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DÁNSKO 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY  OD WFS  AIR CARGU V KODANI 

Společnost Worldwide Flight Services (WFS) rozšiřuje odbavovací zbožové operace na 

kodaňském letišti a řeší tak podporu rostoucím objemům od aerolinek a speditérských 

zákazníků. 1. září světově největší odbavovač air carga zahájí provoz v dalším nákladním 

centru na letišti o rozloze 4.700 čtv. metrů a jeho zdejší zařízení celkově dosáhnou 13.900 čtv. 

metrů.  Zvýšená kapacita WFS poskytne nejvyšší úroveň bezpečnosti a služeb pro 70 zákazníků 

včetně 23 aerolinek, nalétávajících dánské hlavní město. Tento vývoj je částí realizovaného 

investičního programu WFS pro Kodaň, kde se rovněž otevře v příštích týdnech nové pharma 

zařízení pod kontrolovanou teplotou. Právě odbavování pharma zboží bylo jedou z nejvíce 

rostoucích oblastí v Dánsku. Marc Claesen, vice-prezident WFS pro severní Evropu řekl: 

„Kodaň je pro nás důležité a rostoucí letiště. Expanze naší kapacity nám dává příležitost 

dosahovat optimálnějšího toku carga ve prospěch našich zákazníků a poskytne potenciál pro 

budoucí růst. Tato investice je strategickým krokem, jenž zajistí dlouhodobě pokrývání potřeb 

našich zákazníků“.     

NĚMECKO 

KRIZOVÉ SETKÁNÍ: 10.BODOVÝ PLÁN PRO ODLEHČENÍ BRENNERU 

Tyrolský zemský hejtman Günther Platter chce trvat na blokovém odbavení pro kamiony a  na 

zákazech jízd.  To uvedl jasně po krizovém setkání k brennerskému tranzitu s německým 

spolkovým ministrem dopravy A. Scheuerem a jeho rakouským kolegou A. Reichartem jakož 

i bavorským ministrem dopravy H. Reichartem  v minulém týdnu v Berlíně. Kromě toho 

požaduje mezi Mnichovem a Kiefersfeldenem jakož i v Itálii vyšší mýtné. „Rozumným může  

být, jen když se úroveň zvedne na 88 centů/km“ řekl Platter po rozhovorech. Tolik platí 

dopravní podniky na trase v Rakousku. Nyní chce Rakousko a Německo jednat s EU o vyšších 

sazbách mýtného na Brenerském koridoru mezi Mnichovem a Kiefersfeldenem. Slibuje to 

značný přesun těžké dopravy ze silnice na koleje a zabránění „tranzitnímu objezdu“.  

Dopravní branže bude ještě muset žít s blokovým odbavením  

„Brennerský koridor registruje více kamionů než všechny ostatní švýcarské a francouzské 

alpské přechody dohromady“ sdělil Platter. Letos bude překročena hranice 2,5 milionu 

nákladních vozidel. V desetibodovém plánu stanovili ministři dopravy opatření, jak stále 

narůstající tranzitní dopravu omezit. Cílem je zlepšit situaci na hranici a odstranit „stop 

v rozhovorech“. K opatřením patří vedle zvýšeného mýtného silnější převod silniční dopravy 

zboží na železnici a inteligentní blokové odbavování pro kamiony. Od 1. ledna 2020 má navíc 

fungovat mezi Brennerem a Mnichovem přeshraniční inteligentní naváděcí sysém. Kromě toho 

se má zvýšit kapacita RO-LA mezi Wörglem v Tyrolsku a Trentem v jižním Tyrolsku. Nyní se 

dosahuje kapacity 206.000 nákladních aut, jež je možno dopravovat vlakem – do roku 2021 by 

se měl jejich počet víc než zdvojnásobit na 450.000. Ministři byli jednotni, že po 20 letech 

diskutování o tranzitu nelze očekávat nějakou rychlou změnu.   

 

ŘÍČNÍ BAGRY ZAČÍNAJÍ  HLOUBIT LABE V HAMBURKU 

A sice po dojezdu bagrovací techniky Scheldt River za účelem prohloubení a rozšíření Labe 

v německém přístavu, aby mohl přijímat ultra-velké kontejnerové lodě. „Je to velmi dobrá 

zpráva pro naše obchodní a námořní partnery v německém a evropském zázemí a pro všechny 

naše partnery ve světovém businessu“ řekl Axel Mattern z vedení organizace Port od Hamburg 
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Marketing. „Na dnešek jsme čekali dlouhou dobu a nyní věříme v rychlý pokrok“. Přístav je již 

připraven na megalodě a bude moci přijímat plavidla o kapacitě přes 20.000 TEU. Vhodná 

kotvicí a terminálová zařízení to nyní umožní. Bez ohledu na příliv lodě budou moci opouštět 

přístav s ponorem 13,50 m; a při využití přílivu 14,50 m. Hamburk je největší německý 

univerzální přístav a třetí největší kontejnerový přístav v Evropě. Technické inovace a vysoká 

produktivita spolu s krátkým čekáním při terminálech a tuzemská drážní síť, nemající jinde 

v Evropě obdobu, podtrhují význam Hamburku pro světové dopravní řetězce.  

 

MONOPOLNÍ KOMISE NAVRHUJE PRO DRÁHU STIMULY KVALITY 

K posílení železniční dopravy nejsou zapotřebí jen investice do infrastruktury, ale také změny 

v institucionálním rámci. Tento názor má předseda Monopolní komise prof. Achim Wambach.   

  „Stimuly kvality v předpisech a více konkurence v železniční dopravě by vedly k podstatnému 

zvýšení kvality infrastruktury a přesnosti vlaků“ uvedl v minulých dnech při předložení 7. 

sektorového posudku k železnici. Pod názvem „Víc kvality a konkurence na kolejích“ přináší 

monopolní komise návrhy, jak kvalit zlepšit. K jednotlivým návrhům:  

Odpovědné subjekty mají nést odpovědnost za jimi způsobená zpoždění. Týká se to zejména 

provozovatele infrastruktury DB Netz. Následná dohoda o financování existujících drážních 

infrastruktur mezi státem a Německou dráhou (LuFVIII), o níž se nyní jedná, má zajistit, že DB 

Netz bude mít silnější stimul ke zlepšení kvality. Současná aplikovaná čísla řeší stav kvality 

drážní infrastruktury jen nedostatečně. – 

Fungující konkurence mezi drážními podniky povede k nasazení stimulů, zlepšujících kvalitu. 

Německý trh železniční dopravy vykazuje podle expertů stále množství problémů s konkurencí. 

Jedním důvodem jsou ceny za použití tras. Do budoucna se mají kalkulačně sdělované 

kapitálové náklady DB Netz AG orientovat na její skutečná rizika. Fungující konkurence 

vyžaduje podle Monopolní komise nezávislost infrastrukturních provozovatelů. Proto se má 

dále pracovat ve skupině DB – Gruppe na oddělení dopravního podniku od provozovatele 

infrastruktury. 

 RUMUNSKO  

PODPORA PRO PŘÍSTAV GALATI NA DUNAJI  

Rumunsko může podpořit výstavbu překladového terminálu pro zboží v dunajském přístavu 

Galati částkou 27,4 mil. eur z veřejných prostředků. V rámci projektu se mají vybudovat 

zařízení na molech a zřídit moderní terminál s překládáním zboží z kamionů na dráhu, říční a 

námořní lodě. Kapacita má obnášet 150.000 TEU za rok.  Celková investic je plánována pro 

89,9 milionů eur. Vedle rumunského státu jsou zúčasněni podle Evropské komise také 

soukromí investoři. Prostředky také plynou z finančního nástroje pro výstavbu infrastruktury 

CEF (Connecting Europe Facility).    Přístav Galati je významné místo překladu zboží nad 

dunajskou deltou.  Podle Komise intermodální terminál přispěje ke zmenšení silniční nákladní 

dopravy na dopravním koridoru Rýn – Dunaj.  Z hlediska měřítek EU snížení dopravního 

objemu neovlivní podpora zásadně konkurenci na společném trhu.    

 

RUSKO 

REKORD NA SEVEROMOŘSKÉ NÁMOŘNÍ TRASE 

Ruský producent zemního plynu Novatek uvádí, že jeho tanker Arc7 ledové třídy LNG  

Vladimir Rusakov dosáhl rekordu na východně směrované Severomořské námořní trase (NSR) 

s naloženým zkapalněným zemním plynem v rámci projektu Yamal z přístavu Sabetta do 

přístavu Tianjin v Číně. Loď absolvovala ledem pokrytou část trasy za pouhých šest dní čímž 

dosáhla nového rekordu v nezávislém průjezdu po NSR se zbožím bez podpory ledoborce. Čistá 

doba plavby ze Sabetta do přístavu určení se uskutečnila za rekordních 16 dní, což je méně než 

polovina doby potřebná pro přepravu LNG po tradiční západní trase přes Suezský kanál a 

průplav Malacca. „Po druhý rok v řadě naše tankery Arc7 ledové třídy LNG byly opět prvními 
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plavidly zahajujícími letní plavební sezónu po Severomořské námořní trase“ uvedl Lev 

Feodosjev, první zástupce šéfa řídící rady. Tato doprava přinesla řadu rekordů v celkové době 

plavby do Číny z ruského arktického regionu. „Tyto výsledky byly možné díky nahromaděné 

zkušenosti v ledové plavbě a výbornými výkony flotily tankerů LNG, navržených speciálně pro 

náš projekt Yamal LNG. Budeme pokračovat v optimalizaci našeho logistického 

modelu   zajištění konkurenčních dodávek LNG pro klíčové světové spotřební trhy“.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

MERKELOVÁ: NEEXISTUJE ŽÁDNÁ BEZNÁKLADOVÁ OCHRANA KLIMATU 

Spolková kancléřka Angela Merkelová upřednostňuje v probíhající debatě o ochraně klimatu 

cestu zpoplatnění CO2, jak také navrhuje spolková ministryně životního prostředí Svenja 

Schulzeová (SPD). Kancléřka poukazuje na rozbory znalců, kteří shledávají, že zpoplatnění by 

byla nejefektivnější cesta. „Čemu musíme porozumět, že žádná beznákladová cesta není“. Na 

dotazy dopravního tisku dále sdělila: „Na závěr se musí dojít k celkovému balíku zpoplatnění 

a rozumně působícímu sociálnímu vyrovnání, které vezme v úvahu situaci ve městě a na 

venkově a také naznačí, jak si stojíme s ohledem na druhé evropské země. Informuje, že tak 

zvaný klimatický kabinet přinese 20. září důležitá rozhodnutí o zvoleném směru.  

Merkelová v té souvislosti poukázala na již existující „podnětné programy“ pro zlepšení 

infrastruktury ložení a nákupních cen za elektrická vozidla jakož i podporu alternativních paliv. 

V té souvislosti došlo též k daňovým úvahám: „Nejde o otázku, zda bezplatně či se zpoplatním 

lze dosáhnout klimatických cílů, ale o otázku jak nejúčelněji nasadit peníze, aby s nejnižšími 

náklady došla k nejlepším klimatickým výsledkům“.  

Na otázku, zda pro dopravní branži v případě zpoplatnění CO2 z paliva bude kompenzace, 

odpověděla vyhýbavě. Ministryně životního prostředí v rozhovoru předtím brala v úvahu úlevy 

ve vozidlové dani, také protože dopravní podniky budou sotva zbaveny daně z proudu.    

Silný protivítr ze strany svazu BGL 

Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a logistiky BGL se staví proti zpoplatnění CO2. 

„Zpoplatnění CO2 přes zvýšení energetické daně z motorové nafty by bylo pro silniční nákladní 

dopravu falešné řešení“ řekl šéf svazu Dirk Engelhardt a dodal: „Podle statistiky mýtného více 

než 40 % přinášejí zahraniční kamiony. Ty zpravidla tankují v cizině, protože nafta je tam 

lacinější. Zpoplatnění CO2 přes cenu paliva by bylo na jedné straně netangovalo skoro polovinu 

způsobitelů a na druhé straně by potrefilo skoro výlučně německou dopravní branži a vyvolaly 

by se dodatkové nákladové nevýhody vůči zahraničním laciným poskytovatelům dopravy  

s negativním vlivem na pracovní místa. Alternativou by musel být cenový nástroj, který by se 

týkal rovnocenně všech dopravců, kteří v Německu provádějí dopravu“. Také průmysl varoval 

před „čistým zdražením“ CO2, což by „nutně nevedlo k větší ochraně klimatu“. Představitelé 

Spolkového svazu německého průmyslu BDI požadují od spolkové vlády „fungující nástroje, 

veřejné investice a chytrou regulaci kombinovat se zpoplatněním CO2“. Na úseku dopravy se 

musí podporovat alternativní pohony a paliva neutrální vůči CO2.  

Spolkový ministr dopravy A.Scheuer poukázal na více než 50 konkrétních opatření k ochraně 

klimatu v sektoru dopravy. Patří k nim program státních nákupních prémií pro užitková vozidla 

s alternativními pohony.   Stát by měl rovněž zajišťovat dostatek tankovacích stanic s vodíkem 

jakož i nabíjecí možnosti pro bateriová nákladní auta a vrchní vedení pro elektrické kamiony.  

TAKÉ Z CIZINY 

   Pacient u psychoanalytika: „Pane doktore, já trpím megalomanií“. – „Dobře jste zvolil – já 

jsem ten nejlepší   psychoanalytik na světě“. (3 fr).   
                                       Redakce SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  

 

 


