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AFGHANISTAN 

VÝZNAMNÁ TRASA POD  KARNETEM TIR: AFGHANISTAN -IRAN – INDIE 

Iránský přístav Chabahar  je nyní obchodní branou do a z Indie při navázání země na 

Afghanistan, Střední Asii, Rusko a příp. Evropu. V minulých dnech proběhla úspěšně operace 

TIR z Nemroz v Afghanistanu via Iran  do Indie a vznikla nová spolehlivá intermodální trasa 

pro obchod přes tento region. Pod systémem TIR  přepravených  23 kontejnerů z Afghanistanu 

přistálo v přístavu Chabahar a pokračovalo k indickým přístavům v Mumbai a Mundra. Díky 

úzké spolupráci mezi třemi zeměmi  a zejména příslušných celních úřadů a obchodních komor  

Afghanistanu, Indie a Iranu (ACCI, FICCI a ICCIMA) je nyní tento intermodální koridor 

aktivní pod režimem TIR. Novou významnou zprávou bylo začlenění Dohody Chabahar pod 

TIR.  Bylo to poprvé, kdy transport TIR končil v Indii a respektoval dohodu mezi třemi 

zmíněnými zeměmi  z 24. prosince 2018, což znamenalo aktivaci tohoto koridoru pod TIR. 

První zásilka odcházela za ceremonie v Zaranj v afghanském Nemrozu za přítomnosti 

prezidenta Ashrafa  Ghani a velvyslanců Iránu, Indie a Turecka jakož i zástupců Indonesie a 

Kazachstanu.  

                                                                  AUSTRÁLIE 

NOVÁ LODNÍ KAPACITA RO-RO NA TASMANII 

Námořní Toll Group pokřtila v posledních dnech druhou víceúčelovou Ro-Ro loď (pro pojízdné 

cargo),  jako součást investice za 311 mil. aust. dolarů na zlepšení dopravy mezi přístavem 

Melbourne a přístavem Burnie na Tasmanii. Dvě lodi o délce 210 m  jsou největší nákladní 

plavidla pod australskou vlajkou a jsou nasazena v provozu od 1. března. Plavbu přes úžinu Bas 

Strat zkracují na 13 hodin a zvyšují přepravní schopnost pro nákladní auta a kontejnery o 40 

procent. „Jde o významní milník  v australské námořní dopravě. Představují největší soukromé 

investice v příbřežní plavbě za 25 let“ sdělil Steve Borg , hlavní manažer v Toll pro Tasmanii. 

V přístavu jsou lodi napájeny místní elektřinou namísto vlastními diesely. Zákaznický software 

zlepšuje terminálové operace směrem k likvidaci čekání  vozidel, zlepšuje jejich nájezdy a 

monitoruje zmrazené cargo. Lodě odpovídají striktním emisím síry IMO, jež budou platit od 

příštího roku. Dopravce Toll Group získala v roce 2015 Japan Post za 5,2 milionu USD.      

 

BELGIE 

NADCHÁZEJÍCÍ MEZINÁRODNÍ AKCE 

Zasedání CLECAT – Evropské asociace spedice, dopravy, logistiky a cla  (SSL členem) 

Námořní institut – 11. duben – Antverpy, Belgie 

Letecký institut  - 17. duben – letiště Schiphol, Holandsko 

Rada a Plenární zasedání – 26. červen – Paříž  

 

Další akce s účastí CLECAT  

Evropská konference silniční dopravy IRU – 6.březen, Brusel 

ESCA – Seminář o námořních prioritách – 7. březen – Brusel  

ESC – Námořní den 2019 – 20. březen – Rotterdam   

SITL – Workshop LEARN pro speditéry a odesilatele-26. březen, Paříž 

Spedlogswiss  - Celní den – 28. březen, Švýcarsko 

FIATA – Jarní zasedání – 27.-29. březen – Zurich  

ACEA – Workshop o vysoce kapacitní silniční dopravě, 7. květen – Brusel 

http://www.sslczech.cz/
mailto:ssl@sslczech.cz
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EU: Zasedání Rady  a EP 

Dopravní výbor Evropského parlamentu – 4. a 18. března – Brusel  

Plenární zasedání Evropského parlamentu 11.-14. března  - Štrasburk 

Evropská dopravní rada – 4. a 7. března -  Brusel 

Evropská rada – 21. – 22. března, Brusel   

 

NĚMECKO 

PŘED ČERVNOVÝM LOGISTICKÝM VELETRHEM V MNICHOVĚ 

Digitalizace, autonomní řízení, robotika – také logistický sektor je poháněn inovacemi. Proto 

bude v červnu na světově největším logistickém veletrhu Doprava Logistika v Mnichově dáno 

poprvé jeho fórum podnikovým zakladatelům: „start.hub logistic“. Start-upy  mohou se svými 

záměry pro svět dopravy a logistiky zabojovat  o účast. Vyplněním přihlášky bude učiněn první 

důležitý krok. Přítomným z nich bude nabídnuto mnohé: místo setkání se   

zúčastněnými    návštěvníky veletrhu, investory atd. Na ploše start.hub logistics budou  všechny 

zúčastněné podniky představeny na informační stěně. Dispečeři start.hub.logistics zprostředkují 

rozhovory mezi start-upy a zainteresovanými návštěvníky. Plus  dojde k množství prezentací 

na podiu. Každý den poběží na Transport Logistics rozhovory a vystoupení na modré pohovce 

„Blue Rocket Sofa“ novin DVZ. Ale ovšem:   také  nikdo, kdo vystoupí na podiu s novými 

idejemi,  nebude mít záruku, že nebude vypískán.  

SLABŠÍ ZAČÁTEK ROKU PRO SEKTOR LETECKÉHO ZBOŽÍ 

Trh leteckého zboží zaznamenává též v lednu oslabení. Podle údajů nizozemského domu analýz 

WorldACD poklesla množtví zboží  celosvětově o 2 procenta ve srovnání se stejným měsícem 

před rokem. V Německu je to ještě vážnější: obrat carga z importu a exportu poklesl podle 

poslední měsíční statistiky Pracovního společenstva  německých letišť  (ADV) o 2,8 procent ve 

srovnání s lednem  minulého roku. Je to nová propadová hodnota. S výjimkou října 2018 je 

zbožový vývoj od července 2018 klesající. Podle ADV rostly vykládky o 1,1 procenta. Naproti 

tomu  nakládky poklesly o 6,4 procenta. Podle ADV nebyl ještě tento protichůdný trend  nikdy  

tak výrazný.   Západoevropské země musely podle WorldACD  zaznamenat minus 5,5 procent.  

Jedinou výjimkou je Spojené království: s plus 5 procenty je země výjimkou z pravidel. 

Nejhůře ze všech evropských zemí je na tom Německo: ve srovnání s loňským měsícem 

poklesla exportní množství  o 8,7 procent. Zvlášť silně oslabil německý export na Asii Pacifik: 

zde objemy poklesly o 14,5 procent.  

AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ AUT A BEZPEČNOST 

Důvěra v perfektnost techniky má své hranice – alespoň při autonomním řízení. Právě při otázce 

o bezpečnosti převládá skepse. Čerstvá studie poradenského podniku Deloitte analyzovala 

stanoviska spotřebitelů na různých  globálních trzích pokud jde o trendy v automobilové 

oblasti. Jsou autonomně jezdící auta bezpečná?  47 procent německých účastníků  o tom 

pochybuje – stejně jako 50 procent amerických a japonských občanů, zatímco nové technice 

nedůvěřuje jen 29 a 25 procent Italů a Číňanů. A kdo dělá závody s autonomními vozidly? 

Výrobcům automobilů důvěřují dotazovaní stále méně.  Jestliže v r.2018 ještě 48 procent 

německých účastníků na studii  bylo schopno  uvést příslušná vozidla na trh, nyní to je jen 33 

procent. Štafetový kolík se zdají přebírat technologické podniky. Stále více spotřebitelů vychází 

z toho, že jsou to ony, které vyvíjejí plně funkční autonomní vozidla. Aktuálně jich je již 32 

procent. S ohledem na naznačenou krizi důvěry je příklon pro silný vládní dohled a předpisový 

standard pro vývoj a užívání autonomních vozidel přiměřeně vysoký.  V Německu si to přeje 

59 procent. (podle novin DVZ).    

RUSKO 

LETECKÁ ABC PŘIDÁVÁ  DHAKU DO SVÉ SÍTĚ  

Dhaka v Bangladeši se stává 14. destinací v asijské síti aerolinek AirBridgeCargo; službu  
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poskytují dvě spojení za týden v návaznosti na linku dopravce do Šanghaje. Generální ředitel   

Sergej Lazarev řekl: „ Možné pokrytí Bangladeše jsme posuzovali delší dobu. Objemy zboží se 

zvýšily za poslední rok  o 25 procent, když se navýšil počet výrobních podniků v zemi. Hlavní 

podíl v cargu je v relacích s Evropou a s USA a tuto nabídku rozšíříme zákazníkům i o  různé 

druhy carga včetně potřeb speciální manipulace, produktů s kontrolovanou teplotou, 

nadrozměrných a velmi těžkých zásilek, živých zvířat, e-obchodu a dalších. V loňském roce 

ABC přidala do své asijské sítě Ho Či Minovo město a Shenzhen“.       

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SRN: REFERENTSKÝ NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ KLIMATU JE HOTOV  

Zákon má m.j. pomoci k prosazení cílů ochrany klimatu  v dopravě 

Spolkové ministerstvo životního prostředí (BMU) trvá podle očekávání na svých cílech 

ochrany klimatu. V roce 2020 mají klesnout emise skleníkových plynů o 40 procent, potom 

v roce 2030 o 55 procent. Cílem je snížení o 95 procent do roku 2050. Referenčním rokem ke 

1990.  Toto vychází z referentského návrhu zákona o ochraně klimatu, který má k dispozici 

odborný tisk.  

Cíle platí pro šest sektorů. V dopravě se mají množství skleníkových plynů  snižovat 

postupně.  Pro rok 2021 předpokládá  návrh maximálně 145 milionů tun emisí C02, v roce 2025 

to má být ještě 123 milionů, nakonec v roce 2030 95 milionů tun. V roce 2017 činilo množství 

emisí 171 milionů tun – více než v roce 1990 (163 mil. tun). 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá v referentském návrhu, že náklady 

v případě nenaplnění cíle  snižování se rozdělí podle sektorů na všechna spolková ministerstva.  

Mají být zakotveny do rozpočtů rezortů. Spolkové ministerstvo dopravy by tedy  muselo – 

pokud tento předpis bude schválen – platit za nesnížená množství  skleníkových plynů.   

Toto naráží na velké nepochopení v sektoru. „Nemůže mít smysl, že ztratíme miliardy 

eur přes vyrovnávací platby“ řekla Heike van Hoornová, předsedkyně Německého dopravního 

fóra(DVF). „Průmysl a uživatelé budou investovat, aby emise výrazně snížili“ dodává van 

Hoornová. Investovat ale musí  stát, spolkové země a obce – a sice každý rok miliardy dodatkem 

k plánovanému dopravnímu rozpočtu.   Na výstavbu kolejí, vodních cest, digitalizaci 

atd.  Ochrana klimatu v dopravě může nastat jen tehdy, když budou k dispozici alternativy.     

Ochrana klimatu vyžaduje mnoho kroků  

Podle referentského návrhu má Spolkový úřad pro životní prostředí převzít získané údaje o 

emisích. Vždy k 15. březnu má úřad údaje zveřejnit.  

Pokud některý sektor svá roční emisní množství překročí „vyhlásí spolková vláda během šesti 

měsíců po zveřejnění  emisních údajů  okamžitý program, jenž zaručí dodržení ročních 

emisních množství sektoru pro příští roky“ stojí v návrhu.   

 

 

TAKÉ Z CIZINY: 

To vám povídá pan řezník: „Tak už 40 roků jím hovězí. Výsledek: jsem silný jako býk. 

„To je zvláštní – povídá jeho přítel rybář. „Je to už 50 let, co jím ryby a pořád neumím 

plavat“.   
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