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FRANCIE 

SVAZ AUTODOPRAVCŮ  PROTI PLÁNŮM VLÁDY NA MÝTNÉ 

Svaz FNTR se staví proti daňovým plánům tamní vlády. Týká se to rovněž plánovaného 

mýtného u nákladních aut na národních silnicích a na dálničních úsecích, jež jsou dosud bez 

mýtného. Potvrdil to J.Ch. Pic, znovuzvolený prezident největšího francouzského svazu 

autodopravy FNTR na jeho letošním kongresu v minulém týdnu v Paříži. Pokud jde o silniční 

mýtné a financování infrastruktury není ještě nic rozhodnuto – reagovala ministryně dopravy 

Elizabeth Borneová. Také informovala, že snížená sazba daně z energie TIPCE pro nákladní 

auta s plynovým pohonem zůstane zachována na současné úrovni roku 2017 nejméně do roku 

2022. Zvláštní odpisy pro plynem poháněná vozidla budou prodlouženy do roku 2021 a 

rozšířeny: na nákladní auta a dodávky o méně než 12 tunách celkové hmotnosti jakož i na 

vozidla s elektro- nebo s vodíkovým pohonem. Ministryně podpořila prezidenta Pice 

v následujícím: „Jsme pro, aby se podvody a sociální dumping účinněji postihovaly, pro 

efektivnější kontroly a pro využití všech kontrolních možností, které digitální tachografy druhé 

generace nabízejí“.  Centrálním tématem také ve Francii je nedostatek řidičů. S výraznější prací 

s veřejností chce svaz přispět k tomu, aby nedobrá pověst povolání a nákladní silniční dopravy 

se u obyvatelstva zlepšovala. Ovšem samotné podniky musí vyvíjet větší úsilí, aby především 

zlepšené pracovní podmínky dělaly povolání řidiče atraktivnějším.   

PANALPINA PODEPISUJE PAKT O UDRŽITELNOSTI S  CMA CGM 

Potom, když rejdařství CMA CGM zvýšilo svůj podíl na Ceva Logistics na 33 procent, 

francouzský kontejnerový dopravce podepsal dohodu o udržitelnosti také se švýcarským 

logistikem Panalpina. Obě společnosti se dohodly na spolupráci, inovacích a zlepšeních ve 

čtyřech klíčových oblastech: ochraně prostředí, etice, sociální odpovědnosti a komunitách.  

Konkrétně jde o zdravotní a bezpečnostní programy, zajišťování dodávek a humanitární 

programy. Součástí ekologického přístupu CMA CGM je m.j. objednávka devíti ultra velkých 

kontejnerových lodí na LNG (zkapalněný přír. plyn) o kapacitách 22.000 TEU s dodáním v roce 

2020. Ve srovnání s plavidly na současná paliva nové lodi na LNG sníží emisi C02 o 25 procent. 

Budou také vylučovat o 99 procent méně síry, o 99 procent méně jemných nespalitelných částic 

a o 85 procent méně Nox – jak sdělil J. Topenot, šéf péče o prostředí a udržitelnost u CMA 

CGM.  V roce 2017 přepravila Panalpiona 1,5 milionu TEU, CMA CGM jich přepravil 19 

milionů. „Spolupráce se strategickými partnery jako CMA CGM, jež jsou velmi technicky na 

výši a mají stejnou vizi o udržitelnosti a užívat je k dopravě zboží našich zákazníků nám 

pomůže k dosažení našich ambiciózních cílů v udržitelnosti“ dodal K.Zingg, odpovídající u 

Panalpiny za oblasti kvality, zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.  
 

                                                                  LITVA 

DRÁHA MÁ DOHODU S PŘÍSTAVEM HAMBURK – PRO METRANS 

Litevská dráha a přístav Hamburk podepsaly dohodu, která obsahuje záměr, aby dceřiný 

intermodální podnik HHLA Metrans podporoval a zlepšoval přeshraniční tok zboží. Zatímco 

námořní doprava mezi Hamburkem a Litvou se loni zvýšila o 7,8 % a dosáhla rekordu v obratu 

128.00 TEU, nová dohoda má posílit zapojení do rozvojového projektu Rail Baltica a do 

Dopravního koridoru východ – západ. Rail Baltica má plánován provoz z Varšavy přes Kaunas 
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a Rigu do Tallinu – s trajektem či tunelem do Helsinek – za podpory členských států EU Polska, 

Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska.  Metrans hodlá využívat drážní koridor Rail Baltica  ve 

spojení na nový baltický terminál v Estonsku a jeho současnou síť. „Se svou významnou rolí a 

polohou nové Rail Baltica, Litva nabízí úzké spolupráci s Hamburkem ohromný potenciál“ 

řekla Marina Basso Michaelová, odpovědná za tržní rozvoj Baltického regionu a východní 

Evropy.  – Nákladní doprava Litevské dráhy v současnosti nabízí spojení s Běloruskem, 

Ruskem, Ukrajinou, Litvou, Polskem, Kazachstanem, Čínou, Tureckem, Německem, 

Skandinávií a Itálií přes intermodální terminály ve Vilniusu, Kausasu a Šeštokai – kde se loží 

kontejnery a návěsy, vydávají celní doklady a poskytuje skladování kontejnerů. Je naděje, že 

spolupráce s přístavem Hbg  a s Metransem  otevře nové příležitosti pro litevské hospodářství, 

jež vyžadují rychlou, efektivní a ekologicky  přátelskou   nákladní přepravu  po dopravním 

koridoru  východ-západ.      

NĚMECKO  

ABC LOGISTIK SPOJUJE  ROZVOZOVOU DOPRAVU V DÜSSELDORFU 

Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí asi 65 měst překročilo v roce 2017 mezní hodnotu 

40 mikrogramů kysličníku dusíku na kubický metr vzduchu. Mezi ně také patří Düsseldorf s 56 

mikrogramy.  Přesto hlavní město spolkové země Severní Porýní – Westfálsko nešlo na zákazy 

vozidel s naftovými motory  ve vnitřním městě.  Svazy ochránců životního prostředí již 

ohlašují protesty proti překračování mezních hodnot v jednotlivých ulicích.  Podporu získává 

město od soukromé iniciativy v logistické branži: podnik ABC Logistik, sídlící v přístavu, 

nabízí pod značkou Incharge  v přístavu spojování dodávek. Dává k dispozici dostatečné 

plochy. Doručování bude probíhat jednou denně nákladními auty s diesely, které splňují emisní 

normu Euro-VI.  Pokud by přesto mělo dojít k zákazu jízd, je v plánu zaměření na 

elektrovozidla.  Podle studie poradenské firmy Mc Kinsey dochází denně v Düsseldorfu ke 

120.000 jízdám nákladních aut.   Spotřebního a sběrného zboží se týká cca třetina. Podle ABC 

při 10.000 jízd denně lze doručování spojovat.  „Do konce roku 2019 plánujeme snížení o cca 

2.000 jízd“ uvádí M.Heesen od ABC.  „To by byl velký úspěch. Opravdu ambiciózní cíl jsou 

4.000 jízd.   

SASKO PLÁNUJE VÝSTAVBU DÁLNIC   

Spolková země Sasko má značně posilovat dálniční infrastrukturu. Řekl to zemský ministr 

dopravy Martin Dulig během debaty v zemském sněmu v Dráždanech.    Ministr zdůraznil, že 

Sasko připraví federální vládě návrhy na osmipruhovou výstavbu dálnice A4 z Nossenu (okres 

Míšeň) do Drážďan a šestipruhovou výstavbu z Drážďan na Pulsnitz (okres Bautzen). Dále je 

v plánu výstavba 660 nových parkovišť pro nákladní dopravu podél dálnic.  

TRANS-O-FLEX  ODSTARTOVAL  SLUŽBU  PŘES NOC PRO B-2-B 
Expresní služba Trans-o-Flex zahájila tento systém počátkem října. Odesilatelé mohou 

nahlašovat zásilky ještě odpoledne, týž den budou odvezeny a nasazeny na cestu po celém 

Německu. Služba „Trans-o-flex now“ se může po prvotní registraci knihovat kdykoliv online 

pod mytof.de. Alternativou jsou možná telefonická knihování.  Služba je koncipována pro 

zasílání mezi firmami.  Především je možno zasílat palety a standardní a expresní balíky do 32 

kg. Je garantováno doručení příští pracovní den, k tomu je možno knihovat požadované hodiny 

doručení – do 8, 9, 10 a 12 hodin. K tomu mají postupně přistupovat další služby. Jde například 

o zboží pod kontrolovanou teplotou či zásilky na více paletách či z více kusů.  – Pan-evropská 

logistická řešení: Hlavní jsou řešení pro farmaceutické produkty a ostatní citlivé zboží. Farma 

produkty se přepravují pod aktivní teplotní kontrolou po dvou sítích po celém Německu 

v rozsazích 2-8 a 15-25 stupňů C. 

 TURECKO  

OTEVÍRÁ SE „ISTANBUL NEW AIRPORT“ 

Za několik dní  otevře Istanbul New Airport (IST)  své brány  tím, čím letecká Turkish Cargo 
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nazývá „ohromující“ ceremonií. Dopravce uvádí, že své přikládkové operace převede z letiště 

Atatürk Airport ke konci prosince a v r. 2019 bude pokračovat v nákladních letech nadále 

z Atatürk.  „Transfer na Istanbul New Airport bude vůbec největší celoletištní přesun na světě. 

Žádné letiště se dosud nepřemísťovalo o více než 45 km“ řekl generální ředitel IST Kadri 

Samsunlu a dodal: „Od roku 2016 jsme se zabývali metodickou přípravou přesunu letiště. 

Zajistili jsme školení aerolinek, zejména Turkish Airlines, pozemních služeb, ostatních 

partnerů, abychom zajistili jejich orientaci na letišti při přípravě provozních činností“. 

V červenci provozovatel letiště IGA podepsal 25leté leasingové smlouvy za 250 milionů eur  

s cargo operátory MNG, PTT, Celebi Ground Handling, Havas, Sistem Logistics a Bilin 

Logistics k výstavbě provozních zařízení, pokrývajících 200.000 čtv. metrů. Celý komplex 

bude mít 1,4 milionů čtv. metrů a umožní současné operace s 35 letadly.  Po dokončení v roce 

2028 má mega hub pokrývat provoz 150 aerolinek na šesti drahách s roční kapacitou 200 

milionů cestujících a 5,5 milionů tun zboží, zasílaného do 350 destinací v celém světě.  

        

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

EXPERTI V LOGISTICE REAGUJÍ NA TRUMPOVY OBCHODNÍ TARIFY 

Veletržní společnost Messe Munchen, organizátorka dopravního veletrhu „transport logistic“ 

v Mnichově podepsala dohodu o záměru s Mezinárodní asociací leteckého carga (TIACA), aby 

se ujala pořádání budoucích akcí Air Cargo Forum, jež se budou konat v Miami od roku 2020.    

TIACA bude strategickým partnerem na veletržních akcích v Mnichově, Šanghaji a 

„logitransu“  v Istanbulu, který se bude konat letos  14. – 16. listopadu. 

Dotazování 550 logistických expertů německým svazem dodavatelských řetězců BVL ukazuje, 

že ochranářství a „trestní tarify“ jsou nyní jasnou hrozbou mezinárodnímu obchodu a zejména 

logistickému sektoru.  

„Odpovědi potvrzují veřejný pohled, že protekcionismus a všeobecné trestné tarify znamenají 

hrozbu mezinárodnímu obchodu a že o sankcích se musí rozhodovat obezřetně případ od 

případu“ řekl ředitel digitální oblasti BVL. „Je také překvapující že respondenti ze sektoru 

obchodu věří jen z 21 procent, že budou silně nebo velmi silně ohroženi překážkami 

v zahraničním obchodě, zatímco ze sektoru logistiky jich je 31 procent“.    

Kolem 58 procent německých respondentů a 60 procent respondentů ze zahraničí uvedlo, že 

kvalita obchodních vztahů mezi USA a EU jsou velmi důležité pro jejich business. Žádnému 

jinému partnerství nebyla přisouzena taková hodnota. 

„Národní ochranářství bylo již klíčovým tématem na veletrhu transport logistic 2017 a bude 

tomu nejinak opět v roce 2019“ vysvětlil ředitel společnosti Messe Stefan Rummel.  „Téma je 

také velice důležité pro nás jako obchodní veleth. Jsme přece uprostřed globálních obchodních 

toků“.  

 

TAKÉ Z CIZINY  

Na malém ostrově uprostřed oceánu jakýsi člověk beznadějně mává na velkou loď, která 

právě kolem ostrova proplouvá.  Na ní se cestující ptá kapitána: „Kdo to je?“ –„Nemám 

ponětí. Už po několik let   míjíme tento  ostrov a on pokaždé takto blázní…“  
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