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HONG KONG 

HONG KONG AIR CARGO VSTUPUJE DO IATA 

Je poslední leteckou společností, která se stala členem IATA, když manažerka asociace pro  

Hong Kong a Macau Yvonne Ho předala prezidentu aerolinek Jevey Zhangovi členský 

certifikát IATA. „Rádi vítáme Hong Kong Air Cargo jakožto našeho nejnovějšího člena IATA. 

Podnik prokázal, že je skutečným světovým hráčem na tomto velmi tvrdém trhu, zachovává 

vysoký standard a pokračuje v excelování ve všech oblastech bezpečnosti a nejlepších 

praktikách“. Prezident Zhang dodal: „Získání členství v IATA znamená okamžik hrdosti pro 

naše všechny zaměstnance a dokazuje, že tvrdá práce a odhodlání se vyplácí. Hong Kong Air 

Cargo bude pokračovat v zaměření na rozvoj své sítě se snahou vytvořit Hong Kong uzlem 

leteckého carga. Před koncem roku se Zhang setkal s vedením carga u Turkish Airlines  

k odsouhlasení „code sharing“ na dlouhých dopravních trasách  a využívání letecké kapacity. 

Jako dcera HNA, vlastněná Hong Kong Airlines, letecký dopravce zahájil provoz v roce 2010 

s nákladním A330-200 a nyní zajišťuje služby do 13 destinací v Číně, Vietnamu, Turecku a 

Malajsii.  

NIZOZEMSKO 

 LEASING CHLADÍRENSKÝCH NÁVĚSŮ BEZ EMISÍ Z MOTORŮ 

Leasingová firma TIP Netherlands začíná poskytovat zákazníkům návěsy vybavené 

Dearmanovými revolučními chladírenskými jednotkami na bázi tekutého dusíku. Firma uvádí, 

že její zákazníci při nájmu návěsů chtějí čistší a efektivnější řešení pro své návěsové soupravy  

a že Dearmanovy motory plní tento cíl řešením čistého chlazení.  Rogier Laan, vice-prezident, 

odpovědný za Benelux, věc takto komentoval: „TIP sleduje, jak zákazníci často řeší otázku 

udržitelnosti a typů užívaných návěsů. My proto pociťujeme odpovědnost být nejlepším 

partnerem pro tyto záležitosti a podporujeme inovativní řešení, jež přispívají k tomu, aby náš 

sektor byl k tomu vhodnější“.  Dodatkem ke svým chladicím systémům Dearman vyvíjí aplikaci 

v chladicích řetězcích, zahrnující mobilní předchlazování čerstvých výrobků   ke snížení 

potravinového odpadu a přidruženého uhlíku; řešení pro města a pro „poslední míle“ včetně 

bezemisního dopravního chlazení pro elektricky poháněná dodávková vozidla střední velikosti 

rozšiřuje jejich oblast a možnost využití. „Podpora TIPu inovacím v čisté technice je hlavním 

krokem jak umožnit provozovatelům vozových parků řešení zvyšujících se environmentálních 

požadavků ze stran regulátorů a výrobců potravin“ vysvětloval Daermanův šéf komerční 

činnosti Khaled Simmons. „Oprávnění provozovat dieselem poháněné chlazení končí a na řadě 

bude vedoucí role inovativních leasingových podniků jako TIP při podpoře přechodu k čistším 

alternativám“.  TIP Trailer Services, vlastněná infrastrukturní investiční společnosti Squared 

Capital, je specializovaná na leasing návěsů včetně nájmu, údržby a oprav   v 16 evropských 

zemích a v Kanadě.  

NĚMECKO 

ZTLUMENÁ NÁLADA MEZI NĚMECKÝMI REJDAŘI 
Většina německých rejdařů pohlíží spíše rezervovaně do budoucnosti a dělá si starosti, aby 

nadcházející investice do jejich flotil nebyly nakonec problematické. To jsou hlavní výsledky 

aktuální rejdařské studie od poradenského podniku Price WaterhouseCoopers (PwC). Při 

představení jejích výsledků řekl Claus Brandt, vedoucí námořního Kompetenčního centra PwC, 

že „očekávání budoucnosti jsou velmi rezervovaná“. Poradenský podnik prováděl počátkem 
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léta telefonické dotazování u 102 rozhodujících rejdařských podniků ohledně současné nálady. 

Dotázaná rejdařství mají v průměru 130 zaměstnanců na pevnině a 540 na moři, sama vlastní 

19,2 lodí a 29,9 lodí obhospodařují pro cizí. Překvapivý výsledek dala otázka, které   současné 

problémy jsou z pohledu německých rejdařů ty největší: 74 procent dotázaných řeklo, že značný 

odklon bank od financování lodí znamená pro ně tu největší výzvu. Tím bylo toto téma daleko 

vpředu před tématy nadbytečnost kapacity, propad sazeb na světovém trhu a tlak nákladů, jež 

za největší problémy považovalo 43 procent rejdařů.  „Německé banky na počátku námořní 

krize r.2009 investovaly do sektoru 110 miliard eur“ podle Brandta „podstatně více, než 

odpovídá německému podílu na světovém obchodě“. Dále říká, že rejdaři musí s ohledem na 

ochranu životního prostředí, digitalizaci a modernizaci svých flotil v příštích měsících silně 

investovat. Kvůli zmíněnému odklonu bank vyvstává pro rejdaře velký problém. Z toho důvodu 

řeklo 79 procent dotázaných, že přestavba na prostředí přátelské pohony jako zkapalněný zemní 

plyn (LNG) je pro ně prostě drahá. Dalších 74 procent uvedlo, že LNG není v dostatečné míře 

v přístavech k dispozici. Odmítnutí LNG je v protikladu k obecnému hodnocení ekologického 

pohonu: většina rejdařů je toho mínění (53 procent), že v příštích třech až pěti letech bude 

význam LNG vysoký.  

UZAVÍRKA MOSTU PŘES RÝN NA A46 U DÜSSELDORFU 

Ve středu 14.8. byl Fleherský most u Düsseldorfu zcela uzavřen na směru na Neuss z důvodu 

oprav.  Od 22 hodin se obnovuje na mostě vozovka na A46 přes Rýn mezi nájezdy Düsseldorf-

Bilk a Neuss-Uedesheim, jak sdělil zemský podnik Strassen NRW.  Další vozovka směrem na 

Wuppertal mohla být sjízdná ještě v jenom směru do pátku 20 hod.  Podnik Strassen NRW 

zřídil objížďku od Düsseldorf-Wersten resp. na druhé straně Rýna od nájezdu Neuss-Hafen na 

A57. Pod Fleherským mostem se budou v příštích pěti letech měnit nebo posilovat pilíře. 

Narušení, ke kterým na mostě z roku 1970 došlo v důsledku těžké dopravy, byla odkryta při 

hlavních zkouškách. Podle údajů ministerstva dopravy Severního Porýní-Vestfálska  

nevyhovuje kolem 70 procent dosud kontrolovaných 920 mostů v této spolkové zemi 

současným  požadavkům na zatížení.  

LETIŠTĚ LIPSKO/HALLE A RUSKÁ VOLGA  - DNĚPR 

Ruská holdingová společnost Volga – Dněpr Group a Středoněmecká letiště a.s. chtějí 

vybudovat spolupráci na úseku leteckého zboží na letišti Lipsko/Halle. Oba podniky podepsaly 

v Paříži dohodu o  tomto záměru při příležitosti mezinárodní letecké akce na letišti Le Bourget. 

Ta především uvádí, že ruský podnik hodlá značně rozvinout v příštích letech svou dosavadní  

leteckou dopravu zboží  přes zmíněné letiště. Pokud jde o   existující letecké společnosti Volga-

Dněpr Airlines    a Airbridge Cargo Airlines (ABC) bude druhá jmenovaná od roku 2021 častěji 

nalétávat druhé největší nákladní letiště Německa.  Počet plánovaných týdenních letů ABC do 

a z Lipska/Halle má nejdříve stoupnout na 20. Do roku 2030 jich má být 50. Dále oba smluvní 

partneři plánují společný další vývoj nákladní infrastruktury na letišti jakož i spolupráci na 

úseku marketingu a nových obchodních oblastí.  Díky kooperaci má vzniknout až 500 

pracovních míst.     

RAKOUSKO 

LKW WALTER: 10.000 NÁVĚSŮ A ŽÁDNÁ MOTOROVÁ VOZIDLA  

U LKW Walter nepozoruje návštěvník nic z váznoucí dopravy na Brennerské ose. I když 

vzdálené pár set metrů od vysoce frekventované A12 a trasy Inntalské dálnice probíhají zde 

v moderní Kufsteinské filiálce ramena kombinované dopravy po severo-jižní ose.  Pro tradiční 

podnik to je řešení, když na přetížených silnicích nebo – hlavně v alpském prostoru-jde o 

narůstající dopraví omezování. Čísla dávají této strategii za pravdu: LKW Walter rostl 

v posledních letech mezi 5 a 10 procenty. Rakouský logistik organizuje především ucelené 

zásilky po silnici a v kombinované dopravě – v celé Evropě jakož i do a z Ruska, Střední Asie, 

Blízkého východu a severní Afriky. Již od roku 1984 hraje přitom kombinovaná doprava 

důležitou roli – zejména v kombinaci železnice/silnice ale i v krátké námořní dopravě.  LKW 
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Walter proto knihuje dlouhodobě pevné kapacity na námořních lodích a ve vlacích – od 

jednotlivých vozů až po ucelené vlaky – po vlastní „Company Trains“.  Nasazují se  

standardizované, pro jeřáby vhodné typy návěsů o délce 13,60 m a kapacitou 29 t jakož i místem 

pro 34 europalet. Více než 10.000 návěsů má   výrazný firemní nápis. Třetina jsou mega návěsy 

a k tomu ještě asi 600 plachtových návěsů. Všechny jsou vybaveny telematickým systémem a 

splňují bezpečnostní požadavky podle EN 2642 Code XL. Vysoká standardizace umožňuje 

pružné a optimální plánování. Firma nemá tažná vozidla. Dopravní partneři, speciálně školení 

a pravidelně kontrolovaní přebírají se svými motorovými vozidly vlastní dopravy a provádějí  

předchozí a následné dopravy  u kombi terminálů a přístavů.  

Pro firmu jsou zásadní životnímu prostředí přátelská dopravní řešení. „V kombinované dopravě 

silnice – železnice snižujeme emise CO2 o 55 procent. Ve spojení silnice a krátká námořní 

doprava to je dokonce 65 procent“. Kolem 400.000 jízd nákladních aut převedl podnik 

v loňském roce ze silnice na intermodální dopravu - dvě třetiny z toho na železnici. Pro silniční  

dopravu jsou připuštěna jen motorová vozidla s motory Euro V a Euro VI.  Probíhají také 

zkoušky s vozidly na zkapalněný zemní plyn LNG. Jsou testována v Porůří.  

 LKW Walter byla založena ve Vídni v roce 1924 a dodnes je v rodinném vlastnictví; 

zaměstnanců je 1.800. S partnery a zákazníky si rozumějí v 35 jazycích.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

NAVRŽENÉ ALTERNATIVNÍ PŘÍSTAVY PRO CHAOS TVRDÉHO BREXITU 
Asociace britských přístavů (ABP) předvídá následný logistický chaos z tvrdého brexitu 

v přístavu Dover a říká, že používání jejích čtyř přístavů Humber Estuary ve východní Anglii 

pro dodávky potravin a léčiv pomůže vyhnout se očekávaným problémům.  

Výzkum Logistického institutu Univerzity Hull, zadaný ABP, navrhuje, že užívání 

humberských přístavů Hull a Immingham poskytnou lepší podmínky pro odesílatele, řidiče a 

životní prostředí.  Od roku 2017 se počet námořních spojení spojujících tyto dva přístavy 

s Evropou se zvýšil o 30 procent s novou službou z Amsterodamu a Ghentu plus zavedení 

služby na hlubokém moři v Hullu. Univerzitní studie uvádí, že použití přístavů Humber namísto 

Doveru by zkrátilo dodací doby pro hlavní logistické uzly kolem Leedsu, Doncasteru a 

Manchesteru o více než pět hodin a emise CO2 by snížilo téměř o polovinu tuny na jeden návěs.  

Studie rovněž odhaduje, že přesun 10 procent carga z Doveru do Humberu může každoročně 

ušetřit 100.000 tun CO2. ABP říká, že zpráva konzultačního podniku MDS Transmodal posílila 

univerzitní návrhy.  MDS porovnávala vzdálenosti a tranzitní doby mezi pěti hlavními 

skladovými komplexy v Midlands a v severní Anglii a dalšími přístavy na východním pobřeží 

včetně Doveru a shledala, že pouze Hull a Immingham jsou jediné přístavy do pěti hodin od 

každého zařízení. Přístavní skupina doufá, že tyto dvě zprávy podpoří odesílatele, aby se 

vyhnuli Doveru a Británie pustí EU bez dohody za odhadovaných úvodních nákladů 29,3 

miliard liber – podle čísel, sdělených minulý měsíc Kanceláří rozpočtové odpovědnosti UK.   

Minulý týden guvernér Bank of England Mark Carney varoval před „bezprostředním šokem “  

ekonomice UK z rostoucích spotřebitelských cen potravin a zvýšených nákladů na palivo 

v národní kamionáži. Dřívější předseda konzervativní strany Ian Smith, mluvčí brexitu a zuřivý  

obhájce opuštění EU za každou cenu, označil jeho komentář za „projekt strachu“.   

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Venkovský kněz, zabořený do místních novin, se v denních zprávách dočítá, že by měl být po 

smrti. Otřesen bere do ruky telefon a volá vikáři. „Opravdu, také jsem to četl“ odpovídá vikář. 

A po chvilce dodává: „Mimochodem – odkud voláte?“   
                                                         SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  

 


