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AKTUÁLNĚ Z EVROPSKÉ UNIE   
 

POLITIKA 
EVROPSKÁ KOMISE  K NEDORŽOVÁNÍ PRÁVA EU 

Na svém posledním zasedání před letní přestávkou Komise přijala přes 350 rozhodnutí, 

navazujících na nedodržování práva členských států na úseku dopravy. K tomuto řízení 

dochází, když se Komise domnívá, že členské státy právo EU zneužily nebo nesprávně 

převedly do národního práva. Pokud není spokojena s reakcí členských států ani po několika 

výtkách, může dojít k žalobám k Evropského soudního dvora (ESD). Ten může uložit 

peněžité pokuty. 47 nejnovějších rozhodnutí Komise se týká dopravního sektoru a zde je 

výběr: 

 Řidičské průkazy/ Německo a Česko 

Obě země Komisi stále nepřesvědčily, že předpisově zavedly do národního práva předpisy o 

ověřování zdraví majítelů řidičských průkazů také u řidičů z povolání. Proto také Komise 

nyní zostřila svůj nález. Pokud během dvou měsíců nedojde z Berlína a z Prahy uspokojivá 

odpověď, může dojít k žalobě u ESD. Jde konkrétně o to, že průkazy budou přechodně nebo 

trvale odňaty nebo nebudou v platnosti prodlouženy, pokud řidiči trpí určitými onemocněními 

srdce a krevního oběhu. Seznam onemocnění byl aktualizován v roce 2016 směrnicí 

2016/1106. Členské státy měly za povinnost své národní právo k 1. lednu 2018 náležitě 

přizpůsobit.  

Elektronický registr nákladní dopravy EU/15 států 

Jelikož národní elektronické registry podniků nákladní dopravy nebyly ve lhůtě do 30. ledna 

přizpůsobeny nové verzi evropského registru ERRU, jde nyní o řízení z porušování smlouvy.  

ERRU sehrává podle Komise zásadní roly při prosazování právních předpisů EU.  

Elektronický systém mýtného / Německo 

Poskytovatelům evropských elektronických služeb mýtného (EETS) se podle Komise nabízí 

v Německu velmi nízká úhrada. Nekryjí své náklady a nacházejí se značně níže než úhrady 

národním poskytovatelům. Zahajuje se řízení.  

Vozidlová bezpečnost / Polsko 

Komise vytýká nedostatečný převod směrnice o pravidelných technických kontrolách 

nákladních vozidel a návěsů a o silničních kontrolách nákladních vozidel, tahačů, těžkých 

návěsů a autobusů. Řízení vůči vládě ve Varšavě bude zostřeno.  

Tachografy / Maďarsko  

Maďarské úřady odpouštějí při prvních problémech s porušováním předpisu EU o 

tachografech malým podnikům peněžité pokuty, kritizuje Komise. Otevírá se řízení.  

Oprávnění k řízení vlaku / Rakousko  

Od listopadu 2015 se konstatuje, že tato oprávnění pro strojvůdce uděluje veřejná 

infrastrukturní společnost Schig mbH a nikoliv ministerstvo dopravy. Komise hodlá žalovat  u 

ESD.  

Drážní trh  / Řecko a Irsko  

Obě země nesdělily, jak aplikují pravidla čtvrtého drážního balíku předpisů EU o otevírání 

trhu pro osobní dopravu a řízení drážní infrastruktury: probíhající řízení bude zostřeno.  

Drážní bezpečnost /Polsko 

Komise zavádí nové řízení, aby se dosáhlo toho, že vyšetřovací místa drážních nehod  

drážních podniků a provozovatelů tratí jsou nezávislá. Varšava byla již v této záležitostí 

v červnu 2018 soudem ESD odsouzena. Pokud vláda během dvou měsíců neprokáže, že se 

rozsudkem řídila, může Komise prosazovat u ESD udělení vymáhací pokuty. 

Bezpečnost námořní dopravy / Malta 
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Když se lodě dostávají pod vlajku Malty, úřady ostrovního státu řádně nekontrolují, zda jsou 

dodržovány předpisy EU o lodním vybavení – zmiňuje Komise a zahajuje řízení.  

Vnitrozemská plavba / Maďarsko  

Členské státy musí kontrolovat dodržování technického předpisu EU pro říční lodě a 

vystavovat o tom jednotná vysvědčení. Komise nemá žádné informace, že se tato povinnost 

plní. Probíhající řízení bude zostřeno.  

Další informace  o řízení ve věci nedodržování smluv jsou k dispozici v registru na internetu 

pod https://ec.evropa.eu/atwork/applying-eu-

law/infringemenproceedings/infringement_decisions/ 

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
SETKÁNÍ KE KORIDOROVÉMU MÝTNÉMU 

O koridorovém mýtném pro dálnici z Mnichova do Verony přes Brenner se budou radit 

experti z Rakouska, Německa a Itálie zakrátko s Evropskou komisí.  

Diskuse je součástí 10 bodového plánu, na které se dohodli účastníci vrcholového jednání o 

alpském tranzitu koncem července v Berlíně. Evropská komise nechtěla komentovat diskuse 

v Rakousku, podle kterých by brennerská trasa také ztratila na zajímavosti zvýšením ceny 

motorové nafty. Obecně mohou státy EU samy určovat výši daní z pohonných hmot, pokud 

tím není nikdo diskriminován a společný trh není znevýhodňován.  

 

RŮST  KAPACITY PRO  VOZOVÉ ZÁSILKY 

Disponibilní kapacita na evropském trhu pro celovozové zásilky znovu rostla v květnu na 

nejvyšší úroveň za dekádu potom, když dosáhla nejvyšší hodnoty za toto období v prvním 

čtvrtletí – podle poslední měsíční analýzy, publikované TIM Consult podle německého 

poskytovatele softwaru Transporeon. Po zvýšení o 31,4 % v prvním čtvrtletí 2019 po 

předchozím tříměsíčním období ve čtvrtém čtvrtletí 2018, logistický index konzultační 

kapacity se zvýšil v květnu o 12 procent ve srovnání s předchozím měsícem, jak sdělil ředitel 

Oliver Kahrs. Řekl, že kapacita stoupala měsíc po měsíci od června 2018 s urychlujícím, 

trendem od počátku roku. Může to být první ukazatel o ochlazení na Evropském trhu 

celovozových zásilek. 

Kahrs uvedl, že normální tržní chování při tak vysokém nárůstu kapacity by bylo ve snížení 

cen, když dopravci s prázdnými vozidly se budou pokoušet naplnit je přes místní trhy. 

Nicméně index Tim Consult ukázal, že místní sazby se držely dobře a na zvýšení kapacit 

reagovaly pomalu. I když v posledních dvou měsících (duben a květen) zde byl pokles  

v cenách, přesto zůstávaly na solidně vysoké úrovni. K trendu v přechozím čtvrtletí řekl, že se 

dopravci za poslední roky poučili na místních trzích, aby nereagovali příliš rychle. Dalším 

možným faktorem bylo, že mnoho odesílatelů směrovalo svá zboží na smluvní trhy a ne tolik 

na trhy místní. Pokud jde o výhled řekl: „Očekáváme, že ceny budou pokračovat v několika 

příštích měsících v reakci na vyšší kapacitu příznačně nižší úrovní.“   

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
PODPORA EU PŘEVODU DOPRAVY NA KOLEJE V HOLANDSKU 

Evropská komise schválila na základě pravidel o pomoci členským státům EU podpůrné 

schéma o rozsahu 70 milionů eur na posílení převodu dopravy zboží ze silnice na železnici. 

Schema, jež poběží v období 2019 až 2023 bude otevřeno všem drážním podnikům, 

operujícím v Nizozemsku, jež mají dohodu o vstupu s tamní drážní infrastrukturní organizací 

„ProRail“. Podpora bude mít formu kompenzačních plateb drážním podnikům k přispění 

pokrytí nákladů v této akci. Od podniků železniční nákladní dopravy, majících prospěch 

z tohoto schématu, se očekává, že jej přenesou na své zákazníky, tj. odesilatelé zboží, přes 

nižší ceny. Komise shledala, že opatření poskytují správnou motivaci k dosažení dělby 

https://ec.evropa.eu/atwork/applying-eu-law/infringemenproceedings/infringement_decisions/
https://ec.evropa.eu/atwork/applying-eu-law/infringemenproceedings/infringement_decisions/
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přepravní práce ze silnice na koleje. Na této bázi Komise  došla k závěru, že opatření je 

srovnatelné s pravidly pomoci členským státům, zejména s článkem 93 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, týkající ho se koordinace v dopravě a komisních Zásad státní pomoci drážním 

podnikům. Více informaci bude k dispozici pod případem SA.52898 v Registru státní pomoci 

na webové stránce Komise o konkurenci, když případ ztratí charakter důvěrnosti.          

LETECKÁ DOPRAVA  
AUDIT LETECKÉHO DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU EU 

Evropský soud auditorů zveřejnil v minulých dnech zprávu, týkající se intervence EU 

v aplikačním fázi SESAR, technologickém pilíři iniciativy Společného evropského nebe EU 

(SES). Zpráva shledala, že zatímco regulace EU podporuje modernizaci managementu letecké 

přepravy, financování projektů bylo značně nedostatečné. Auditoři posoudili, jak dalece 

správně Evropská komise zvládla aplikaci SESAR, programu, jenž začal v roce 2005 a usiluje 

o harmonizaci a modernizaci systémů managementu letecké přepravy (ATM) v Evropě. Tyto 

systémy se tradičně rozvíjejí na národní úrovni.  Celkově EU poskytuje SESARu mezi roky 

2005 a 2020 3,8 miliard eur, ze kterých 2,5 miliard eur bylo určeno pro rozvoj těchto systémů 

a procedur. Navíc auditoři také hodnotí jak aplikace SESAR pomáhá naplňovat cíle politiky 

Společného evropského nebe. Ověřovali, zda intervence EU byla formulována k oslovení 

současných a budoucích potřeb a zda přidala hodnotu managementu letecké přepravy 

v Evropě.  

Zpráva uznává, že modernizace ATM má prospěch z regulace a koordinace na úrovni EU. 

Zpráva dochází k závěru, že regulační intervence ve formě společných projektů má přidanou 

hodnotu. Bylo nicméně rovněž shledáno, že finance na podporu modernizace managementu 

letecké přepravy (ATM) byly mnohdy nadbytečné a že řízení fondů je dotčeno některými 

nedostatky. Z toho důvodu soud doporučuje Evropské komisi zlepšit její podporu modernizaci  

ATM.  

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
INDEX NÁMOŘNÍ LINIOVĚ PROPOJITELNOSTI  2019 

17. července UNCTAD – Konference OSN o obchodu a rozvoji vydala Index námořní liniové 

propojitelnosti (LSCI) pro rok 2019 (Liner Shipping Connectivity Index). LSCI pokrývá 178 

zemí a ukazuje na trendy v propojitelnosti od r. 2006 do r.2019. Je kalkulován za použití dat o 

světovém nasazování kontejnerových lodí, vydávaném každoročně. Na čele seznamu jsou 

asijské ekonomiky, když první pětici tvoří Čína, Singapur, J.Korea, Hong Kong a Malajsie; 

každá z nich má skóre nad 100 podle indexového měřítka. Několik členských zemí EU: 

Belgie, Nizozemsko, Spojené Království a Španělsko je v první desítce. Byla shledána 

rostoucí rozdílnost mezi nejlépe a nejhůře propojenými zeměmi.  

Index 2019 také obsahuje nové ukazatele, zachycující země, jež mohou být doaženy bez 

potřeby překladu. „Zahrnutí přímých pravidelných nmořních spojení bylo uvedeno na pomoc 

snížení nákladů a zvýšení obchodních objemů“ vysvětloval J. Hoffmann, šéf obchodní 

logistiky UNCTADu. Jeho průzkum ukazuje, že nedostatek přímého spojení je spojen se 

sníženou hodnotou bilaterálního exportu o 42 %.   

Ostatní ukazatele indexu zůstávají nezměněny – počet podniků, provádějících námořní 

dopravu, množství spojů, počet lodí, nasazovaných měsíčně, celková nasazovaná lodní 

kontejnerová kapacita   a velikosti největších lodí. 10. srpna UNCTAD vydal nový index 

námořní přístavní propojitelnosti pro více než 900 přístavů jakož i statistiku pokud jde o 

nájezdy lodí a doby, trávené v přístavech.  

   

ŘÍČNÍ DOPRAVA 

UDÁLOST ZELENÉ ŘÍČNÍ DOPRAVY: BRUSEL – 16. ŘÍJNA 



 

5 

 

Říční doprava směřuje   ke svým udržitelnostním cílům.  16. října se organizuje 

v Přístavu Brusel akce, kdy se předvedou inovativní řešení říčních plavidel, 

zaměřená na snižování emisí.  Evropská dopravní platforma říční dopravy spolu 

se svými partnery a s Evropskou říční inovační platformou, založenou 

Evropskou komisí, organizuje tuto akci ke zvýšení pozornosti kolem inovací a 

udržitelnosti v říční dopravě. Generální ředitel Evropské komise Henrik Hololei, 

zástupce finského prezidenství a předseda dopravního výboru Evropského 

parlamentu budou mezi řečníky na této akci. Brzy budou k dispozici  

informace o registraci účastníků.    

 

UDRŽITELNOST 
DOHODA EU O STRATEGII KLIMATU MÁ BÝT HOTOVA LETOS 

Na summitu Evropské rady   koncem června země EU nedosáhly dohody o dlouhodobé 

strategii o klimatické neutrální ekonomice, navržené Evropskou komisí v listopadu 2018. 

Hlavní překážkou zůstává pokrytí nákladů, spojených s přechodem na čistou energii.  

Na summitu na vysoké úrovni značná většina členských států hlasovala pro snížení svých 

skleníkových plynů do roku 2050 na technicky spolehlivé minimum jakož i pro kompenzaci 

zbývajících emisí. Nicméně opozice   z Polska, ČR, Maďarska a Estonska zabránila přijetí 

dlouhodobého cíle klimatické neutrality s výslovným zmíněním nejzazšího termínu 2050. 

Konečná verze závěru Evropské rady praví, že „EU zajistí přechod ke klimaticky neutrální 

EU podle Pařížské dohody s vyloučením data 2050, které bylo součástí posledního návrhu“.  

Při diskusi o výsledku Rady životního prostředí konané 26.VI. polský zástupce navrhl, že 

musí být   stanoven „náhradový mechanizmus“ na pomoc zemím, konfrontovaným 

s hlubokými hospodářskými a sociálními změnami. Polská omluva byla podpořena ČR, která 

rovněž zdůraznila masivní úsilí, jež bude vyžadovat strategie 2050.  

Příští příležitostí k návratu k tomu tématu bude summit Evropské rady v říjnu, i když je 

zřejmé, že mu bude dominovat brexit, neboť UK hodlá opustit EU 31. října 2019. Evropská 

rada doufá, že dokončí záležitost klimatu před koncem tohoto roku s výhledem přijetí a 

předložení dlouhodobé strategie UNFCC v počátku roku 2020.    

 

VÝZKUM A INOVACE 

PROGRAM HORIZON EUROPE 
EU přijala legislativu, známou jako Horizon Europe, jež se zabývá výdaji EU na výzkum a 

inovace  v období 2021 – 2027. S navrženým rozpočtem téměř 100 miliard eur program 

usiluje o stimulaci technických inovací a pomoci EU v dekarbonizaci.  Evropská komise 

počátkem léta otevřela konzultaci k dotvoření programu Horizon Europe a k pomoci 

formulovat budoucí investice do výzkumu a inovací.  Za tím účelem je k dispozici dotazník. 

Dále je k dispozici základní orientační dokument pro tuto konzultaci. Uzávěrkou pro 

odpovědi je 8. září. Spediční Svaz CLECAT finalizuje svou odpověď, jež bude do velké míry 

v souladu s odpovědí Evropské technické platformy pro logistiku ALICE.  V návaznosti na 

konzultaci a jako část procesu ohledně Horizon Europe, Evropská komise bude organizovat 

Evropské dny výzkumu a inovace od 24 do 26 září 2019.   

 

CLO A OBCHOD 
STUDIE EP O DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ CELNÍ UNIE EU 

Počátkem léta Evropský parlament (EP) zveřejnil hloubkovou analýzu práv a výhod pro 

evropské občany rozvojem celní unie EU a o možnostech dosažení dalších pozitiv. Studie 

shledává,  že výhody celní unie  jsou různorodé a nezahrnují jen práva v technickém smyslu, 
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ale i řadu právních výhod jako takových. Zpráva uvádí, že zavedení statutu Schváleného  

ekonomického operátora (AEO) je důležitým pokrokem a výhodou jako takovou. Dalšími 

hlavními plusy jsou elektronické prostředí, jež dovoluje obchodu řídit své celní záležitosti  

jakožto integrální prvek  jejich obchodních procesů, dále jednotné regulační prostředí, jež 

může snižovat náklady spojené  s dodržováním režimu  a zajištění úrovně hracího terénu.     

Analýza zejména uznává, že celní unie EU má potenciál k zajištění dalšího prospěchu pro 

business v EU. Například tu je potenciál pro podporu používání benefitů, dovolených 

legitimnímu obchodu a využití takových opatření zejména pro schválené operátory.  Je tu 

rovněž značný potenciál pro vytváření a posilování digitálního prostředí, kde zdravá legální 

báze pro pokračující operace, údržbu a modernizaci systému mohou znamenat další přidanou 

hodnotu.  

Studie rovněž zdůrazňuje význam podpory soudržnosti mezi clem EU a systémem přidané 

hodnoty pro zajištění dalších benefitů pro obchod v EU.  

 

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH 

SVAZŮ  
 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA   

PŘIPRAVENOST FIATA NA NADCHÁZEJÍCÍ ZMĚNY 

FIATA si hodlá osvojit „nový světový řád“ a hodnotí svou žádoucí   vůdčí pozici při sjednocování 

roztříštěného spedičního oboru proti konkurenčním hrozbám. V minulých dnech nedávný šéf koncernu 

DSV Steve Walker požadoval od spedičního svazu „aby se stal bezpečným nebem pro speditéry 

k diskusím o  nové širší oborové strategii“ v konfrontaci  třeba s vertikální konsolidací námořních 

linek a pokusech kontrolovat data přes platformy jako je TradeLens. Avšak položil otázku zda je 

FIATA „ pro tento účel fit“. Výkonný ředitel FIATA Steve Morris sdělil bulletinu Loadstar, že se S. 

Walkerem souhlasí.  

„FIATA je fit pro naznačené úkoly pro své členy. Ale zde jasně přichází nový řád světa – revoluce IT.  

Na mnoha místech podniky jako Uber takřka vymycují střední článek – kterým je v dodavatelských 

řetězcích speditér. Ale speditéři jsou součástí tohoto procesu po velmi dlouhou dobu. Mají to speditéři 

považovat za výzvu? Ano. Je si toho FIATA vědoma? Ano, je. Když kontrolujete data, kontrolujete 

svůj osud. Dáváte-li pryč data, dáváte pryč osud. 

Aby dokázal, že FIATA   je ve hře, připomněl vystoupení z roku 2017, kdy předseda pracovní skupiny 

námořní dopravy Jens Roamer uváděl, že speditéři by měli lépe využívat data z dodavatelských 

řetězců   nebo riskovat ztráty námořních linek a nových start-ups, směrovaných na IT.  Morris dodal, 

že stopa, ve které se FIATA pohybuje „je pomalejší než business“. „Mezinárodní instituce se často 

hýbou pomalu zatímco subjekty businessu využívají okamžiky – je to velice rozdílný myšlénkový 

proces“.    Ačkoliv se domnívá, že FIATA by měla mít přední nebo centrální pozici, o každém jejím 

pohybu musí rozhodovat členstvo – 106 národních spedičních svazů a nějakých 5.000 individuálních 

členů.  

Dodal: „Národní svazy diktují a přitom všechny mají různé zájmy. Všechno trvá dobu a čas se stává 

nepřítelem. Ale můžeme říkat členům, že tu je téma, do kterého bychom měli investovat a stali se 

lídry, raději něž být v pasivitě“. 

S. Walker byl spokojen s reakcí FIATA, ale řekl, že asociace musí ujistit o své změně. „Očekávám 

změnu FIATA. Je příliš byrokratická, ale nabídla cestu vpřed. Za pět let bude mít FIATA malý smysl, 

když bude projednávat jen věci jako je nákladní list.   Nikdo o tom mluvit nebude, s výjimkou, že 

půjde o lekci z historie. A když se to ukáže jako nehybné, navrhl bych založit něco nezávislého. Je 

třeba, aby hlavní speditéři šli na příď a dali potřebné impulsy. Všechno ukazuje na speditéry, kteří jsou 

pod velkým tlakem zvenčí“.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SILNIČNÍ DOPRAVA 
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Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

LOGISTICKÉ A INOVAČNÍ FÓRUM IRU 21.ÚNORA 2020 V LONDÝNĚ 

Uskuteční se na londýnském letišti Heathrow v zařízení Sofitel při Terminálu 5. V originále 

s názvem „IRU Logistics and Innovation Forum“ jde o nové síťové centrum pro inovativní 

řešení v silniční dopravě.  Dopravní operátoři, poskytovatelé služeb a národní dopravní svazy 

budou mít unikátní příležitost sdílet znalosti, vzájemně se spojovat jakož i dovídat se o  

nových řešeních, směrujících sektor kupředu. Fórum nabídne vedoucím podnikům na trhu 

přímý přístup k perspektivním transportům a logistickým operátorům stejně jako členským 

svazům, které nyní zastupují přes 560.000 autodopravců.  

Fórum dá dohromady sektor silniční dopravy při zaměření na inovativní bezpečnostní řešení. 

Účastníci budou moci zachytit obchodní potenciál, nabízený novou technologií. Jde o 

inspiraci z posledních světových přehledů IRU o autodopravcích a hlavních trendech, 

charakteristických pro sektor a shledávajících, že bezpečnost je považována za jednu 

z největších příležitostí pro inovace v podnicích dopravy a logistiky.  

Sdílení: Poskytovatelé služeb   představí svá poslední řešení a sdělí dynamickým způsobem 

zkušenosti   k získávání zpětných vazeb od potenciálních zákazníků a příjem nových 

inovativních služeb, napomáhajících transformovat sektor. Dopravci a svazy se budou moci 

poučit o nejnovějších inovativních řešeních v silniční a provozní bezpečnosti.   

Vztahy: Poskytovatelé služeb budou moci přímo hovořit s klíčovými dopravci a národními 

svazy, jež zastupují přes půl milionu podniků. Dopravci se setkají se svými protějšky 

z různých zemí, poučí se navzájem a nastolí osobní vztahy.  

Poučení: Poskytovatelé služeb budou moci lépe porozumět posledním trendům ve vývoji na 

trhu a potřebách dopravců, kteří jsou srdcem sektoru.   

Podrobnější informace budou zanedlouho k dispozici – též přes www.iru.org 

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic – UIC 

TŘETÍ SERIE DIGITÁLNÍCH DNŮ UIC 3.-4. ŘÍJNA  V PAŘÍŽI 

Potřetí UIC organizuje přes svou digitální platformu Digitální dny UIC.  Tato významná 

digitální událost se uskuteční ve dnech 3.-4. října 2019 v pařížském ústředí organizace. Bude 

příležitostí seznámit se s posledními trendy, které již ovlivňují  budoucnost železnice a musí 

být považovány za činitele k dosažení digitální transformace.  Jde o zásadní témata jako big 

data, digitální modelování, digitální dvojčata,  telecomy atd., jejichž   dopady se budou 

pociťovat v celém drážním sektoru. Na předávání informací se budou podílet významní aktéři 

a rozhodovací osobnosti. 

Tato významná událost je organizována s MERMEC jakožto platinovým sponzorem, který ji 

pojímá těmito slovy: Digitální zkušenosti – Analýzy – Cyber bezpečnost – Umělá inteligence. 

Tyto mocné složky prokazují, že jsou mnohem více než trendem, přinášejícím slibné inovace  

a nové přístupy v řešení drážního provozu, údržby a obnovy,  osobní a nákladní službě. Nyní 

tyto síly představují svůj potenciál a považují se za základní součásti nejen v drážní technické 

infrastruktuře ale též v oborové strategii.  

Pro bližší informace lze kontaktovat Francise Bédela, šéfa digitalizace UIC na bedel@uic.org 

 

TŘETÍ WORKSHOP „ZDĚNÉ OBLOUKOVÉ MOSTY“ V ŘÍJNU V MAĎARSKU  

Po dvou úspěšných workshopech na toto téma v roce 2018 v Madridu a v Bristolu, UIC 

organizuje ve spolupráci se skupinou PoSE již třetí akci ve dnech 17. a 18. října na univerzitě 

v maďarském městě Pécs, která je spoluorganizátorem. Pro účast na workshopu, jež  je 

zdarma, je povinná registrace na https://events.uic.org/workshop-on-masonry-arch-bridges-

248. V evropské drážní síti se nachází přes 200.000 zděných obloukových mostů (anglicky 

Masonry Arch Bridges), které představují téměř 50 % všech mostů v Evropě s nevyčíslitelnou 

http://www.iru.org/
mailto:bedel@uic.org
https://events.uic.org/workshop-on-masonry-arch-bridges-248
https://events.uic.org/workshop-on-masonry-arch-bridges-248
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hodnotou. Mnoho těchto mostů je starých přes sto let a ve srovnání se současnými 

designovými zásadami by měly být na konci svých teoretických servisních životů. Avšak 

zděné obloukové mosty ustály testy času a prokázaly vysoce udržitelné dlouhodobé struktury 

nejen s vysokou estetickou hodnotou, ale se značnou odolností   a kapacitní rezervou. Vhodný 

management kolem zděných mostů je zásadní pro jejich udržování v bezpečných  

a použitelných podmínkách. Manažeři infrastruktury a mostoví inženýři musí nacházet cesty 

k ochraně těchto krásných mostů způsobem, jež umožní pokračovat v jejich fungování aniž by 

se měnil jejich vzhled nebo architektonická integrita. V odpovědi na tyto požadavky přišla 

UIC s projektem „Zděné obloukové mosty“ a vydala pod znakem 70778-3 „Doporučení pro 

inspekce, posuzování a údržbu zděných obloukových mostů“.  

Pro další informace lze kontaktovat Christine Hassoun na hassoun@uic.org 

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

ROK 2018 PODLE SVĚTOVÉ  LETECKÉ  STATISTIKY   IATA  

IATA zveřejnila čísla o leteckém roce 2018, která ukazují, že dále pokročila globální letecká 

propojitelnost a zvýšila se efektivnost.  Statistika uvádí, že  

v daném roce letělo letadly 4,4 miliardy cestujících ● Rekordní efektivnosti bylo dosaženo 

obsazením 81,9 % disponibilních sedadel ● Palivová efektivnost se zlepšila o více než 12 % 

ve srovnání s rokem 2010 ● Přímými lety je nyní spojeno 22.000 párů měst - o 1.300 více než 

v roce 2017● skutečné náklady letecké dopravy se za posledních 20 let více než 

zdvojnásobily.  

Osobní doprava 

4,4 miliardy cestujících v pravidelné dopravě znamenají zvýšení o 6,9 % proti 2017 a dalších 

284 milionů cest letadly ● kapacita nízkonákladových dopravců se zvýšila o 13,4 %, což je 

dvojnásobek růstu celého oboru ● 52 z celkových 290 členských aerolinek IATA   se 

považuje za nízkonákladové ● Nejvíce cestujících přepravily aerolinky regionu Asie – Pacifik 

(37%).  

Pětice top aerolinek  podle dosažených osobokilometrů:  1. American Airlines (330,6  

miliard) ● 2. Delta Air Lines (330 miliard)● 3. United Airlines (329,6 miliard) ● 4.Emirates 

(302 miliard) 5. Southwest Airlines (201,4 miliard).  

Pětice top párů mezinárodních  letišť  (opět v rámci regionu Asie – Pacifik): 1. Hong Kong – 

Taipei (5,4 milionů) ● Bangkok – Hong Kong (3,4 milionu) ● Jakarta – Singapore (3,2 

milionu) ● 4. Seoul – Osaka (2,9 milionu) ● 5. Kuala Lumpur -Singapore ( 2,8 milionu) 

Pětice top národností – cestujících mezinárodně: Spojené Království (126 milionů) ● Spojené 

Státy (111 milionů) ● Lidová Čína (97 milionů) ● Německo (94 milionů) Francie (59,8 

milionů).    

Letecké cargo 

Po velmi silném roce  2017 objemy leteckého zboží rostly v roce 2018 skromněji v souladu  

s objemy světového obchodu. Světově zbožové a poštovní tunokilometry znamenaly nárůst  

3,4 % ve srovnání s 9,7 % v r. 2017. Kapacita se v r. 2018 navýšila o 5,2 % a ložný faktor šel 

dolů o 0,8 procenta na 49,3 %.  

Pětice top aerolinek podle dosažených tunokilometrů:  

Federal Express (17,5 miliard) ● Emirates (12,7 miliard) ● Qatar Airways (12,7 miliard) ● 

United Parcel Services (12,5 miliard) ● Cathay Pacific Airways (11,3 miliard).  

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

PIRÁTSTVÍ V GUINEJSKÉM ZÁLIVU STÁLE OHROŽUJE NÁMOŘNÍKY 

mailto:hassoun@uic.org
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Členové námořní komunity, vlajkové státy a agentury z „Gulf of Guinea“ se sešli v minulých 

dnech v Londýně na vedení Mezinárodní Námořní Organizace (IMO) a sice na symposiu o 

námořní bezpečnosti ve zmíněné oblasti.  Na akci, kterou sponsorovaly BIMCO, IMCA, ICS, 

ITF a OCIMF, vystoupili speakeři z regionálních námořních agentur jakož i námořní 

představitelé, akademici a armádní zástupci.  Obavy námořního sektoru podpořila čísla 

Meznárodní námořní kanceláře IMB ukazující, že počet útoků v regionu Guinejského zálivu  

se za rok 2018 zdvojnásobil.  Zvýšily se rovněž únosy za účelem výkupného a ozbrojené 

loupežné incidenty. Expert na pirátství profesor Bertand Monnet, který intervievoval pirátské 

gangy v deltě Nigeru, odhadl, že existuje přibližně 10 skupin pirátů, odpovědných za útoky 

v oblasti a které jsou dobře organizované a motivované. Dr. Dakuku Peterside, generální 

ředitel Nigerijského námořního úřadu v svém vystoupení uznal rizika námořní bezpečnosti 

v zálivu; informoval ale, že nové realizované iniciativy směrované k posílení tamního 

právního úsilí a námořní schopnosti by měly učinit unášení námořníků „historií“ v řádu 

měsíců. Zdůraznil zlepšenou mezinárodní spolupráci, zejména s námořním sektorem. Dále 

sdělil: „Bezpečnostní agentura NIMASA a nigerijské vojenské námořnictvo budou v říjnu 

pořadateli   Světové námořní konference o bezpečnosti, zaměřené na krátko-a dlouhodobá 

řešení v posilování regionální a mezinárodní spolupráce v Guinejském zálivu“.    

Ovšem námořní sektor, zástupci námořníků a vlajkové státy zajímají především akce 

s okamžitým dopadem.  Bylo proto zajímavé si vyslechnout informace o nedávné akci 

španělského válečného námořnictva při zachraňování námořníků po pirátském útoku minulý 

měsíc jakož i o novém programu USA umístit vojenské profesionály na regionální plavidla. 

Jacob Larsen, šéf bezpečnosti v IMCO zdůraznil, že regionální státy musí řádně sehrávat svůj 

part a řekl: „Nigerijské pirátství se týká malé zeměpisné rozlohy cca 150 x 150 námořních 

mil. Problém je možno řešit snadno a rychle zejména pokud Nigerie půjde do  partnerství 

s mezinárodními námořními subjekty. Nigerie ale drží klíč k řešení problému“.  

                                                                                                                    
 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 
 

SNĚM NĚMECKÝCH  DOPRAVNÍCH SOUDŮ (VGT) POŽADUJE PŘEZKUM  

EMISNÍCH LIMITŮ Z DIESELŮ A LEPŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANU NA 

NÁMOŘNÍCH LODÍCH  

Naposledy je zpochybňována hodnota 40 mikrogramů kysličníku dusíku na kubický metr 

vzduchu – jak stojí v doporučujícím dopise Evropské komisi, aby zjistila tuto hodnotu 

z hlediska „své vědecké fundovanosti a odolnosti“.  Kritizovány jsou také předpisy pro 

výstavbu měřicích stanic.  

Se svým doporučením směřovali experti k diskusi, započaté teprve před pár dny k hodnotě 

emisních limitů. 100 plicních lékařů kritizovalo hodnotu emisních limitů a z toho vycházející 

zákazy diselových vozidel  a vyvolanou diskusi.    VGT požaduje od zákonodárce stanovení 

celkové koncepce jak je možno dosáhnout snižování příslušných škodlivin. Nelze posuzovat 

jen emise kysličníku dusíku, ale také kysličníku uhličitého a jemného prachu.  

Předmětem doporučení expertů byla také jiná logistická témata. Tak VTG naléhavě požaduje 

zlepšení požární ochrany na námořních lodích.  Experti považují mezinárodní předpisy 

v tomto směru za nedostatečné. Právě předpisy o hlásičích požárů a vytváření technických  

možností automatického nasazování vody jako hasicího prostředku již nejsou aktuální. 

Hlásiče požárů jsou instalovány pouze pod palubou – na palubě musí posádka spoléhat na své 

„oči a uši“. Experti doporučují ultračervené skenery, se kterými lze kontrolovat teploty 

v řadách kontejnerů. Náklady na efektivní požární ochranu se pohybují kolem 1 až 1,4 

procenta hodnoty lodi. Falešně deklarované kontejnery s nebezpečným zbožím jsou jedním 
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z hlavních důvodů požárů zásilek. Nebezpečné zboží se může samovznítit. VGT požaduje 

dohled nad řádnými deklaracemi zásilek od příslušných úřadů. Při vlajkových a přístavních 

kontrolách se musí věnovat větší pozornost protipožární ochraně.  
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