeho výsledek zde přinášíme: 

 

Armin Geffke, vedoucí dopravní logistiky ve společnosti Storopack Deutschland, Metzingen 

Vozový park: 53 Jumbo-Tandemové závěsné soupravy: 

Kvůli nedostatku nákladového prostoru se stále více sází na objem. Politika se však musí 

podílet na definici horní hranice hmotnosti a délky. Tam a zpět, stejně jako ne zcela 

pochopitelná „ostrovní řešení“ v GigaLiner by měla být minulostí. Zvýšení celkové přípustné 

hmotnosti a prodloužení vozidla je spíše schůdnou cestou. Jak se vyvíjí obchod s příznivci 

jumbo je těžké říci, protože přepravci se pohybují v mnoha různých oblastech, kde se 

přepravuje „vzduch“, jako je izolační materiál, kanystry a sudy. S naším vozovým parkem 

Jumbo jezdíme z velké části s vlastními produkty – velkoobjemovými přepravními a 

ochrannými obaly – zde se trh od korona krize stabilizoval. Trh jumbo je velmi rozmanitý: 

Jedna oblast oslabuje, druhá vzkvétá. Jumbo-přepravci a zasílatelé táhnou za jeden provaz, 

aby byl k dispozici dostatečný objem nákladu. V současné době je však těžké se odvážit ke 

střednědobé až dlouhodobé prognóze, protože situace se rychle mění, jak nedávno ukázala 

válka na Ukrajině. 

Oliver Plotzitzka, generální ředitel CEE Logistics Deutschland, Kolín nad Rýnem 



 

 

Vozový park: 420 závěsných tahačů Jumbo (Matteli Group), aktuálně 90 návěsů Jumbo v 

provozu v Německu 

Německý trh je a zůstane jedním z klíčových trhů pro jumbo přepravu v Evropě, do kterého 

budeme i nadále investovat. Po sedmi letech vidíme dostatečný růstový potenciál pro příští 

roky. V uplynulých dvou letech jsme neustále rozšiřovali obchody s novými i stávajícími 

zákazníky v tuzemsku i v zahraničí. Právě s našimi stávajícími zákazníky jsme v období covidu 

rostli, protože jsme pružně reagovali na rychle se měnící podmínky. S ohledem na investice do 

našeho vozového parku samozřejmě úzce spolupracujeme s našimi zákazníky. V současné 

době je však pro investice do dalšího vozového parku rozhodující také dostupnost dalších 

řidičů. Celkově vidíme zdravou a spravedlivou konkurenci. Jumbo je i nadále vozidlem s 

největším objemem nákladového prostoru: Stále více zákazníků si uvědomuje tuto výhodu: o 

čtyři palety a o 20 metrů krychlových větší objem nákladu. Tím se sníží emise CO2, sníží se 

počet nákladních vozidel, počet nakládek a sníží se tak náklady. 

 

Peter Schmitt, jednatel společnosti Schmitt Peterslahr, Oberhonnefeld 

Vozový park: 60 jumbo a mega vlaků 

Německý trh je v každém případě atraktivní díky většímu objemu nákladového prostoru jumbo 

a s tím spojeným vyšším cenám dopravy, zejména ve spojení se specializací na produkty a 

(regionální) trhy. Tento rok byl z hlediska vývoje objemu dosud neměnný. A i v roce 2023 

očekáváme nanejvýš mírně klesající vytížení. Trend k lehčímu zboží pokračuje a povede k jeho 

dalšímu růstu. Kromě toho, se zvyšujícím se povědomím o životním prostředí jsou výhody 

Jumbo stále důležitější. V době první velké ropné krize na počátku 70. let minulého století se 

Jumbo firmám podařilo zabránit vzniku obrovských emisí CO2 – u nás od roku 1977. Vzhledem 

k tomu, že investice do Jumbo jsou vždy dlouhodobé, je flexibilní použitelnost důležitá. Na 

trhu pozorujeme prudce rostoucí koncentraci. Od doby, kdy bylo Jumbo vynalezeno, se 

etablovalo v rostoucí nice a i do budoucna se budou počítat výhody. Otázkou však je, jak se 

bude oblast použití vyvíjet a jakou roli budou hrát dlouhá nákladní vozidla. 



 

 

 

Michael Rosner, generální ředitel společnosti Rosner Logistik, Oelde 

Vozový park: 170 nákladních vozidel Jumbo ve vlastnictví 

Právě vzhledem k aktuálnímu vývoji nákladů je divize Jumbo s přibližně o 30 procent větším 

objemem nákladového prostoru vozidel ve srovnání s kapacitou standardního vozu a 

odpovídajícími nižšími náklady na dopravu pro zákazníky i nadále velmi zajímavá. Během 

posledních dvou let poptávka neustále rostla, někteří zákazníci dokonce mění své struktury 

nakládky. Budeme i nadále investovat do nákladních vozidel Jumbo a rozšiřovat naši nabídku 

vysokozdvižných vozíků, abychom dosáhli větší flexibility. Bohužel, stejně jako mnoho jiných, 

i my čelíme velmi dlouhým dodacím lhůtám. To ztěžuje schopnost reagovat na krátkodobé 

změny na trhu. Vzhledem k tomu, že poptávka po našich službách se zvyšuje, dostupnost 

profesionálních řidičů klesá. Válka na Ukrajině tento nedostatek ještě prohloubila. Vzhledem 

k tomu, že podle našeho názoru se situace na trhu nebude výrazně měnit, domníváme se, že 

tato oblast podnikání bude mít i v budoucnu velmi vysokou prioritu. S aktuálním objemem až 

115 metrů krychlových je nákladní vozidlo Jumbo v současné době vozidlem, které může 

přepravovat největší objem ve volném silničním provozu. Vzhledem k přetrvávajícímu 

nedostatku personálu ve všech odvětvích stále více zákazníků využívá možnosti 

vysokozdvižného vozíku a podle našeho názoru poptávka po vykládce prostřednictvím 

dopravce (řidiče) výrazně vzroste. 

 

Dirk Schröder, generální ředitel Westfalia Intralog, Herford 

Vozový park: 150 tahačů s Jumbo-výměnnými nástavbami 

Trh je pro nás stále atraktivní, protože tento segment stále nabízí zákazníkům velké výhody. 

Poptávka po službách přepravců Jumbo a u nás zejména po VN Jumbo zůstává dobrá, obchod 

zákazníků se nadále vyvíjí pozitivně. Mohli jsme převzít mnohem více nákladu, kdybychom 

měli k dispozici větší přepravní kapacitu. Vzhledem k tomu, že počet podnikatelů v oblasti 

výměnných nástaveb Jumbo, resp. pevných nástaveb Jumbo, je výrazně nižší než v jiných 



 

 

segmentech a význam „německé poznávací značky“ se stále zvyšuje, musíme neustále 

investovat do vozového parku. Díky našemu novému společníkovi, skupině LIT a akvizici 

Würfel Spedition jsme v tomto bodě jistě vyhráli a rozšířili naše vlastní kapacity. Situace na 

trhu, stejně jako volatilita, nám nebrání v tom, abychom v tom pokračovali. Koncentrace na 

trhu se zvyšuje a počet konkurentů klesá. Obchod má tedy v každém případě velmi dobré 

vyhlídky do budoucna. Dokud se nezmění zákonná omezení na výšku, délku a přípustnou 

celkovou hmotnost, je jumbo bez alternativ. Proto i nadále sázíme na Jumbo, rozšiřujeme naše 

aktivity v segmentu Jumbo-výměnných nástaveb, posilujeme je, ale zůstáváme aktivní i na 

jiných trzích. 

 

Simeon Breuer, člen představenstva a jednatel společnosti LIT Speditionsgesellschaft, Brake 

Vozový park: 550 jumbo souprav 

Rok 2022 vykazoval po celou dobu dobrou poptávku; i poptávka po nákladních vozidlech 

Jumbo byla a stále je vysoká, protože i nadále poskytuje velké výhody výrobcům v některých 

výrobních odvětvích. Obchod s přepravci nakloněnými jumbo variantě se vyvíjí pozitivně. Pro 

naše zákazníky bychom mohli převzít mnohem více nákladů, kdybychom měli kapacity. Ve 

srovnání se standardním trhem je počet podnikatelů nižší, zejména s německou značkou. 

Proto má vlastní vozový park větší váhu pro vyjednávání se zákazníky. Znamená to tedy, že 

musíte neustále investovat do vozového parku. Volatilita nás od toho zatím neodradila. Jasně 

existují procesy koncentrace, takže se snižuje počet konkurentů. Obchod s přepravami Jumbo 

má ale střednědobou (dva až tři roky) a dlouhodobou budoucnost. Dokud zůstanou zákonné 

požadavky na výšku, délku a přípustnou celkovou hmotnost, je jumbo bez alternativ. Naší 

strategií je proto pokračovat v sázení na jumbo, ale zároveň být aktivní i na jiných trzích. 

 

Horst Kottmeyer, generální ředitel spedice Kottmeyer, Bad Oeynhausen 

Vozový park: 170 jumbo souprav a 40 megalinerů 



 

 

Německý trh je pro nás i nadále zajímavý kvůli silné poptávce a klesajícímu počtu malých 

dopravních společností. Kvůli energetické krizi však může poptávka rychle klesnout. Zákazníci 

rozpoznali problém chybějícího mobilního personálu a akceptují zvýšení nákladů. Přepravci 

dnes neočekávají čistého dopravce, ale kompletního logistika s doplňkovými službami, jako je 

skladování zboží, vychystávání, distribuce, kusové zboží / dílčí šarže. Budeme neustále 

investovat do našeho vlastního vozového parku Jumbo a pomalu, ale neustále ho rozšiřovat, 

protože našim zákazníkům můžeme dostatečně sloužit pouze s velkým vlastním vozovým 

parkem. Vzhledem k tomu, že v současné době mají všichni dopravci v segmentu Jumbo velmi 

vysoké vytížení a mají dost co se ohánět, aby stávajícímu zákazníkovi poskytli dostatečný 

nákladový prostor včas, v současné době neexistuje žádná vážná konkurence. Místo toho se 

snažíme kombinovat náklad, abychom snížili počet prázdných kilometrů. Koncept Jumbo má 

v dlouhodobém horizontu budoucnost, protože se svými 38 paletovými místy je Jumbo – s 

výjimkou těžkých nákladů – ekologičtější než jakýkoli jiný tahač a v době nedostatku řidičů a 

vysokých nákladů na energii se počítá s každou další paletou. Další podnět dostane Jumbo 

segment, jakmile budeme mít jasno o budoucnosti prodloužené soupravy. 

 

Gerrit Hes, jednatel společnosti Reining, Bunde 

Vozový park: přibližně 350 souprav Jumbo 

V západní Evropě budou vždy existovat zákazníci, kteří konkrétně vyžadují výšku vozidla, délku 

nebo kombinaci obou rozměrů v kapacitě Jumbo. Dnešní cena nafty, přepočtená na jednotku 

produktu, pomáhá učinit Jumbo atraktivním. Vzhledem k nedostatku řidičů, vysokým 

nákladům na pohonné hmoty a cílům na snížení emisí CO2 by přepravci měli být vůči segmentu 

jumbo pozitivní. Často jsou však objednávkové systémy a dohody se zákazníky u objednavatelů 

poměrně rigidní. V kombinaci s dlouhým nákladním vozidlem vidíme nové příležitosti. Proto 

je škoda, že vláda věnuje tak malou pozornost a podpis pod 11. pozměňujícím nařízením na 

sebe stále nechává čekat. Jak bude trh vypadat v roce 2023 a dále, závisí do značné míry na 

hospodářské situaci. Vzhledem k tomu, že poptávka zákazníků je méně stabilní, musíme být 



 

 

schopni rychle reagovat na měnící se okolnosti. Proto je zapotřebí určité velikosti a dobrého 

sladění hlavní oblasti, aby bylo možné absorbovat kolísání poptávky a obsluhovat zákazníky s 

krátkými dobami objednávky a zpracování. Při investování se snažíme myslet zhruba osm let 

dopředu. V současné době však existují omezení alternativních pohonů pro tento typ vozidla. 

Také nové možnosti pohonu musí být ekonomicky únosné. Jsme si samozřejmě velmi dobře 

vědomi toho, že posun musí nastat v důsledku změny klimatu, a tuto otázku bedlivě 

sledujeme. 

 

3. Závěr  

Nálada je dobrá, poptávka po službách je vysoká: Sečteno a podtrženo, aktéři jumbo scény 

nahlížejí do budoucnosti pozitivně. Jedinou hořkou kapkou je, že i v tomto atraktivním 

segmentu přepravy je příliš málo řidičů. 

 

 

 

 

 

Konec I. čísla 

 

 

Vše nejlepší v roce 2023, hodně úspěchů v podnikání, štěstí a osobní pohody doma vám 
přeje Redakce SZ SSL 


