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DUBAJ 

EMIRATES STARTUJE NOVÁ SPOJENÍ DO VELKÉ BRITÁNIE 

Arabská letecká společnost Emirates začleňuje London – Stansted  a Edinburgh jako sedmou a 

osmou destinaci ve Velké Británii do své sítě. Od 8. června se nabízí jako denní služba 

s Boeingem 777-300ER a kapacitou až 20 tun. Odlet je v 9.30 hodin z Dubaje a přílet na 

londýnské letiště Stansted je ve 14.10 hodin.  Odlet zpět je ve 21.10 hodin a přílet do Dubaje 

příští den v 7.05 hodin. Let do Edinburghu startuje v Dubaji v 9.55 hodin, přistání v destinaci 

je v 14,50 hodin. Zpět opouští letadlo Edinburgh ve 20.15 hodin a   přilétá do Dubaje příští den  

v 7.05 hodin. 

                                                                     FRANCIE   

PODPORA VODÍKOVÉMU POHONUVOZIDEL 

Francie bude masivně podporovat nasazení vodíku pro pohon motorových vozidel Od příštího 

roku má být k dispozici nejprve 100 milionů eur v energetickém odvětví a v dopravě – jak sdělil 

tamní ministr životního prostředí Nicolas Hulot. V dopravním sektoru se předpokládá, že do 

roku 2021 bude minimálně 5000 dodávkových vozidel a 200 nákladních aut/autobusů  

vybaveno vodíkovými články a elektrickým pohonem a nasazeno  ve zkušebním provozu. 100 

tankovacích stanic má být přestavěno na tankování vodíku. Do roku 2028 se předpokládá 

rozšíření zkušebního provozu na 20.000-50.000 dodávkových vozidel,800-2000 nákladních  

aut/autobusů a 400 až 1000  tankovacích stanic. V tomto časovém období se má také ověřovat 

vodíkový pohon pro vnitrozemské lodi a vlaky.    

MACRON ZŘEJMĚ PROSADÍ SVOU DRÁŽNÍ REFORMU 

Reforma, iniciovaná francouzským prezidentem E. Macronem, překonala důležitou překážku. 

Tamní senát, druhá komora parlamentu, schválil v minulých dnech s velkou většinou „drážní 

balík“ – zákon, který určuje zásadní body reformy. První komora parlamentu-Národní 

shromáždění – schválila zákon již v polovině dubna při prvním čtení. Ke druhým čtením 

nedojde a zákon tak bude moci platit od poloviny června. Macron chce, aby reforma vstoupila 

v platnost co nejdříve.  Drážní holding, provoz a řízení sítě skupiny SNCF se mají stát k 1. 

lednu 2020 akciovými společnostmi.  Ve svých záměrech se prezident ani vláda nenechali 

znejistit intervalovými stávkami drážních odborů. Podle dotazovací akce jsou dvě třetiny 

Francouzů pro reformu a stávku železničářů odmítají. Také premiér E. Philippe po celou dobu 

jasně uváděl, že základem reformy je otevření dráhy konkurenci a změna SNCF na akciovou 

společnost.     

REJDAŘSTVÍ CMA CGM V ČERVENÝCH ČÍSLECH 
Po rekordním výsledku loňského roku na počátku letošního se podnik dostal na samotnou 

podlahu. Liniové rejdařství knihovalo v prvním čtvrtletí kolem 77 milionů USD, což znamenalo 

ztrátu.  Úderem byl růst ceny námořní nafty o 17 procent jakož i nevýhodný vývoj měnových 

kurzů.  

KANADA 

LETECKÁ IATA VARUJE PŘED KAPACITNÍ KRIZÍ A POKLESEM ZISKU 

Světová letecká asociace IATA si dělá starosti s budoucností leteckého sektoru. Její generální 

ředitel Alexandre de Juniac varoval nedávné hlavní výroční zasedání v Sydney před „kapacitní 

krizí“.  Mířil na úzká místa na letištích. Kromě toho snižuje IATA svou předpověď zisku. Nyní 

očekává zisk 33,8 miliard USD při obratu 834 miliard USD.  Předchozí prognóza byla 38,4 

miliard potom, když sektor vydělal 38,0 miliard. Důvodem nižších očekávání jsou   rostoucí 
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náklady. IATA především poukazuje na vyšší ceny paliva a mezd, ale i na rostoucí úroky. 

Asociace kalkuluje s cenou  70 USD za barel, což je o 27,5% více než vo roce 2017. Kerosín 

bude zřejmě dražší o 25,9 % - při ceně 84 USD za barel. Juniac: „Požadujeme efektivní řešení 

s ohledem na očekávanou kapacitní krizi. Naposledy se na mnoha leteckých křižovatkách -  také 

u zboží -  ukázala úzká místa v odbavování.  Prominentním příkladem je Schiphol 

v Amsterodamu, kde byl omezen počet letů. Ale i ve Frankfurtu byla koncem roku úzká místa. 

Při rozšiřování letišť IATA hlavně poukazuje na povinnosti veřejných úřadů. Privatizace tady 

není řešením“.  

NĚMECKO 

TAPA REGISTRUJE POKLES KRÁDEŽÍ ZÁSILEK 

Podle Společenstva dopravní bezpečnosti Tapa došlo v prvním čtvrtletí tohoto roku k 620 

krádežím dopravních zásilek ve 23 zemích regionů Evropa, Blízký východ a Afrika. Je to o 

12,5 procent méně než v prvních třech měsících roku 2017. Srovnání s předchozím rokem však 

má problém v nejistotě údajů.  Zpravidla dostává Tapa například velmi málo údajů z Afiky a 

z Blízkého východu. Platí to ale i pro některé země v Evropě včetně Německa, kde krádeže 

dopravovaných zásilek se nenacházejí v policejní kriminální statistice.  Co do počtu případů je 

na prvním místě po prvním čtvrtletí Velká Británie s počtem 382 (minus 8,4 procent). V sedmi 

případech z deseti byly zásilky ukradeny z nákladních automobilů, téměř vždy na nehlídaných 

parkovištích. Přitom počet deliktů poklesl o 15 procent na 435.  Stejně jako v přechozích letech 

jsou podle statistiky Tapa hlavním předmětem zájmu zlodějů potraviny a nápoje. Za první tři 

měsíce 2018 činila celková finanční ztráta z krádeží 26,5 milionů eur.   V 70 případech krádeží 

se jednalo o individuální hodnoty mezi 50.000 a 100.000 eur. Největším jednotlivým případem 

bylo vykradení kamionu na cestě do Rumunska, kdy zmizely autodíly za 2 miliony eur.  

SVAZ BWVL OSTŘE KRITIZUJE NOVÉ SAZBY MÝTNÉHO 

Jako „drastické daňové navýšení přes zadní vrátka“ kritizuje Jochen Quick, znovu zvolený 

prezident Spolkového svazu hospodářství, dopravy a logistiky (BWVL nové sazby mýtného. 

Varuje před podceněním tohoto „jednostranného a nakonec také nečestného“ rozšíření poplatků 

za spolkové silnice (očekávaný přínos 3 miliardy eur). Pro podnik s užitkovými vozidly počítá 

Svaz se zvýšením nákladů o 40 a 60 % a předvídá „citelné“ zvýšení spotřebitelských cen.  Za 

„nepřijatelné“ označuje Quick zohlednění externích nákladů za znečištění ovzduší   také pro 

vozidla emisní kategorie Euro 6.  Apeluje na německý Spolkový sněm, aby zákonné předlohy 

spolkové vlády nenechal hladce projít, ale aby je „s mírou a uvážlivě“ zmírnil. – Pokud jde o 

částky navíc informoval vedoucí pracovník ministerstva dopravy Ch. Kunze takto: v r. 2018 

bude stát inkasovat 5,1 miliardy eur za mýtné, z dávek za znečištění vzduchu a z dávek za hluk. 

V roce 2019 to bude 7,6 miliard eur. Pro příštích 5 let se počítá s 36 miliardami eur.  

DACHSER ROZŠIŘUJE NABÍDKU SLUŽEB  LCL 

V rámci námořního zboží Dachser zkvalitňuje síť sběrných zásilek. Cestou cíleného 

propojování zboží se letos bude provádět 26 nových spojení LCL (Less Than Container Loads). 

V šesti již fungujících službách zvýší logistik frekvenci ze 14denních na týdenní odjezdy. 

Časově jsou služby LCL zajímavou alternativou.  Cíleným propojováním a pevnými běhy 

kontejnerů mezi přístavy profitují zákazníci z lepší plánovitosti, rychlosti a průhlednosti pokud 

jde o jejich zásilky. Tak například zásilky mezi Bangalore a Hamburkem   mají tranzitní dobu  

22 dní.  V současnosti jsou k dispozici následující pevné linky v rámci LCL: 

Z Brém do Los Angeles, New Yorku, Chicaga, Bostonu, Houstonu, Atlanty a Charlotte; 

z Hamburku na Nhava Sheva a Chennai v Indii.  1. června k tomu přistoupila linka z Hamburku 

do New Delhi. V opačném směru jde o spojení z Chennai a Nhava Sheva na Hamburk, nově 

pojaté jsou linky New Delhi a Bangalore na Hamburk. Další spojení funguje týdně ze Šanghaje 

v Číně do Santosu v Brazílii. Z Antverp organizuje podnik linky na Hongkong, Veracruz, 

Singapur Busan a Nhava Sheva.   

STUDIE: ZMĚNA KLIMATU ŠKODÍ DODAVATELSKÝM ŘETĚZCŮM 
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Celosvětově mohou narůstající vodní záplavy, způsobované globálním oteplováním, vést 

k regionálním výpadkům výroby. Důsledky se budou přes globální obchodní a dodavatelské 

sítě rozšiřovat.  Uvádí to studie postupimského Institutu pro výzkum klimatu (PIK). „Riziko 

vysoké vody na řekách se již v příštích dvou desetiletích zvýší kvůli změně klimatu – není to 

jen problém pro miliony lidí, nýbrž pro obyvatelstvo světa“ řekl Anders Levermann, vedoucí 

projektu a profesor na PIK.  Bez dalších přizpůsobovacích opatření se mohou hospodářské 

výpadky s ohledem na změnou klimatu ovlivněné stavy vodních toků během příštích 20 let 

celosvětově zvýšit o více než 15 procent na celkových 600 miliard USD.  Přes úzká místa 

v dodání, změny v poptávce a s tím spojné cenové signály se mohou hospodářské ztráty podél 

obchodních a dodacích řetězců dotknout ve světě dalších národních ekonomik. Výzkumníci 

klimatu v Postupimi byli „pokud jde o rozsah těchto   znepokojivých efektů“ sami překvapeni.     

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 
MINISTR DOPRAVY SRN PODPOŘÍ NÁKLADNÍ AUTA PŘÁTELSKÁ  

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.  

S 10 miliony eur ročně (270 miliony Kč) hodlá spolkové ministerstvo dopravy (BMVI) 

podporovat životnímu prostředí přátelská nákladní vozidla. Cestou směrnice podporuje 

ministerstvo pořizování nákladních automobilů a tahačů, poháněných zemním plynem (CNG). 

s pohonem na zkapalněný plyn (LNG) a vozidla s pohonem elektrickým. Ministerstvo to sdělilo 

v minulých dnech. Směrnice platí pro nákladní auta s minimální povolenou celkovou hmotností 

7,5 tuny v nákladní dopravě.  

 

Uvádí se, že výše příplatku k dispozici odvisí od druhu pohonu. Pro nákladní auta a tahače 

obnáší paušálně 8.000 eur při CNG. Podpora 12.000 eur je pro vozidla na LNG jakož i pro 

elektrický pohon pro vozidla do 12 tun.   Na podnik je příplatek omezen částkou 500.000 eur. 

 

Sektor již déle očekával podpůrnou směrnici pro vozidla s nízkým C02.  Již v únoru 2017 

představilo ministerstvo první návrh. Dopravní státní sekretář Enak Ferlemann přislíbil její 

zveřejnění již v létě 2017. V první reakci uvítal Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a 

logistiky (BGL) zveřejnění směrnice. S ohledem na těžkou dálkovou silniční dopravu  

považoval podporu v částce 10 milionů eur za rok za nízkou. „Zvýšení prostředků je zcela 

nezbytné“ řekl ředitel BGL Dirk Engelhatdt.  

 

„Podpůrné příplatky do 12.000 eur pro vozidla s plynovým pohonem a do 40.000 eur pro 

elektrická vozidla nad 7,5 tuny mohou aspoň přispět, že se bude sektor moci zbavovat své 

závislosti na dieselech“ komentoval spediční svaz DSLV. Protože především spedicí 

nasazovaná nákladní auta nad 7,5 tuny zatěžují vnitřní města a městské obytné části, pro která 

bývají opatření o zákazech jízd a také diskuse o budoucnosti dieselů.  

 

Směrnice vstoupí v platnost dnem zveřejnění ve Spolkovém věstníku. Kdy začne lhůta pro 

poskytování příplatků   není z devítistránkového dokumentu předem jasné.  Stojí zde: „Po 

splnění technických a organizačních předpokladů oznámí povolovací úřad s dvoutýdenním 

předstihem na své internetové stránce    datum, od kterého bude možno podávat první návrhy.  

Období podpor je omezeno koncem roku 2020“.      

 

TAKÉ Z CIZINY: 

Po návratu ze školy Paul hlásí radostně: „Mami, nebudeš věřit, ale jsem lepší než paní učitelka. 

„Ale – a pročpak?“ – „Paní učitelka zůstává ve stejné třídě a já jdu do té vyšší.“ 
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