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                                                                ARGENTINA 

PANALPINA FUNGUJE PRO TĚŽEBNÍ PROJEKT  V PATAGONII 

Panalpina je aktivní v dodavatelství pro uvedený projekt – již dodávala přistávací helideck pro 

helikoptéry, generátorová zařízení a modul zaměstnaneckého bydlení. Argentina  zřizuje 

mořskou těžební platformu jako součást projektu Magallanes  Incremental Project (PIAM). 

Očekává se, že PIAM zvýší těžbu zemního plynu a ropy z tzv. Magallanes Fields, asi 2.400 km 

od Buenos Aires. Na projekt organizačně dohlíží  EPC Techint, který celosvětově  zajišťuje 

inženýring, výstavbu a provoz velkorozměrných projektů. Největší dodávaný kus měřil 18 x 20 

x 5,3 metrů a celkový dodávaný objem představuje kolem 5.000 tun. „Tato operace je speciální 

z řady důvodů: multinacionální rozsah a dopad projektu, druh dodávaného zařízení, vzdálenost 

od výrobního Texasu do Patagonie a nepřístupnost destinace – mají-li se jmenovat některé“ 

komentoval  Juan Vilariňo, šéf projektové agendy Panalpiny v Argentině a Uruguayi.  

 

ČÍNA 

AIR CHINA A AIR CANADA PODEPISUJÍ JOINT VENTURE 

Obě letecké společnosti  hodlají zvýšit komerční provoz mezi jejich zeměmi – což má být 

důvodem pro první dohodu joint venture mezi čínskými a severoamerickými aerolinkami.  

V posledních dvou letech Air China zahájila lety mezi Pekingem a Montrealem a  Air Canada 

zahájila nové nonstop  lety mezi Montralem a Šanghají. Oba dopravci nyní provádějí 52 trans-

pacifických letů týdně mezi Kanadou a Čínou z Toronta, Vancouveru a Montrealu  do a 

z Pekingu a Šanghaje.  Čínsko-kanadský trh je pro  svou délku  pro Air China  velmi důležitý,  

rychle narůstal – loni o 17,8 %. Joint venture těchto dvou členů Star Alliance se má naplňovat 

po příštích šest měsíců při koordinaci obchodů a marketingových programů. A kanadský 

pohled: „Naše dohoda joint venture s Air China je důleživou strategií v naší globální expanzi 

protože značně zvyšuje   přítomnost Air Canada na leteckém trhu, aby v roce 2022 byla jedním 

z největších dopravců“.       

 ETIOPIE  

LETECKÁ ETHIOPIAN DODÁVÁ PRO  AMERICKOU CHARITU DIRECT RELIEF 

Ethiopian Airlines zajišťovala již stou leteckou dodávku  letadlem  B787 léčiv a lékařského 

zařízení  z amerického Seattle – sídla charitativní Direct Relief  - pro nemocnici ST. Paulos 

Hospital v Addis Ababa.  Direct Relieft je sedmá největší nevládní organizace v USA s jednou 

miliardou v darech, které dosáhla loni poprvé    od svého založení v roce 1948. Charita dodává 

léky, očkování, nástroje atd. cestou 13.554 dodávek za poslední rok do všech 50 států USA a 

86 zemí.   

HOLANDSKO 

R´DAM  TESTUJE MOBILNÍ SCANNOVACÍ  ZAŘÍZENÍ PRO KONTEJNERY 

V Holandsku ležící kontejnerový terminál vnitrozemské plavby Tilburg bude testovacím 

polem nového mobilního systému k identifikaci a sledování kontejnerů.  Přístavní podnik 

Rotterdam a podnik Cetus Port Automation, výrobce řešení k identifikaci  a sledování  

kontejnerů, budou s nově vyvinutou scannerovou bránou  kontrolovat všechna nákladní auta, 

která v příštích třech měsících říční kontejnerový terminál v Tilburgu najedou a opět opustí. 

Při průjezdu budou všechna nákladní auta   podle poznávacích značek jakož i kontejnery 

podle jejich čísel scannovány. Kromě toho dodává scanner obrazový materiál, aby se 
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dokumentoval stav kontejnerů při příjezdu a při opuštení terminálu. Tím mohou  majitelé 

zásilek a provozovatelé terminálu přesně sledovat nakládku kontejnerů a návaznou  dopravu.  

Srovnatelné identifikační a sledovací systémy jako nyní v Tilburgu jsou v rotterdamském 

přístavu při terminálech na hlubokém moři již déle v provozu. Díky vysoké scannovací 

kvalitě se zvyšuje efektivnost dodavatelského řetězce; náklady na pořízení scannovacích bran 

nese rotterdamský přístav.  Po skončení testovací fáze  a vyhodnocení pilotního projektu bude 

možno při pozitivních výsledcích rozhodnout o rozšíření testů.    

    

NĚMECKO    

LETNÍ  POČASÍ VEDE K NEDOSTATKU CHLADÍRENSKÝCH KAPACIT 

Od února do května   tohoto roku se poptávka po chladírenských dopravách téměř ztrojnásobila. 

Uvádí to dopravní platforma Timocom.  Z toho důvodu musel obchod zaznamenávat   

nedostatky v zásobení a prázdné regály, protože výrobci již nemohou zboží dodávat. Zostřila 

se   úzká místa   na dopravním trhu v disponibilních kapacitách z důvodu dlouhodobé poptávky 

od jara po ložném prostoru. „Nabídka množství zboží k přepravě  se v květnu ve srovnání 

s předchozím rokem zvýšila o 30 procent“ uvádí David Moog, hlavní analytik Timocomu. 

Důvodem k tomu však není jen trvající dobrá konjunktura v Německu. „Německé superléto 

nechává poptávku po dopravě zboží pod kontrolovanou teplotou explodovat“.   Nejde přitom  

jen o dopravu zmrazeného zboží  nebo o citlivé čerstvé produkty jako ovoce a zelenina.  Také 

léky, artikly s obsahem čokolády nebo kosmetika se musí dopravovat v určitém teplotním 

koridoru. „Napjatá situace na dopravním trhu  se v průběhu roku ještě zhorší“. Denně má 

docházet až k 750.000 přepravám zboží . V květnu po dva dny došlo k 840.000 nabídkám. Vůči 

750.000 nabídkám stojí 90.000 vozidel. Určité uvolnění během léta lze dosáhnout jedině lepším 

vytěžováním  disponibilních chladírenských vozidel.  

ALDI SÜD STARTUJE  DLOUHODOBÝ TEST S NÁKLAD. VOZY NA ZEMNÍ  PLYN 

Společnost   Aldi Süd testuje čtyři nákladní auta na zemní plyn v denní dopravě zboží. Po dobu 

pěti let se má ukázat, jak dalece se nechá využít  pohon, ohleduplný ke klimatu, jako alternativa 

k dieselovým modelům.  Vozidla na plyn jsou v provozu v rámci čtyř regionálních zařízení Aldi 

Süd. Jsou nasazena v dopravě zboží mezi logistickými centry a filiálkami v oblasti Düsseldorfu, 

Frankfurtu, Stuttgartu a Mnichova.  „Tímto testem sledujeme zaměření naší politiky ochrany 

klimatu, která předpokládá, že budeme v našem provozu snižovat soustavně emise C02“ uvedl 

Andreas Kremer, šéf řízení logistiky u Aldi Süd.  Test probíhá v náročných oblastech,  kde 

velmi často dochází k překračování limitu pro C02. S inovativní  minimalizací emisí je také 

spojeno   úsporné plánování oběhů.  Vozidlo s plynovým pohonem zásobuje denně pět až osm 

filiálek podniku.  

REJDAŘSTVÍ HAPAG-LLOYD  BRZDÍ IRÁNSKOU RELACI 

Největší německé kontejnerové rejdařství Hapag-Lloyd nabírá v iránské relaci zpátečku  

s ohledem na sankce USA. Jedna z iránských služeb již byla zastavena a o druhé koncern 

rozhodne do 4. listopadu. Potom by mohlo dojít na sankce. Koncern uplatnil proces, aby se 

v požadované době zastavila doprava komodit, jež jsou na americkém seznamu sankcí. – USA 

odstoupily v květnu od mezinárodní atomové dohody s Iránem. Světově největší kontejnerové 

rejdařství Maersk Line plánuje, že s ohledem na sankce USA se z Iránu stáhne.  

 

                                                                  RAKOUSKO       

BLOKOVÉ ODBAVOVÁNÍ A ODŘEKNUTÁ   ÚČAST SRN NA JEDNÁNÍ    

Několik dní před novým jednáním o Brenneru na vysoké úrovni v Bolzánu německý ministr 

dopravy Andreas Scheuer překvapivě odřekl svoji účast.  Důvodem je spor kolem odbavování 

kamionů, když Rakousko připouští  jen  blokový vjezd 250 vozidel z SRN za hodinu.  „Po 

rozhovoru s rakouským ministrem dopravy N. Hoferem je prý jasné, že rakouská země 

Tyrolsko nemá zájem na krátkodobém řešení dopravní situace na německo-rakouském 
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přechodu a trvá na blokovém odbavování“ řekl Scheuer v Berlíně. 12. června se měli sejít 

vedoucí zástupci Německa, Rakouska a Itálie  jakož i dotyčných regionů na druhém vrcholovém 

jednání o Brenneru. Nastala údajně doba hledat řešení pro narůstající tranzitní dopravu přes 

Brenner. Především má jít o převod silniční dopravy na železnici.  

                                                  

TURECKO 

TURKISH AIRLINES  ZAKLÁDAJÍ J.VENTURE SE ZTO (ČÍNA) A S PAL AIR  

Turkish Airlines, čínská expresní služba  ZTO jakož i v Hongkongu sídlící Pal Air uzavřely 

v minulých dnech v Istanbulu strategické partnerství. Podle něho zakládají joint venture se 

sídlem v Hongkongu a vytvářejí tím nového globálního integrátora. Podnik bude podle potřeby 

jak zajišťovat logistické služby „dům – dům“ tak také správu skladů, management  

objednávek a management dodavatelských řetězců.  Partneři mapují  s ohledem na světově 

rostoucí poptávku po e-commerce  v příštích pěti letech  obrat ve výši 2 miliardy USD.  

ZTO patří v Číně k vedoucím poskytovatelům balíkových služeb. Roční objem vyčísluje 

podnik na 6,22 miliard balíků (2017). Velká část aktivit ZTO připadá na podnik Alibaba.  Tento 

obr v onlinovém obchodě  a jeho logistická dcera  Cainiao chtějí získat za 1,38 miliardy USD 

kolem 10 % podílu na ZTO. O příslušném ujednání informovaly uvedené tři podniky teprve 

nedávno.  Transakce bud zřejmě završena do konce června. -  Pal Air diisponuje širokou sítí 

expresních poštovních služeb v Hongkongu, Číně, Thajsku, Vietnamu, Indii a v USA. – 

Turkish Airlines nalétává asi 300 destinací ve 121 zemích. 29. října má zahájit provoz nové 

letiště v Istanbulu.  Bude fungovat jako nejdůležitější křižovatka pro Turkish Airlines. Postupně 

zde bude mít nákladní dcera Turkish Cargo překládkovou kapacitu až ke 4 milionům tun.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

ZVYŠUJE SE DIGITÁLNÍ  DOPRAVNÍ EFEKTIVNOST  MEZI LITVOU A RUSKEM 

Ministři dopravy  Litvy a Ruska podporují  pilotní projekt elektronického nákladního listu CMR  

mezi oběma zeměmi – jako první krok k plně digitálnímu dopravnímu a tranzitnímu systému; 

bylo to uvedeno v minulých dnech  na zasedáních výročního setkání mezinárodního 

Dopravního fóra  v Lipsku.  

Na setkání  u ministerského kulatého stolu ruský náměstek ministra dopravy a  litevský ministr 

dopravy souhlasili s realizací pilotního projektu e-CMR za podpory Mezinárodní unie silniční 

dopravy IRU mezi jejich oběma zeměmi. Prezident IRU Christian Labrot gratuloval oběma 

ministrům k rozhodnutí podpořit e-CMR.  

Vysvětlil, že „jak sektor  i vlády ukázaly rozhodující zájem na e-CMR  a několik zemí nedávno 

přistoupilo k protokolu o e-CMR se záměrem jej  zavést.  Máme radost, že ruské a litevské 

úřady rychle pracují  na zavedení  e-CMR do praxe  s tímto projektem, jenž nabírá rychlost ve 

své expanzi“.  

Úmluva CMR a její elektronický nákladní list (e-CMR) je oficiální doklad o zásilkách mezi 

odesílateli a dopravci při poskytnutí zásadní cesty logistického transferu  ve vztahu 

k přepravovanému nákladu. S e-CMR dopravce  může vložit logistické informace a vyměňovat 

data v reálném čase přes mobilní telefon nebo tablet.  

Protokol o e-CMR vstoupil v platnost 5. června 2011 a k dnešku jsou smluvními stranami 

Bulharsko, Česká republika, Dánsko,  Estonsko, Francie, Irán (Islamská republika), Litva, 

Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Republika Moldávie, Ruská federace, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Śvýcarsko a Turecko.  
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