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                                                                    DÁNSKO 

REJDAŘSTVÍ DFDS KUPUJE TURECKOU U.N.RO-RO 

Dánský  rejdařský koncern  DFDS přebírá  turecké trajektové  rejdařství na Středozemním moři 

U.N.Ro-Ro. Uvádí to dánský zpravodajský portál Shippingwatch. Transakce má objem skoro 

1 miliardy eur. U.N. Ro-Ro v současnosti nabízí 12 trajektových spojení mezi Tureckem a Itálií 

jakož i Francií a loni přepravilo přes 200.000 ložných jednotek. Převzetí musí ještě schválit 

kartelové úřady  Itálie, Rakouska, Německa a Turecka.  

 

                                                                      ITÁLIE 

2 NOVÉ TRAJEKTOVÉ LINKY REJDAŘSTVÍ TIRRENIA 

Italské rejdařství Tirrenia  otevírá dvě trajektové linky na Středozemním moři:  z Neapole do 

Catanie (Sicílie) a na Maltu. Na sicilské trase bude jezdit Ro-Ro féra „Hartmut Puschmann“ 

(100 stání pro návěsy a nákladní auta) a má napomoci odlehčit jihoitalským  silnicím  od  

nákladní dopravy.  Hlavní společník Tirrenia skupina Onorato počítá až s 300.000 ložnými 

jednotkami, které by se mohly překládat ročně na námořní  dopravu. 

 

KAZACHSTÁN 

RAKOUSKÝ QUEHENBERGER INVESTUJE V ALMATY 

Quehenberger Logistics dále buduje svou přítomnost podél Hedvábné cesty.  Za tím účelem 

podnik otevřel nové pracoviště v kazašském Almaty. Zemská společnost   Quehenberger 

Logistics Kazachstan tam rozvijí od 1. května ve skladě o rozloze 1.500 čtv. metrů   všechny 

logistické výkony pro velkého mezinárodního výrobce pneumatik. Kromě toho podnik rozvíjí 

existující Produkt Q Traction.  Transporty do a z Číny chodí v současnosti po Transsibiřské 

trase. Do budoucna budou moci být rozšířeny o dopravní možnosti na nové Hedvábné cestě.  

Proto hodlá kazašská organizace Quehenbergera převzít koordinační a organizační funkci pro 

všechny dopravní výkony v prostoru střední Asie. 

 

NĚMECKO 

PODLE SVAZKU ELVIS ROZŠÍŘENÍ MÝTNÉHO OHROZÍ  AUTODOPRAVCE 

V rozšíření mýtného pro nákladní auta na německé spolkové silnice od 1. července spatřuje 

Evropský svazek mezinárodních speditérů AG (ELVIS)  obrovskou nevypočítatelnost pro 

dopravní sektor. Podnikům, kterým se nepodaří kompenzovat zvýšené náklady, hrozí velmi 

vážné ekonomické potíže.  Podle propočtu Svazku může dojít ke značnému navyšování 

celkových nákladů, a sice v průměru o 2,5 procent v národní dálkové dopravě,  o 3,6 procent 

v místní dopravě při nasazení 12 tunových vozidel a  jakož i o 3,9 procenta v místní dopravě 

s těžkými vozidly.  V jednotlivém případě,  kde je podíl jízd v místní dopravě  nadprůměrně 

vysoký,  se mohou  náklady dokonce zvýšit o 5 až 8 procent.  To nemůže zůstat bez dopadu 

na ceny. Podkladem pro propočty byly současně platné tarify mýtného. „Spolková vláda zde 

zvyšuje jeden druh daně. S ohledem na již tak  nízké marže  v logistickém sektoru  to velmi  

ohrožuje naše činnosti“ varuje Jochen Eschborn, předseda představenstva ELVIS.  Odesílatelé 

budou sázet vše, aby se zabránilo zvyšování dopravních cen  a nebo aby se toto přenášelo na 

spotřebitele.   

NEHODY KAMIONŮ: CYKLISTÉ ŽÁDAJÍ MINISTRA O ZÁSAH 
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Všeobecný německý klub cyklistů ADFC žádá po spolkovém ministru dopravy A. Scheuerovi 

,aby s ohledem na narůstající smrtelné nehody s nákladními auty zřídil operační skupinu. 

Jenom v pondělí před týdnem  skončily pod jejich koly  a zahynuly dvě cyklistky: 

v Mnichově šlo o 9ti letou školačku, v Hamburku o 32 letou ženu. ADFC požaduje, aby se 

politik CSU Scheuer zasadil v Bruselu u Evropské komise o povinné zavedení elektronické 

odbočovací asistence u nákladních aut.  „Odbočující nákladní auta jsou  pro cyklisty smrtící“ 

řekl předseda ADSF Burkhard Stork. Od počátku roku bylo usmrceno nákladními auty 15 

cyklistů. V operační skupině musí zasednout  ke stolu ministři dopravy spolkových zemí, 

zástupci výrobců vozidel a experti na nehody.  

ROSTOCKÝ PŘÍSTAV ČLENEM HAFEN HAMBURG MARKETING 

„Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen (RFH)“ jdou do partnerství s přístavem Hamburg. 

RFH se stává členem Hafen Hamburg marketing. „S tímto krokem rozšiřujeme naši síť, 

abychom jako menší přístav upozornili nadregionálně na naše široké výkonové portfolio“ řekl  

minulý týden  Steffen Knispel, ředitel RFH na výročním přijetí v Rostocku. Vedoucí Východní 

reprezentace hamburského přístavu v Drážďanech, Stefan Kunze  uvítal marketingovou 

spolupráci. „Hamburg září do vnitrozemí a na přístavy na východě. Společně jde o to světově 

prodávat námořní stanoviště Německa.“  

KONCERN WÜRTH BUDUJE LOGISTICKÉ KAPACITY 

„Šroubový“ obchodní koncern Würth bude mohutně investovat do logistiky. Ve Waldenburgu 

při dálnici A6 se má stavět nový venkovní sklad o rozloze 50.000 čtv. metrů. Další logistická  

stanoviště podniku se mají rozšiřovat. „Pro naše zákazníky je důležitá maximální dodací jistota“ 

řekl šéf koncernu R. Friedmann na tiskové konferenci. Dokončení výstavby ve Waldenburgu 

je plánováno na léto 2020.  Zaměření skladu bude na neskladné zboží  s tím, aby se omezil 

počet balíků. Navíc Würth Rakousko rozšiřuje současné logistické centrum v Boheimkirchenu 

investicí za cca 20 milionů eur. Také ke skupině Würth-Gruppe patřící  velkoobchodní podnik  

Kellnerr &Kunz rozšiřuje logistické plochy ve Welsu (Horní Rakousko) o 23.000 čtv. metrů 

investicí za 40 milionů eur.        

                                                               ŠVÝCARSKO    

IRU OCENILA EXCELENTNÍ MANAŽERY AUTODOPRAVCŮ 

Vrcholová  cena Světové organizace silniční dopravy (IRU)   „Top Road Transport Manager 

Award“ podporuje úsilí oboru silniční dopravy a jeho zaměstnanců, aby byly v aktivním spojení  

s posledním legislativním a provozním vývojem, jenž se oboru dotýká. Letos je 98 vítězů z 15ti 

zemí, kteří byli oceněni za své řídicí a manažerské výsledky v podpořte bezpečné, životnímu 

prostředí přátelské a efektivní silniční dopravě. Předvádějí příkladnou úroveň profesionality, 

směřující ke zvyšování efektivnosti v oboru silniční dopravy.  Cena byla udělena manažerům 

z autobusové, autokarové, taxi a nákladní dopravy a držitelům manažerských diplomů CPC, 

kteří aktivně podporují odbornou výchovu – též nabízenou Akademií IRU.  Mezi vítězi je  20 

manažerů z Mexika, 14 z Makedonie, 12 z Turecka, 11 z Litvy, 7 z Kazachstánu, 6 z Moldavie 

a Ukrajiny, 4   z Běloruska  a Estonska, po třech z ČR, Polska a Rumunska, po dvou z Německa 

a Ruska, 1 z Kyrgyzstanu,  

PRVNÍ PŘÍMÁ DRÁŽNÍ SLUŽBA ŠVÝCARSKO – BELGIE 

Zahájí ji švýcarský drážní operátor Schweizerzug 2. července 2018 mezi místy 

Frenkendorf/Basel a Port of Antwerp. Odesílatelům se nabídne spolehlivé spojení na jeden 

z nejdůležitějších evropských přístavů. Z počátku půjde o dvě spojení v týdnu na terminál 

Gateway 1700, který provozuje DP World. Odtud se nabízí spojení na všechny terminály 

v přístavu.  S přímým drážním spojením dopravce pomáhá snížit překládková zdržení 

z kontejnerových říčních lodí z důvodu kongescí v přístavu. Roman Mayer, prezident 

představenstva Swissterminal Group komentuje: „S naší novou  přímou službou do Antverp 

poskytujeme odesílatelům ve Švýcarsku a v sousedních regionech spolehlivou drážní službu, 

která nabízí značnou časovou úsporu ve srovnání s jinými druhy dopravy“.    
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USA 

UNITED AIRLINES A LUFTHANSA CARGO ZAČÍNAJÍ JOINT VENTURE 

Je zaměřena na letecké cargo.  Od 3. května oba dopravci organizují prodej a knihování 

standardních a expresních zásilek na trasách mezi Evropou a USA při využití rámce joint 

venture. Startují s vybranými linkami z USA, Itálie, Velké Británie, Irska a Německa a během 

příštích měsíců rozšíří geografický rozsah a plánují zahrnutí dalších produktů.  

„Joint venture byla navržena ke zvýšení služeb našim zákazníkům“ řekl Peter Gerber předseda 

představenstva a ředitel Lufthansa Cargo. „Kombinace dvou silných sítí nabízí nové směrovací 

možnosti.  Umístění našich překladišť, například v Mnichově, je dalším přínosem našim 

zákazníkům, kteří potřebují jen jedno místo pro vyložení exportu a dodání importu. Propojené 

procesy a rychlejší transfery   mezi oddělenými překladišti vedou rovněž ke zkrácení 

dopravních dob. Slova prezidenta United Cargo Jana Kremse: „Zákazníci v cargu na celém 

světě oceňují rychlost, pohodlí a spolehlivost. Přes naši joint venture United a Lufthansa Cargo 

nabízejí našim transatlantickým zákazníkům více alternativ, jež přinášejí tyto výhody -  včetně 

zvýšených frekvencí a kombinované sítě přes partnerovy knihovací kanály“.     

   

                                                           

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

NĚMECKO: SPEDICE  CHCE VÍCE ŽELEZNICE 

Spediční a logistické podniky chtějí více používat železnici, protože rychlá realizace po 

silnici už není aktuální. Uvedl to Frank Huster, hlavní ředitel Německého spedičního a 

logistického svazu DSLV na společné akci se Svazem německých dopravních podniků VDV.  

Na silniční nákladní dopravu přicházejí další zatížení. Tak od 1. července 2018 musejí 

nákladní auta platit mýtné na dalších 18.000 km sítě spolkových silnic. Tím narůstá síť s platbou 

mýtného na 52.000 km. Dohromady se zvýšením mýtného k 1.1.2019 – také vozidla Euro 6 

budou zatížena externími náklady – bude silniční doprava zboží konfrontována s vyšším 

zatížením tří miliard eur ročně, zatímco železniční doprava o 350 milionů eur zlevní. 

Pro dopravce bude také stále náročnější získávat řidiče.  „Polští řidiči už nemohou být 

pro německé podniky řešením, protože mzdy v Polsku odpovídají německé úrovni“ sdělil 

Huster.  

Dr Martin Henke, vedoucí železniční dopravy ve VDV, vidí železnici v dobré výchozí 

pozici pro kooperaci, když koaliční smlouva pro to nastavila směr. Přísun investic může být 

rychlejší, ale prostředky je třeba prostavět. Proto Denke doufá v brzké uplatnění nové koncepce 

práva v plánování.  Síť   vlaků 740 m a zvláštní program elektrifikace by přinesly vysoký nárůst 

produktivity.  

IBS požaduje síť multimodálních terminálů    

 K udržení dopravy na kolejích je také nutno najít řešení pro obchodně neatraktivní 

produkt dopravy jednotlivými vozy - uvedl Olaf Krüger, předseda organizace drážní spedice 

International Rail Freight  Bussiness Association (IBS). Tato doprava jednotlivými vozy, která 

také zahrnuje „sekundární kombinovanou dopravu“, tedy zásilky, jež se nedopravují mezi 

velkými zařízeními překladu, potřebuje Síť multimodálních terminálů (Netz multimodaler 

Terminals – MMT). K tomu je nutno definovat standardy a také nalézt provozovatele.      

  

TAKÉ Z CIZINY:  

„Pane komisaři, udělal jsem chybu – tu moji peněženku mi neukradli“. – „ Už je pozdě“ říká 

komisař, „ Vinník se přiznal!“   
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