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     BELGIE 

DP WORLD ZVYŠUJE PŘÍSTAVNÍ PŘÍPLATEK ZA KONGESCE 

Dlouhé čekací doby při překladu z vnitrozemských lodí v přístavech Antverpy a Rotterdam 

vedou DP World Inland Group k okamžitému zavedení příplatků za kongesce. Tyto již déle 

trvající potíže dělají u DP World problémy   při plánování   evropské logistiky.  Společné 

pokusy všech zúčastněných najít trvalá řešení nevedla k úspěšnému řešení. Zavedený příplatek 

ve vnitrozemské plavbě   do a z přístavů Antverpy a Rotterdam má být vyrovnáním 

dodatkových nákladů, jež DP World Inland již po šest měsíců sám pokrývá – řekl jeho ředitel 

Martin Neese. Podnik provozuje dopravně-logistická řešení s trimodálním nasazením.  

V terminálech s tuzemským zaměřením bývá zaměstnáno kolem 200 pracovníků. Také další 

poskytovatelé trimodálních dopravních řešení zvyšují příplatky – jako Contargo z důvodů 

delších průběžných a čekacích dob v terminálech v obou přístavech.   

 

                                                                    HOLANDSKO 

LETIŠTĚ SCHIPHOL: DO KONCE 2020 ŹÁDNÉ NOVÉ „SLOTS“ 

Branže letecké nákladní dopravy v Holandsku reagovala se zděšením na rozhodnutí vlády, 

podle kterého na letecké křižovatce Schiphol nemá dojít do konce roku 2020 k žádnému 

rozšíření kapacit.  Různé podniky a svazy psaly v té věci protestní dopis.  V něm naléhavě 

požadují brzké jednání s ministrem dopravy. K podepsaným na dopise, jenž byl například 

zveřejněn   na oborové webové stránce svazu Air Cargo Netherlands (ACN) patří kromě jiných 

KLM a Martinair, ale i další svazy jako Evofenedex a TLN. „Neodpovědná blokáda“ 

kapacitního rozšíření vládou musí být co nejdříve zrušena. Schiphol dosáhl v loňském roce své 

kapacitní hranice 500.000 ročních letů.  Omezení má hlavně spojitost s ochranou proti hluku.  

Branže potvrzuje, že jen 750 milionů eur bylo investováno do protihlukové ochrany. Další 

miliony se týkaly čistších letadel.  Z těchto hlavních důvodů doufají aktéři zmíněné akce ve 

zvýšení horní hranice na 520.000 pohybů letadel za rok.  

 

                                                                         LITVA   

ROZŠÍŘENÍ DRÁŽNÍHO SPOJENÍ S KAZACHSTANEM 

Obě země dohodly rozvoj logistických spojení při nedávném jednání jejich vládních 

představitelů. Dohoda se týkala spolupráce v letecké dopravě, v železniční přepravě kontejnerů,   

mezinárodní silniční dopravě  a  dopravní logistice. Zvláštní důraz je kladen na rostoucí význam 

přepravy drážních kontejnerů mezi Čínou a Evropou. Litva považuje Kazachstan za 

strategického partnera v rozvoji drážní kontejnerové služby „Baltika-Transit“, když 

středoasijská země by uvítala investice litevských firem do její Khorgosské speciální 

ekonomické zóny (SEZ). Nedávno koncern DP World oznámil, že jedná o získání 51 % na 

uvedené zóně a dále o 49 % na přístavu Akatu SEZ na Kaspickém moři – po podpisu dohody 

s vládou Kazachstanu. Šéf DP World sultán Ahmed B. Sulayem k tomu řekl: „Kazachstan je 

důležitou linkou v nové Hedvábné cestě a v ´Belt and Road Initiative´.  Soustředění na rozvoj 

infrastruktury jež podpoří multimodální dopravní trasy bude zásadní pro realizaci tranzitních 

koridorů“.  
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Spolkový úřad nákladní dopravy BAG vychází do roku 2021 ze stálého růstu nákladní dopravy.  

Pro letošní rok se počítá s dopravním obratem cca 4,37 miliard tun (plus 1 procento). Dopravní 

výkon se pravděpodobně zvýší o 1,4 procenta. Uvádí se to v aktuální střednědobé prognóze. 

Pro další roky se vychází již jen slabého růstu o průměrných 0,2 procent ročně. Tím se má 

dosáhnout do r. 2021 4,39 miliard tun. -  Letos dosáhnou všechny pozemní dopravci růstu 

obratu (silnice a železnice po 1,1 procentech, vnitrozemská plavba 0,9 procent). V dalších 

letech do 2021 by měl růst v silniční a železniční dopravě   oslabit v průměru o 0,2 procenta. 

Pro vnitrozemskou plavbu očekává BAG dokonce slabý pokles (minus 0,1 procenta). Tím nelze 

v dělbě přepravní práce očekávat větší změny. Oslabit měly v příštích letech růstové sazby 

v letecké a námořní dopravě jakož i v dopravě kombinované. Zůstanou však ještě na poměrně 

vysoké úrovni.  

VĚTŠÍ FINANČNÍ PODPORU  ELEKTRICKÝM DODÁVKOVÝM AUTŮM 

Aby se zlepšila kvalita vzduchu v německých městech, navrhla spolková ministryně životního 

prostředí Svenja Schulzeová výrazné zvýšení příplatků na pořizování elektrických nákladních 

automobilů z dosavadních 4.000 eur na 7.000 eur (cca 190 tisíc Kč). Jak sdělila tisku, v oblasti 

malých transportérů, zejména při zásobování, by se mohla elektromobilita prosazovat jako 

první, protože trasy jsou krátké, dobře plánovatelné a auta lze přes noc nabíjet. „Proto se 

zasazuji, aby současný příplatek 4.000 eur pro malé dodávky se podstatně zvýšil. 7.000 eur by 

měla být hodnota, od které by se měla přestavba autoparku mnoha logistikům ale i řemeslníkům 

vyplatit“ řekla Schulzeová. Dosud jde příplatek z jedné poloviny na vrub státu a z druhé na 

výrobce.   

ZÁSILKOVÝ MÓDNÍ ZALANDO ZVÝŠIL MZDY V BRIESELANGU  

Po bezvýsledných jednáních s odborovou centrálou Verdi a po několika varovných stávkách 

platí onlinový obchod s módou Zalando svým zaměstnancům v Brieselangu (Havelland) o 3,75 

% více na mzdách. Hodinová mzda pro normální zaměstnání tak stoupne na 10,50 eur, jak 

uvedla mluvčí firmy. Zalando zaměstnává v Brieselangu kolem 1.300 osob. Verdi požadoval 

platbu podle tarifních mezd v jednotkovém obchodě, Zalando nakonec nabídl domácí tarifní 

smlouvu, jež se spíše orientuje na smlouvu podle logistického tarifu. Rozhovory nepřinesly 

žádný výsledek.   Dosažené dobrovolné zvýšení bez smlouvy platí zpětně od 1. března.  K tomu 

byla získána stavová záruka pro toto pracoviště minimálně do roku 2020. Podnik Zalando byl 

založen v Berlíně v r. 2008 a celkově zaměstnává kolem 15.000 osob, z toho 7.700 v logistice.  

Brieselang je pro něj s 30.000 čtv. metry v podnikovém měřítku spíše menší logistické zařízení.   

 

SAUDSKÁ ARABIE 

ZEMÉ JE PŘED PŘÍSTUPEM K ÚMLUVĚ TIR 

Tamní rada ministrů tento přístup k Úmluvě OSN TIR schválila, aby se podpořilo zlepšení 

regionální integrace. Kolem 30 % světového obchodu jde přes Rudé moře a Saudská Arábie je 

v tom aktivní přes Kooperační radu Arabského zálivu a působení na Středním východě pro její 

geografické i ekonomické postavení. Je zde návaznost na Saudskou vizi 2030 – strategii  

přeměnit zemi v logistickou křižovatku pro Asii, Evropu a Afriku; rozhodnutí přistoupit 

k systému TIR má pomoci zlepšit a profesionalizovat silniční a přeshraniční dopravu.  

Ve spojitosti se světovou konferencí IRU 2018 v letošním roce v Omanu   se uvádí, že tato 

světová organizace bude m.j. usilovat, aby další arabské země vstoupily do globální sítě TIR.  

Ve hře bude také utváření nových intermodálních koridorů, propojujících Afriku, Asii a Evropu 

přes země zmíněné Kooperační rady Arabského zálivu.  Dvoustranný obchod mezi arabskými 

státy je v současnosti nízký – 10 až 15 % - a zavedení systému TIR by mělo výrazně podpořit 

zlepšení regionální hospodářské a obchodní integrace.      

 

USA 

ESKALACE TRESTNÝCH CEL ZNEKLIDŇUJE NÁMOŘNÍ TRHY 
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Jejich eskalace mezi USA a Čínou zvyšuje v námořní plavbě obavy, že k dlouho očekávánému 

oživení námořních sazeb znovu nedojde.  Odesílatelské svazy v USA varují před zastavením 

dosud významného dopravního růstu na kontejnerových trasách mezi Čínou a severní 

Amerikou. V plavbě s hromadným cargem mohou podle údajů lodních makléřů zejména čínská 

trestná cla na sojové boby vést k deformacím. Pokles dopravy ze západního pobřeží USA 

kontejnery na dálný východ mohou také pocítit kontejnerová rejdařství.  V tomto obtížném 

prostředí je tendence na námořních trzích spíše klesající. Svědčí o tom též vývoj hodnot 

námořních indexů:  

Baltic Dry Index                    948    - 107      Baltic Clean Tanker Index        510    - 50 

Baltic Capesize Index            824    - 186      Baltic Dirty Tanker Index         646    - 15 

Baltic Panamax Index         1.317    - 178      New ConTex                             487    +  9             

Baltic Handysize Index          643    -    9       Shanghai Contein. Fr.Index      654    -   4,51 

Baltic Supramax Index        1.032    -  48       World Container Index                                                           

                                                                        Shanghai – Rotterdam            1.201   - 190  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SPOJENÍ  MOSKVY NA RICKENBACHER INTERNATIONAL AIRPORT  V  USA 

Letecká společnost AirBridgeCargo Airlines (ABC) zahájila týdenní pravidelnou 

nákladní službu z Moskvy na  LCK – Rickenbacher International Airport  u města Columbus, 

Ohio 5.dubna – s návratem před Liege v Belgii. Společnost následuje Cargolux, Cathay Pacific 

Cargo, Emirates Sky Cargo a Etihad Cargo, jež směrují na LCK kolem 15 pravidelných letů 

týdně.  „Se záměrem pokračovat v rozšiřování našeho napojení na USA, byl Columbus v radaru 

našeho obchodního zájmu již delší dobu“ řekl generální ředitel ABC Sergej 

Lazarev.„Rickenbacherovy přednosti, jako blízkost distribučním centrům různých podniků 

včetně průmyslu módy a přístrojů; infrastruktura letiště a pozemního odbavování  a zařízení a 

existující síť partnerů v regionu Columbusu  zajišťují, že můžeme našim zákazníkům 

poskytovat  spolehlivé a efektivní služby“. 

Letiště zaměřené na cargo, které také zahrnuje služby FedEx a UPS, je v rámci denní 

jízdy od skoro poloviny obyvatelstva USA.  „Jsme rádi, že Rickenbacherovy přednosti se 

přeměnily v úspěch pro naše kupředu uvažující partnery, jež se opačně mění v úspěch regionu 

Columbus“ řekl Joseph Nardone, prezident a gen. ředitel Regionálního leteckého úřadu 

Columbusu, který letiště provozuje.  „Rickenbacher ohromně roste v průběhu posledních pěti 

let a nadcházející pětiletí vypadá ještě slibněji“.  V roce 2017 letiště odbavilo 120 milionů kg 

zboží – čili zvýšení o 27 procent vůči roku 2016 –s ohledem na nárůst mezinárodních zásilek.  

3 letiště v regionu Columbus, Ohio 

Jde o John Glenn International (CMH), Rickenbacher International (LCK a Bolton Field (TZR), 

z nich každé splňuje strategické úkoly, jež podporují tento region.  

John Glenn Columbus International Airport (CMH) – jen několik minut od středu města je 

především určeno pro komerční služby osobní dopravy a slouží rovněž celé řadě hlavních 

partnerů. Řada poskytovatelů leteckých služeb nabízí na CMH široké spektrum služeb.  

Rickenbacher International Airport (LCK) -   přijímá i největší světová letadla, pozemní 

odbavování jdou hlavně přes Rickenbacher Aviation; je rovněž dobře vybaveno pro podniková 

a rekreační letadla.   Letiště slouží pro civilní i vojenské potřeby, je pojmenováno po někdejším 

létajícím esu, rodáku z Columbusu.     

 

TAKÉ Z CIZINY:   Letadlo se 70ti cestujícími právě letí nad psychiatrickou klinikou. A pilot 

se začíná smát. „Čemu se smějete?“ ptá se letuška. „Myslím na tamní zmatek až zjistí, že nejsem 

k nalezení..“ 
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