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     FRANCIE 

TŘÍMÉSÍČNÍ INTERVALOVÉ STÁVKY ŽELEZNIČÁŔŮ 

Od 3. dubna budou stávkovat po 3 měsíce do 28. června, aby vyjádřili svůj protest proti 

plánované reformě francouzské dráhy SNCF. Pracovní boj je pojat tak, že po dvou dnech stávky 

budou následovat tři dny pracovní.  Tím chtějí odbory účinně narušovat drážní provoz avšak 

současně chtějí držet v mezích hněv cestujících jakož i své mzdové ztráty. V dotazovacích 

akcích 63 % Francouzů neprojevilo porozumění pro odpor proti reformě.  Posledním popudem 

k tvrdým bojovým akcím byly závěry ministerské rady ze 14. března. Tím bylo zřejmé, že  vláda 

chce prosadit drážní reformu v případě potřeby dekretem. Má být zakrátko předložen 

parlamentu, kde schválení nemá být problémem s ohledem na hlasovací většinu vládní koalice. 

Zásadní elementy drážní reformy má přinést návrh zákona včetně otevření francouzského 

drážního trhu konkurenci a k tomu změnu organizace, managementu a právní formy státní 

dráhy SNCF. Cílem má být, aby SNCF byla efektivnější a tím byla fit pro soutěž se soukromými 

konkurenčními podniky.   

 JAPONSKO  

ODSTARTOVALO MEGA-REJDAŘSTVÍ „ONE“ 

Od 1. dubna je nové velkorejdařství na cestách po světových mořích. Společnosti NYK, MOL 

a „K“ Line spojily operativní provoz  pod hlavičkou Ocean Network Express – krátce One. 

Nový dopravce vyšel ze spojení kontejnerových částí  tří japonských koncernů námořní 

dopravy. Tyto  tři organizace investovaly do nového dopravce  celkem 3 miliardy USD. Jejich 

podíly jsou rozděleny takto: NYK 38 procent, MOL a „K“ Line po 31 procentech. Společná 

flotila zahrnuje 230 lodí s kontejnerovou kapacitou 1,44 milionů Teu.  Síť představuje  85 

služeb, které  vzájemně spojují více než 200 přístavů ve stovce zemí.      

 

NĚMECKO 

DB CARGO VYBAVUJE VOZOVÝ PARK CHYTRÝMI  ČIDLY 
DB Cargo  odstartovala mnohamilionovou investici za účelem digitalizace 70.000 vagonů do 

roku 2020. Projekt zahrnuje vybavení nákladních vozů s GPS a dalšími čidly, která poskytnou 

informace v reálném čase o současném stavu carga včetně teploty, vlhkosti a nárazů.  Zákazníci 

budou mít možnost monitorovat kompletní dodavatelský řetězec a být informovány  o současné 

lokaci.  Navíc domácí park DB Cargo bude vybavován inovativním brzdovým systémem, který 

sníží hlučnost jedoucí kol na polovinu.    

CARGO BEAMER VEDL UŽ TISÍCÍ VLAK  ALPAMI  

A sice mezi italskou Domodossolou a Kaldenkirchenem u Venlo na německo-holandské  

hranici. Drážní podniky BLS Cargo (Bern) a HSL Logistik GmbH (Hmaburk)  zajišťují  

trakci.Vlaky se odbavují na drážním terminálu Cabooter v Kaldenkirchenu  a v Schenkerově  

terminálu v Domodossole severně od Milána.  Dosud se překlad provádí   konvenční mobilní  

překládkovou technikou. Cílem však je vybudování automatizovaných horizontálních  

překládkových zařízení. Tato technika pracuje  paralelně pro všechny vagony současně.  

Cargobeamer usiluje o to, aby celý vlak byl během čtvrt hodiny celý vyložen a zase naložen.   

 Do roku 2030 by mělo v Evropě vzniknout více než deset terminálů tohoto typu.  

 První pozemky pro ně již má firma k dispozici.  

NÁMOŘNÍ SAL HEAVY LIFT OTEVÍRÁ AFRICKOU RELACI 
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Námořní podnik těžké dopravy SAL Heavy Lift, sídlící v Hamburku a patřící do skupiny 

Harren and Partner, otevírá  novou službu spojující západní, jižní a východní Afriku se 

severní Evropou, Arabským zálivem a indickým subkontinentem.  Nová služba 

zaměřená m.j. na těžké zásilky a projektové cargo je odpovědí na „rychlý vývoj“ na 

úseku ropy a plynu, rafinerií a trhu dopravní infrastruktury zejména v západní Africe. 

S 2-3 plavbami měsíčně v každém směru od 1. dubna přes Mys Dobré naděje podnik 

uvádí, že  nová africká služba je „logickým rozšířením“  existující rotace severní 

Evropa – Dálný východ přes Suez.  Podnik provozuje 21 lodí pro těžký substrát  

s 3.500 čtv. metry neblokované palubní plochy a kombinovanou jeřábní kapacitou od 

550 do 2000 tun. V únoru byl oznámen kapacitní pool s RollDock pro  projekty ro-ro, 

float-in/float out  a heavy lift cargo, a sice od 1. dubna t.r.   

 

RAKOUSKO 

ZNOVU BLOKOVÉ ODBAVOVÁNÍ NA INNTALSKÉ DÁLNICI 

Zemská vláda v Tyrolsku přikázala  v úterý  3. dubna  pro nákladní auta na Inntalské dálnici na 

přechodu Kufstein blokové odbavování. Jak sdělila dopravní policie v Rosenheimu smí 

od páté hodiny projíždět přes hranici jižním směrem maximálně za hodinu  300 vozidel. 

Při dosažení kapacitní hranice budou nákladní auta v případě potřeby pozastavována.  

Potom musí čekat v pravém jízdním pruhu dvouproudové A93.   Podle hodnocení 

policie v časných ranních hodinách nebyly v místě zácpy vozidel  nebo omezování 

dopravy. Příští blokové odbavení bylo plánováno na čtvrtek. Tyrolsko zdůvodňuje toto 

opatření  zvýšeným rozsahem dopravy po zákazu jízd během Velikonoc. V minulosti 

docházelo v důsledku vícero blokových odbavování k delším zácpám na německé 

straně. Při příštím setkání  na vysoké úrovni o Brenneru, jež je plánováno na 12. června 

v Bolzanu, chtějí Německo a Rakousko kromě jiného znovu   jednat  o horní hranici 

projíždějících nákladních  vozidel.   

 

RUSKO 

LETECKÝ PODNIK VOLGA-DNĚPR PODPORUJE PROJEKT YAMAL  LNG 

Volga-Dněpr Airlines  nyní dodává 160 tun průmyslového zařízení jménem AeroTransCargo  

pro projekt zkapalněného zemního plynu (LNG) Yamal.  Dopravce již dodal celkem  přes 3.500 

tun zařízení svými letadly Il-76TD90 a An-124 do místních nízkých teplot až minus 35 st.C.   

Jedná se o jeden z největších ropných a plynových projektů na světě  s cílovou výrobnou LNG. 

Yamal LNG vlastní a provozuje partnerství Novatek (50,1%), Total a CNPS (každý 20 %) a 

Silk Road Fund (9,9%) při odkrývání zásob přírodního plynu, odpovídajícího ekvivalentu přes 

4 miliardy barelů ropy. Očekává se, že každým rokem bude expedováno 16,5 milionů tun LNG 

ze Sabeta   zákazníkům v Evropě a v Asii. Na poloostrově Yamal tak vzniká nové centrum 

produkce plynu a zřejmě se stane hlavním přispěvatelem rozvoje tohoto ruského průmyslu .  

V oblasti se nachází 32 těžebných polí.  

USA 

2. POST-PANAMAX AUTO-DOPRAVNÍK POPRVÉ V PORT CANAVERAL 

Námořní auto-dopravník MV Donington, patřící Hoegh Autoliners, o kapacitě 7.400 vozidel, 

provedl inaugurační nájezd k zařízení AutoPort Canaveral  na   Floridě  s dodávkou 460 aut. 

Nájezd podtrhuje novou významnou roli přístavu Canaveral v rámci podpory hospodářského 

růstu  regionu Central Florida. Přístav prošel výrazným zlepšováním  infrastruktury, což 

umožňuje   dovážet do regionu zvýšená množství carga. V přístavu byla zakončena půlroční 

etapa realizace projektu West Turning Basin, kterou se výrazně zvýšila hloubka přístupu 

plavidel  do přístavního kanálu. Vedení přístavu komentuje: „Éra megalodí v globální plavbě 

dorazila do Port Canaveral“.  
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

RUSKO: SANKCE NEBO ZVLÁŠTNÍ FORMA PROTEKCIONISMU 

Z německého odborného tisku (DVZ) 

Obchodní sankce vůči Rusku se minuly svým smyslem i účelem.  Politicky země v konfliktu 

s Ukrajinou neustoupila. Postavení prezidenta se uplynulých letech upevnilo, podpora 

u obyvatelstva je vysoká.  Obchodní sankce zemi dokonce natolik pomohly, když domácí 

průmysl vybudoval nové výrobní kapacity a zdroje – například na trhu s potravinami. A protože  

západní firmy  již  nesmějí mnoho potravin  exportovat, vybudovaly rovněž v Rusku výrobní 

zařízení. Což mimochodem šetří dovozní cla.  

Firmy, které tento krok učinily, profitují ze sankcí. Pokud by byly opět zrušeny, musely by tyto 

podniky mít obavy o svůj obchod. Sankce  zatím chrání v Rusku místní výrobu.   Dalo by se to  

považovat za druh zvláštní formy protekcionismu   - způsobenou neúmyslně zvenčí.  

Pro mnoho firem, především poskytovatelů logistických služeb, byly sankce podnětem, že se 

se svou činností z Ruska stáhly. Podniky, které vsadily na vnitrostátní transporty  místo na 

importní přepravy, mohou nyní rovněž profitovat z obchodních omezení.  Ještě lepší by bylo 

trh znovu otevřít a nechat sankce zcela padnout.   

 

OBCHODNÍ VÁLKA MEZI ČÍNOU A USA A MOŽNÝ DOPAD NA EVROPSKÝ 

TRH.   Komentář generálního ředitele Gerlacha pana Luďka Procházky  

Obchodní válka mezi USA a Čínou je na spadnutí a v globální ekonomice může mít dopad i na 

Česko. Čína zavedla 2. dubna 2018 cla ve výši až 25 procent na 128 výrobků ze Spojených 

států. Patří mezi ně například mražené vepřové maso, některé druhy ovoce a víno. Čína tímto 

krokem reaguje na březnové rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa uvalit cla na dovoz oceli 

a hliníku do USA. Ačkoli se celní přestřelka odehrává mimo země EU, potažmo Česka, může 

mít nakonec dopad i na evropské trhy a průmysl. Čína bude dál produkovat levnou ocel a hliník 

a bude pro své výrobky hledat odbytiště, mimo jiné i na evropské půdě. Předpokládat lze státní 

subvence čínských firem s cílem vyrobit s podporou státu exportní zboží na nižší ceny než je 

obvyklé v evropském měřítku.  

Jakákoliv omezení, mezi které patří i zavedení dodatečných cel, způsobí to, že výrobci začnou 

hledat alternativy, které případně podpoří jednotlivé státy. Můžeme se ohlédnout, jak se 

vyvinuly sankce ze strany EU vůči Rusku po anexi Krymu. EU například zakázala vývoz 

komodit pro ropný průmysl a Rusko zareagovalo zákazem dovozu některých zemědělských 

produktů. Výsledkem je to, že české strojařské či potravinářské firmy si našly nové trhy či 

zlevnily své výrobky, aby podpořily prodej na tuzemském a evropském trhu. Rusko naopak 

obnovilo některé ze svých výrob, včetně zemědělské a potravinářské. Došlo tedy ke změně 

struktury vzájemné obchodní výměny. 

  

TAKÉ Z CIZINY:  

Malý chlapec, který si hrál na břehu řeky, spadl do vody. Jeden kolemjdoucí odvážně skočil 

do řeky, dostal chlapce na břeh a skromně odcházel. Tu se objevil chlapcův otec: když se 

dozvěděl o této příhodě, dal se do pronásledování zachránce.  „Pane, pane, to vy jste zachránil 

mého syna?“ – „Ano, ale to vůbec nestálo za řeč…“ -  „Jistě, ale rád bych věděl, co jste udělal 

s jeho čepicí….“ 
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