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BĚLORUSKO 

ZAHÁJENO NOVÉ DRÁŽNÍ SPOJENÍ S ČÍNOU 

Media tam informují o příjezdu prvního kontejnerového vlaku z Shijizhuang, hlavního města 

čínské provincie  Hebei. Destinací byl Kolyadichi terminal podniku Belintertrans (BTLC), 

dopravní a spediční součásti Běloruských drah. Nákladní vlak dovezl 38 kontejnerů  

průmyslového zboží po absolvování 9.500 kilometrů za 15 dní a je prvním z očekávané 

frekvence 3 až 4 vlaků měsíčně z provincie Hebei.   Generální ředitel  BTLC  J. Usenkov řekl: 

„Obchodní vztahy  mezi běloruskými a čínskými podniky se rozvíjejí. Náš job je nabídnout 

optimální logistické schéma k minimalizaci dopravních nákladů“. Hovořil rovněž o perspektivě 

nákladní železniční dopravy   z provincie Hebei do západní Evropy přes Bělorusko: „Dnes jsme 

získali cargo od běloruských příjemců, ale dopravní a logistický terminál Kolyadichi je 

mezinárodní kontejnerový hub, odkud chodí cargo  do Ruska, západní Evropy, Pobaltí a 

Skandinávie“.  Podle zástupce  čínského města Shijizhuang vytvoření nové  drážní kontejnerové 

trasy pomůže rozvíjet obchodní a hospodářskou spolupráci mezi zeměmi a uplatnit čínskou 

iniciativu Belt and Road.   

                                                                  FRANCIE   

CMA CGM  ZÍSKÁVÁ FINSKÉHO OPERÁTORA NA KRÁTKÉM MOŘI 

Jde o podnik Containerships, finskou dopravní a logistickou firmu, patřící  Container Finance 

Ltd. Akvizici budou ještě schvalovat příslušné úřady. Containerships, založená v roce 1966, je 

specializována na krátké  námořní přepravy na baltickém trhu, v Rusku, v severní Evropě, 

severní Africe a Turecku. Podnik poskytuje kompletní soubor logistických služeb při zapojení 

lodí, kamionů a vagonů. Jeho síť doplní služby CMA CGM a jí přidružené  služby Mac 

Andrews´ v severní Evropě a ve Středomoří. Podnik dostane mezi srpnem 2018 a lednem 2019 

čtyři lodě s pohonem na LNG (zkapalněný zemní plyn). Rejdařství CMA CGM     

 

NĚMECKO 

UNIVERSAL TRANSPORT KUPUJE ČESKOU TĚZKOU DOPRAVU  NOSRETI 

Speditér  specializovaný  na těžkou dopravu Universal Transport z Paderbornu rozšiřuje svou 

přítomnost v České republice. Zpětně k 1. lednu 2018 přejímá českou firmu těžké dopravy 

Nosreti s jejími 47 pracovníky a začleňuje ji do české dcery Universal Transport Prag.  Kupní 

cena nebyla sdělena. „Nosreti perfektně zapadá do naší strategie spojování sil, protože 

dlouholeté zkušenosti a kontakty na místě doplňují naše portfolio.  Tak budeme moci do   

budoucna  poskytovat speciálním zákazníkům nejen v Česku rozšířenou nabídku v oblasti 

těžkých zásilek.  Toto převzetí je důležitým krokem k výstavbě celé skupiny Universal 

Transport Gruppe“ uvedl Holger Dechant ze sídla v Paderbornu.   Nosreti disponuje širokou 

technickou základnou dopravní a nakládací techniky, umožňující manipulaci hmotností přes 

100 tun. Základem činnosti ostravské firmy Nosreti  je autodoprava těžkých a nadrozměrných 

nákladů s hmotností až 800 tun po celém světě.  

CELNÍ SYSTÉM ATLAS OPĚT FUNGUJE 

Clení  elektronickou cestou je opět možné. Porucha systému Atlas k celnímu nahlašování  je 

napravena a všechna řízení je možno znovu používat.  Atlas postihla v minulých dnech porucha 

a nebylo možno  ji nasazovat pro vývoz, dovoz jakož i pro EAS a EMCS. Technická závada 

v přenosu dat se zřejmě týkala centra celního zúčtování a došlo k ní v důsledku stavebních 

prací. Na letišti Frankfurt bylo nasazeno nouzové odbavování. 
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K JEDNÁNÍ O „ODBOČOVACÍ ASISTENCI“ MÁ DOJÍT PŘED LETNÍ PAUZOU  

Ještě před letní přestávkou hodlá spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer  pozvat 

autodopravce, speditéry, logistické svazy, výrobce, dodavatele svazy cyklistů a svazy dopravní 

bezpečnosti, technické zkušebny a dopravní policii k setkání na ministerstvu dopravy k jednání 

o dalším vývoji tématu odbočovací asistence.  Ministr to sdělil před týdnem při cestě na 

středisko  jízdní bezpečnosti v braniborském Linthe. Zda odbočovací asistence bude povinně 

předepsána se nemá řešit jen v Německu, ale na úrovni Evropské unie. Na radě ministrů 

dopravy počátkem června navrhl toto téma na budoucí pořad. „Nepřijímám žádná přechodná 

období“ řekl Scheuer.  Podpora vývoje je možná přes program De Minimis avšak přísun 

prostředků není dostatečný. Odbočovací asistence je vyžadována v souvislosti s vysokou 

nehodovosti cyklistů při odbočování nákladních aut. Technika asistence se teprve vyvíjí, řidiči 

se chovají často nesprávně.      

DRŽITELÉ NÁKLAD. VAGONŮ POŽADUJÍ PŘÍSLIB DOPRAVNÍ POLITIKY 

Svaz držitelů nákladních vagonů v Německu VPI  se dobře vyrovnal v roce 2017 s oběma 

svými hlavními politickými a hospodářskými činnostmi „zastupováním zájmů“ a „spoluprací 

na poli údržby“.  Sdělil to předseda VPI Malte Lawrenz před týdnem 140 delegátům  na 

shromáždění členů v Hamburku.  Společně se sedmi dalšími sektorovými svazy   se podařilo 

dotlačit do  politických  kruhů soubor opatření na podporu železniční dopravy.  Od politiky 

Lawrenz očekává,  že dohodnutá opatření se budou postupně realizovat. Má se k tomu využít 

všech prostředků. Nedostatky jsou především na poli podpory výzkumu  a inovací.  Členové 

svazu se potýkají s obsáhlým vybavováním vozových parků sensorikou a telematikou, aby se  

zvýšila atraktivnost železniční dopravy.  Při snižování hluku dodrželi členové VPI své přísliby. 

70 procent vagonů  se příslušně upravuje. Cíle modernizovat  celý vozový park  v rámci ochrany 

před hlukem bude dosaženo  již před rokem 2020. Problematika se ale musí  také řešit evropsky.  

S přijetím  16 nových členů  stoupl jejich  celkový počet  ve VPI  na 228 podniků.  

 

RUSKO 

LETECKÁ AIR BRIDGE CARGO ROZŠIŘUJE SVOU SÍŤ 

Ruská letecká společnost ABC rozšířila svou evropskou síť o maďarské letiště Budapešť.  

Dvakrát v týdnu (úterý a sobota) je v relaci nasazeno nákladní letadlo Boeing – 747F  

s kapacitou až 139 tun.   Podle slov Sergeje Lazarova, generálního ředitele společnosti, je 

Budapešť svojí centrální polohou vynikající jako křižovatka pro narůstající zbožové objemy 

mezi Asií a Evropou.  V příštím roce uvede letiště do provozu své nové Cargo City o rozloze  

20.000 čtver. metrů skladových a kancelářských ploch.   

 

ŠPANĚLSKO 

EUROPORTS ROZŠIŘUJE SKLADOVOU KAPACITU V TARRAGONĚ 

Provozovatel námořních přístavů Euroports rozšiřuje kapacitu skladů pro celulózu a papír 

v přístavu Tarragona.  Podél 300 metrů dlouhého překládkového mola s hloubkou vody 16,5 

metrů  je nyní k dispozici 30.000 čtver. metrů halové plochy. Odpovídá to navýšení kapacity 

o 24 procent, jak uvádí Euroports.  Celkově provozuje podnik 10 terminálů pro lesní produkty 

v pěti zemích. Tarragona patří k nejrychleji rostoucím přístavům pro tyto komodity v prostoru 

Středozemního moře. Přístav slouží jak pro  ungování zbožových proudů z jižní Ameriky a ze 

severní Evropy  k dosažení španělského trhu tak jako tranzitní hub pro další země příjmu zboží 

ve Středomoří jako jsou Turecko, Řecko, Rumunsko a severní Afrika.  

 

TURECKO 

LETECKÁ TURKISH CARGO STĚHUJE ZOO 

Za poslední měsíc Turkish Cargo přemístila 10 lvů, z nich sedm bylo mláďat, z Johannesburgu 

do Pákistánu; dodala 10 žiraf do Bangladéše; přepravila 4 slony do Emirátů a tři opice 
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z Republiky Kongo na Ukrajinu. Poslední úspěšná dodávka přes její hub v Istanbulu byly tři 16 

měsíců staré žirafy z Johannesburgu do Teheránu  - doprovázených jejich chovateli, veterináři 

a personálem Turkish Cargo, certifikovaným na základě IATA Live Animals Regulations.  

Aerolinky zaznamenaly v květnu zvýšení o 21,6 procent na úseku Cargo/Mail na 118.417 tun 

proti květnu 2017. Za prvních pět měsíců 2018 úsek Cargo/Mail narostl o 29,8 procent na 

545.186 tun.  

USA 

FEDEX OBJEDNÁVÁ BOEINGY ZA 6,6 MILIARD USD 

Nová objednávka se týká nákladních letadel 12 x B767 a 12 x B777. Prezident společnosti 

David L. Cunningham k tomu řekl: „Podnikáme další pozitivní krok v modernizaci naší 

letadlové flotily a pořizujeme efektivnější letadla s nižšími emisemi. Boeingy 767 a 777 

v nákladní verzi přinesou naší letecké činnosti vyšší efektivnost a spolehlivost. B-777 s jeho 

vynikajícími vlastnostmi nám umožňuje poskytovat rychlejší tranzit kolem světa. Jsme nadšeni 

z dalších dodávek těchto strojů do našeho letadlového parku“.   

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

LETECKÝ AIRBUS HROZÍ PŘI BREXITU ODCHODEM 

V případě tvrdého Brexitu bez dohody mezi Londýnem a Bruselem bude Airbus zvažovat své 

investice ve Velké Británii. Jak řekl šéf Airbusu Tom Enders „Jednoduše vyjádřeno ohrožuje 

scénář bez dohody budoucnost Airbusu ve Spojeném Království“. Pokud země vystoupí 

v březnu 2019 z EU bez dohody a v příštím roce opustí ihned společný trh a celní unii bez 

přechodové fáze, vedlo by to podle Airbusu k „těžkému narušení a výpadkům výroby“.  

„Takovýto scénář by nutil Airbus k tomu, aby přehodnotil své investice ve Spojeném Království 

a svou zdejší dlouhodobou stopu“ sdělil podnik.  Airbus zaměstnává ve Velké Británii 14.000 

osob na 25 pracovištích. V britských závodech Filton a Broughton se navrhují a vyrábějí 

všechna křídla pro dopravní letadla Airbusu. Dosud zamýšlená přechodová fáze do prosince 

2020 nepostačuje, aby EU a Velká Británie mohly vyřešit všechny otevřené otázky – a je to 

také velmi krátké pro Airbus, aby zrealizoval potřebné změny ve svém rozsáhlém 

dodavatelském řetězci.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

STOUPAJÍCÍ TREND V PŘEKLADU KONTEJNERŮ 

 

Obchodně politickými odmítnutími, která se někdy mezi různými národy rýsují, se ukazuje 

trend v překladu kontejnerů nedotčen.  Tak index překladu RWI – Leibnitzova institutu pro 

hospodářský pokrok a Institutu  pro námořní dopravu a logistiku (ISL) – směřuje nadále nahoru. 

Za měsíc květen 2018 stoupl proti předchozímu měsíci  z 131,1 na 133,1 bodů.  Zůstává tak 

přesto ještě mírně za nejvyšší hodnotou, týkající se počátku roku.  Rychlé posouzení za květen 

je postaveno na údajích 39 přístavů, kterých se týká 70 procent překladu, odráženého v indexu.  

Vůči rychlému posouzení za duben jsou jen velmi malé změny.   

 

TAKÉ Z CIZINY: 

Rybář vypráví, že chytil  čtyřkilovou rybu. – „A měl jste svědky u toho úspěchu?“ – „Bohužel 

ano! Jinak by ta skvělá ryba teď už měla sedm kilo…“   
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