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                                                                  FRANCIE   

PLÁNUJÍ SE STIMULY PRO DRÁŽNÍ CARGO 

Francouzská vláda v současnosti   připravuje nový legislativní návrh pro reorganizaci opatření, 

týkajících se mobility v souvislosti s podporou efektivní a integrované městské logistiky.   

Podle francouzské ministryně dopravy Elisabeth Borneové drážní zboží slouží jako dobrý 

příklad dopravy zboží v Paříži, když se bere v úvahu finanční efektivnost a její omezený 

environmentální dopad. Uvedla, že efektivní plánování logistiky slouží jako zásadní přínosce 

pro národní hospodářství, vezeme-li se v úvahu, že představuje kolem 10 % HDP.  Dále pak e-

commerce (rostoucí 15 procenty ročně) přináší pro logistický sektor nové výzvy, když je třeba 

se přizpůsobit organizačně chování zákazníků.  Ministryně rovněž zdůraznila, že efektivní 

organizace železničního carga je významnou částí udržitelné logistiky.    Proto podtrhla význam 

dosažení dělby práce a převodu ze silnice na dráhu cestou cílených opatření státní podpory pro 

kombinovanou dopravu během příštích pěti let – v roční částce 27 milionů eur. Dalších 10 

milionů se plánuje pro renovaci silnic, užívaných na poslední míli, zatímco 20 milionů eur je 

plánováno na renovaci drážních spojení u průmyslových podniků. Jak poslední opatření ke 

stimulaci užívání dráhy pro zboží oznámila Borneová revizi výše poplatků za použití sítě.  

 

JAPONSKO 

JAL CARGO VYUŽIJE DOPRAVCE  SILK WAY PRO RELACI JAPONSKO-EU 

Následně po podpisu nové obchodní dohody EU-Japonsko letecká JAL Cargo začne využívat  

nákladní kapacitu letadel B-747-8 společnosti Silk Way West Airlines mezi Asií a Evropou via 

Baku. Silk Way informuje, že plánuje zvýšit frekvence z Japonska via Baku do Evropy ze tří 

spojů na čtyři týdně.  President Silk Way Wolfgang Meier  k tomu řekl: „Jsme poctěni vstupem  

do této kooperace s JAL Cargo.  Perfektně to odpovídá naší strategii ve zvýšení orientace na 

Japonsko. Od začátku naší japonské služby před více než dvěma roky jsme usilovali o její 

rozšiřování. Jsem rád, že oba dopravci budou mít z této dohody prospěch“.  

Podle Evropské komise podepsání nedávné masivní obchodní dohody s Japonskem odstraňuje 

obchodní bariéry, pomáhá vytvořit globální obchodní pravidla a vyslat mohutný signál, že dvě 

ze světově největších ekonomik odmítají protekcionismus. Podniky z EU již exportují do 

Japonska za 58 miliard eur zboží a za 28 miliard eur služeb.     

 

JIŽNÍ AFRIKA 

PANALPINA ZDE NAKUPUJE A ZVYŠUJE ZISK 

Švýcarský logistický podnik informoval o dalším firemním nákupu na poli čerstvé logistiky. 

Panalpina získala většinový podíl na jihoafrickém podniku Skyservices a rozšířila zde v zemi 

svou síť „Perishables“.  První polovinu roku označil generální ředitel Stefan Karlen s nárůstem 

operativního zisku Ebit a čistého zisku za „solidní“. Složka námořního frachtu se ve druhém 

čtvrtletí opět dostala do ziskové zóny. Nákup Skyservices je již druhým v krátké době potom, 

když Panalpina měsíc před tím nakupovala v Argentině. Přes Skyservices získává podnik 

přítomnost na letištích Kapské město a Johannesburg. Skyservices  je v exportu leteckého zboží 

zaměřen na rybí segment. Zásilky chodí především na Londýn, Amsterodam a Frankfurt, kde 

je Panalpina po více nákupech v minulých letech rovněž přítomna. Tím je možno podle Karlena 

nabízet řešení End-to-End.  Letecké cargo bylo v prvním pololetí   pro podnik hlavním pilířem.  

Úsek při 3procentním nárůstu objemu utržil 53,4 milionů CHF.    
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NĚMECKO 

ZPRÁVA NĚMECKÉ DRÁHY O KONKURENCI V ROCE 2017 

Německá dráha a.s. publikovala svojí roční zprávu o konkurenci za rok 2017. Podle zprávy 

monitorovaná vyšší poptávka v evropské nákladní železniční dopravě má základ v silné 

ekonomice, která vyvolává vyšší poptávku po dopravě. Celkový nárůst o 3 procenta v objemu 

dopravy představuje nejrychlejší růst železniční nákladní dopravy od roku 2011.   Pozitivní 

hospodářská situace roku 2017 prospěla mnoha drážním podnikům, což vedlo k rozšíření jejich 

služeb. Z tohoto hlediska bylo u většiny vybraných drážních podniků shledáno zlepšení 

výkonnosti. Nicméně značná rozdílnost je v rozvoji operátorů v nákladní dopravě mezi různými 

zeměmi. Při posuzování tři největších podniků v nákladní dopravě v Evropě (DB Cargo, SNCF 

Fret a PKP Cargo) pouze polský podnik PKP Cargo dosáhl v roce 2017 růstu při zvýšení 

objemu dopravy o téměř 9 procent. Toto může být přisouzeno rychlému růstu přepravy mezi 

Čínou a Evropou.   

PŘÍSTAV KREFELD STAVÍ TANKOVÝ  SKLAD PRO ZKAPALNĚNÝ PLYN 

A do provozu by měl jít ve třetím čtvrtletí 2019. Na 40.000 čtv. metrů rozlohy krefeldského 

mola je plánováno pět podzemních nádrží pro propan-butan, stanoviště lodí, překládková 

stanice pro cisternové vagóny, plnírna lahví, provozní budova a technická budova jakož i sklad 

pro technické plyny. Investice zde představuje 16 milionů eur. Zejména zajímavé je trimodální 

napojení voda, dráha a silnice. Dodávky se budou provádět skoro výlučně říčními loděmi.  

Výdej půjde z jedné čtvrtiny po dráze, zbytek po silnici.  Počítá se denně s 60 nákladními auty.  

Roční obrat zařízení je plánován na 150.000 tun. Obchod se zkapalněným plynem u investorské 

Westfalské skupiny výrazně vzrostl. Westfalen Group provozuje již dvanáct tankových skladů 

pro tuto komoditu v SRN a také dva přístavní tankové sklady pro palivo v Münsteru a Mindenu.  

Skupina je technologickým podnikem energetického hospodářství s celkovými 23 dceřinými a 

podílovými účastmi v SRN, Belgii, Francii, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Švýcarsku a ČR.  

Obchodními artikly jsou plyn, zásobování energií a čerpací stanice. S 1.700 zaměstnanci 

skupina dosáhla v r. 2016 obratu 1,6 miliard eur.  
 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

HLAVNÍ PODÍLNÍK NA LETIŠTI HEATHROW JDE DO AMSTERODAMU 

Infrastrukturní společnost Ferrovial, největší podílník na londýnském letišti Heathrow, oznámil 

přesun svého vedení z Británie do Nizozemska, aby udržel statut mezinárodního podniku pod 

deštníkem legislativy EU.  Zpráva následuje den po opatrném uvítání IATA výsledku hlasování 

v britské dolní sněmovně ve prospěch třetí dráhy na tomto letišti.  

„Po rocích zpoždění je uvedené schválení důležitým dnem pro cesty letadly nejen ve Spojeném 

Království, ale i pro světové letecké sítě“ řekl Rafael Schwartzman, regionální vice prezident 

IATA pro Evropu. Sdělil, že rozhodnutí vyvolá nová pracovní místa a nové ekonomické 

příležitosti ve Spojeném Království a posílí vztahy k rostoucímu exportnímu trhu, pokud bude 

expanze probíhat za konkurenčních nákladů. Vedle Ferrovial dalšími investory na Heathrow 

jsou Qatarský investiční úřad (20 procent), Caisse de dépot et placement du Québec (12,62 

procnet), Singapore´s sovereign wealth fund GIG (11,2 procenta) Alinda Capital Partners of 

the United States (11,18) procent, China investment Corporation (10 procent) a Universities 

Superannuation Scheme (10 procent).     

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

MAROKO: PŘÍSTAV TANGER  MED JDE DYNAMICKY DO 2. DESETILETÍ  
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Růst v marockém přístavu Tanger Med, jenž loni oslavil své první desetiletí, pokračoval také 

v prvním pololetí 2018 – i když nikoliv ve všech oblastech.  Na kontejnerových terminálech 

TC1 aTC2  v Tangeru Med 1 se překládalo 1,66 milionů TEU. Je to o 7 procent více než za 

prvních 6 měsíců 2017.  V překladu Ro-Ro nových vozidel šlo o 252.194 jednotek, více 

dokonce o 18 procent.V trajektovém přístavu se odbavilo 185.052 nákladních automobilů, o 14 

procent více než za stejnou dobu loni.  Jen překlad produktů z minerálních olejů poklesl o 15 

procent na 2,9 milionů tun.  

Tanger  Med  oficiálně otevřel král Mohamed VI.  Ten přišel nejen s iniciativou výstavby, ale 

podpořil ji rovněž ze svých soukromých prostředků. V překladu je dnes tento přístav druhý 

největší v Africe po Durbanu.  Leží téměř přesně proti skále Gibraltaru a touto úžinou projíždí 

ročně kolem 100 tisíc lodí, které představují 20 procent světového obchodu.   Zde na hluboké 

vodě se mohou zastavit velké nákladní lodě na jejich cestě z Asie do Evropy a hub pro 

kontejnery slouží pro směr dalších středomořských přístavů či pro západní pobřeží Afriky nebo 

Ameriku.  

Stavba začala v roce 2003 a přišla na 8 milionů eur. Jednu polovinu poskytl stát a druhou 

soukromí investoři. Nyní je Tanger Med mezi kontejnerovými přístavy na 50 místě. Kapacita 

překladu ročních 3 milionů Teu je od roku 2014 plně vyčerpána a již v roce 2009 začala 

rozšiřovací výstavba části Tanger Med 2.  Její první stupeň bude uveden do provozu koncem 

roku 2018 a druhý na konci roku 2019.  

Tím se kapacita přístavu ztrojnásobí na 9 milionů TEU za rok. Tímto rozšířením by se měl 

Tanger Med dostat do roku 2030 mezi první dvacítku kontejnerových přístavů na světě. Oba 

kontejnerové terminály TC1 a TC2 jsou provozovány dcerou Maersku APM Terminals a 

konsorciem, do kterého patří francouzské rejdařství CMA CGM. Tanger Med 1 provádí 40 

procent svého překladu do a z 37 přístavů afrického kontinentu.  Mezi přístavy 1 a 2 se nachází 

trajektový přístav s intenzivní trajektovou dopravou především nákladních aut do blízko 

poleženého španělského přístavu Algeciras jakož i do dalších středomořských přístavů až po 

Barcelonu.  

Koncem října 2017 zahájila CMA CGM pod společnou značnou Marocco Express provoz tří 

„mořských dálnic“ s loděmi Ro-Ro, které potřebují na spojení Marseille a Tander Med 36 

hodin; najíždějí se další středomořské přístavy. Jedna linka spojuje třikrát v týdnu Marseille, 

Tenger Med a Casablancu, jiná dvakrát týdně Marseille, Janov a Tanger Med. Třetí funguje jen 

mezi listopadem a dubnem a na úseku mezi Marseille a Tanger Med má zastávku  

v jihofrancouzském přístavu Port-Vendres. Těmito linkami se nechají omezit emise C02 na 40 

% ve srovnání s vozidly, jež jezdí z Evropy do Afriky přes Španělsko.  

750 firem v zóně volného obchodu       

Ale  Tanger Med není jen přístav. K území přístavu patří 1600 ha bezcelní průmyslové a 

logistické zóny, kde sídlí 750 domácích a zahraničních podniků s celkovým ročním obratem 

5,5 miliard eur.  Podle přehledu „Financial Times“ jde o největší zónu volného obchodu 

v Africe.  Její kapacita je prakticky vyčerpána a vláda již dala souhlas k rozšíření o dalších 

3.400 ha.  Mezi největší podniky v zóně patři japonská Sumitomo a francouzský Renault. Ten 

zde vyrábí ročně kolem 300.000 Dacií pro africký i evropský trh.  

 

 

TAKÉ Z CIZINY: Říká žák svému profesorovi: „Moje máti už nevěří matematice“. Profesor:  

„Ano? A pročpak?“ – „Ona nechápe, jak může přibrat na váze pět kilo potom, když sní 

dvoukilovou čokoládovou bonboniéru“.    
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