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IRSKO 

VĚTŠÍ CELNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAVU CORK V REAKCI NA TVRDÝ BREXIT 

Přístav Cork zvojnásobuje rozměr svých celních zařízení tak jak se blíží hrozba tvrdého Brexitu.  

Po proveření historických dat a několika simulačních studiích přístav usoudil, že když UK 

opustí společný trh EU a celní unii bez dohody, bude zapotřebí více intenzivních kontrol a 

celních deklarací. Ve hře bude podstatné zvýšení odbavovacích dob na hranicích. Brendan 

Keating, výkonný šéf přístavu Cork, věc komentoval: „Přístav Cork včetně nového terminálu 

Cork Container Terminal dělá rozsáhlé přípravy k zajištění, aby exportní a importní operace 

z přístavu běžely hladce, pokud Spojené Království opustí Evropskou unii. Větší celní zařízení 

zajistí, že budeme moci pokračovat v promptní obratovosti lodí a efektivních dodavatelských 

řetězcích bez širšího narušování kvůli dodatkovým administrativním formalitám“.   

The Port of Cork je druhý největší přístav v Republice Irsko pokud jde o obrat a odbavuje 

všechny druhy lodí. V roce 2018 překládal přístav 10,6 milionů tun včetně kontejnerové 

přepravy 228.762 TEU.  Přístav investoval 80 milionů eur do nového kontejnerového terminálu, 

který bude v plném provozu v roce 2020.   

 

  NĚMECKO  

NOVÉ DRÁŽNÍ SPOJENÍ SAMSKIPU DUISBURG – FALKÖPING VE ŠVÉDSKU  

 Mulitmodální evropský logistický podnik Samskip zahájil provoz drážního kyvadla čtyřikrát 

v týdnu mezi Duisburgem a Falköpingem ve Švédsku. Je postaveno na nové smlouvě se 

švédskou dráhou Hector Rail. Vychází se z toho, že krátké námořní spojení na Göteborg je 

převážně využito silniční dopravou a nové spojení m.j.vychází vstříc tuzemským průmyslovým 

zákazníkům kolem Falköpingu a přináší jim zboží blíže v konečném dodání. Samskip zmiňuje 

udržitelnou povahu multimodální verze, která snižuje emise C02 o 50 % proti silnici. 

„Falköping je ideálně umístěn z pohledu rostoucí poptávky po dodávkách autodílů do 

Nizozemska a Německa“ uvedl Remco Leijgraaff, drážní manažer Samskipu. „Je to rovněž 

možnost vybudovat dopravu 40 stopými ISO kontejnery mezi Švédskem a Čínou přes denní 

servisy, napojené v Duisburgu na ´Novou hedvábnou cestu´. Vcelku si myslíme, že Falköping 

se stane atraktivním pro různé druhy zákazníků svým multimodálním pojetím“.   

Samskip se sídlem v Rotterdamu patří k velkým podnikům kontejnerové dopravy Evropě 

s širokým rozsahem služeb, např. včetně kontejnerové služby na Island či Faroeské ostrovy.  

Ročně přepravuje kolem 850.000 kontejnerů TEU, zaměstnává 1.670 osob v 65 kancelářích 

v 26 zemí pěti kontinentů. 

ŠVÝCARSKO 

VZTAH NOVÉ INTERMODÁLNÍ SWISS COMBI K DRÁŽNÍ SBB CARGO 

Čtyři   rodinné logistické podniky ve Švýcarsku Planzer,  Camion Transport, Galliker a Bertschi 

založily joint venture  s názvem Swiss Combi s posláním získat podíl 35 procent na činnosti 

švýcarské organizace železniční dopravy SBB Cargo. Tento krok následuje po závěru státní 

švýcarské dráhy SBB, která v letošním lednu učinila z SBB Cargo nezávislou jednotku v rámci 

skupiny. Čtyři podniky realizují významné objemy v tamní mezinárodní silniční a   železniční 

dopravě a říkají, že mají společný zájem na dalším rozvoji udržitelné dělbě práce mezi železnicí 

a silnicí.  Po schválení regulátorem by měla být tato transakce ukončena na jaře příštího roku, 

když SBB bude disponovat 65 procenty SBB Cargo a třemi členy v nové radě ředitelů.  Čtyři 
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noví akcionáři budou pokračovat ve svých činnostech nezávisle mimo joint venture. Bertschi 

dosahuje 80 % svého evropského nákladního objemu přes intermodální železniční dopravu a 

podnik uvádí, že hodlá využít desetiletých zkušeností k rozvoji SBB Cargo po celé Evropě.  

Berschi byla založena ve Švýcarsku v r. 1956, je specializovaná na dopravu tekutého a 

hromadného zboží s ročním obratem 975 milionů CHF.     

AGILITY LOGISTICS SE ZAMĚŘUJE NA ZELENOU TECHNOLOGII  

Společnost Agility poskytla v minulých dnech ve švýcarském Baaru tuto informaci: Agility 

Ventures, jež je součástí Agility Logistics, investuje  18 milionů USD do zelené technologie 

dodavatelských řetězců jako součásti svého závazku  přijímat vědecky zdůvodněné cíle ve 

snižování  skleníkových plynů a získání certifikace ohledně emisí z přepravy.  Podnik plánuje 

snížit do roku 2025 emise o 25 % vůči úrovni 2016 stanovením zelených standardů a dodává 

přes 300 tisíc čtv. metrů svým skladům a lehkým průmyslovým zařízením na Středním východě 

a v Africe.  Agility je jedním vedoucích světových poskytovatelů integrované logistiky s více 

než 22.000 zaměstnanci v 500 kancelářích a 100 zemích. Pražská 

firma Agility Logistics s.r.o., společnost s ručením omezeným, vznikla dne 21. 11. 2007. 

„Zelená technologie je hlavním bodem naší investiční strategie; stále usilujeme o dynamiku 

v novém byznysu, která může zrevolučnit dodavatelský řetězec v pomoci chránit planetu“ řekla  

Henadi Al-Saleh z nejvyššího vedení  „Jde o inovativní řešení směrem ke snižování nákladů, 

zvyšování efektivnosti a současně snižování spotřeby energie“.   Zelená investice ze zmíněných 

18 mil. USD zahrnuje Hyllion a TVP Solar. Hyllion je hybridní technologie podniků silniční 

dopravy, která snižuje spotřebu paliva a navazující emise o 30 % recyklováním kinetické 

energie z brzdění. TVP Solar je podnik postavený na vysoce podtlakové solární termální 

technologii, specializovaný na air conditioning, odsolování a proces topení. Řešení TVP jsou 

již uplatňována na Středním východě – včetně centrály Agility v  Kuvait City.   Gen. ředitel  

Agility Tarek Sultan  řekl: „Naše aktivní pomoc komunitám pomohla více než 1,6 milionu lidí 

v nouzi a podporujeme  za poslední tři roky vzdělání kolem 36.000 studentů na celém světě. 

V partnerství s humanitárními společnostmi Agility rovněž poskytuje zkušenost v darovací 

logistice a službách při 45 hlavních humanitárních operacích v zemích od Indonésie po Peru“.    

 

 USA  

AVIANCA S NÁKLADNÍ SLUŽBOU MEZI TEXASEM  A BOGOTOU V KOLUMBII   

Avianca Cargo začne od 2. října létat dvakrát týdně s A330-200 nákladní trasu mezi letištěm 

Dallas Forth Worth (DFW) a Bogotou.  Aerolinky uvádějí, že vybraly tuto trasu s ohledem na 

hospodářský růst DFW jakož i na jeho polohu uprostřed USA. Jde také o naplnění strategie 

posílení Bogoty jako uzlu překladu air carga z jižní Ameriky do destinací v Evropě a v Asii. 

Ředitel Avianca Cargo Kurt Schosinsky komentoval: „V nové trase vidíme velké rezervy růstu, 

když budeme zaměřeni zejména na zkazitelné zboží jako je losos a ovoce z Chile, květiny 

z Kolumbie, asparágus a mango z Peru a květiny a ovoce z Ecuadoru.  Po všem tomto zboží je 

na mezinárodních trzích velká poptávka“.   J. Ackerman, šéf strategie na DFW dodal: „Tato 

nová služba představuje pro DFW milník, když první jihoamerický nákladní dopravce bude 

naplňovat letištní strategii rozvoje obchodních tras mezi jižní Amerikou a Asiií“.  

Avianca a letecká United rozšiřují svou současnou dohodu o sdílení kódu též na nákladní lety 

spojující Sydney a Bogotu s Kalifornií. Let z Bogoty je prováděn třikrát týdně a propojený 

s United v Los Angeles na Sydney zatímco denní zpětný let směřuje přes San Francisco a Los 

Angeles do Bogoty. A ještě komentář mluvčí od Avianca Anny Marie Copetové: „Toto 

rozšíření dohody o sdílení kódu dále zvýší dynamiku v relaci mezi Austrálií a Kolumbií.  

Rozšíření poskytuje Avianca dosud nevídaný rozsah, když Avianca poprvé absolvuje vztahy 

s takto vzdálenými destinacemi“.   
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Sídlem společnosti Avianca Cargo je mezinárodní letiště José María Córdova v Medellinu 

v Kolumbii (dříve se jmenovala Tampa Cargo). Svůj provoz zahájila v roce 1973. 100 % podíl 

vlastní Avianca of Colombia. V r. 2011 objednala pět letadel Airbus A330-200F a stále se jejich 

prvním operátorem v Latinské Americe.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

AUSTRÁLIE: VAROVÁNÍ ODESÍLATELŮM VE SVĚTĚ OHLEDNĚ 

NEBEZPEČNÉHO HMYZU KNĚŽIC (STINK BUGS) 

Světově operující speditér Bansard International varuje své zákazníky, kteří jsou předmětem 

nového australského předpisu pro import mezi 1. zářím t.r. a 31. květnem 2021 v rámci boje 

proti nebezpečnému hmyzu kněžicím v jejich verzi Brown Marmorated Stinnk Bug (BMSM); 

Jde o kroky proti jeho importu v širokém sortimentu dopravovaných zásilek. Mezi 

dopravovanými produkty jsou výbušniny, dřevěné zboží, většina druhů kovů, nožířského zboží, 

elektrických strojů, solí, hnojiv, plastů, a tištěných knih.  Na exportní zásilky z Evropy, severní 

Ameriky a západní Asie  se vztahuje nový předpis, který požaduje jejich povinné ošetření 

proti BMSM před odjezdem. Bansard uvádí, že odesílatelé odpovídají za ošetření v exportních 

zemích původu středisky, schválenými Australským ministerstvem zemědělství a vodních 

zdrojů (DAWR). Pokud zboží není ošetřeno, nebo je ošetřeno neschváleným subjektem, může 

být směrováno k ošetření v příbřežním zařízení nebo mu může být vstup do země zcela zakázán. 

Metody, schválené DAWR k ochraně před hmyzem zahrnují ošetření horkem, dezinfekcí 

methyl bromidem nebo sulfátovým fluoridem.  

Některé druhy kněžic existují v přírodě v např. v USA, ale zcela nově dorazily zmíněné BMSB. 

Stávají se problémem pro farmáře a majitele domů. Druh BMSB přišel z Asie a od té doby 

pronikl do mnoha států.  Dospělí jedinci se objevují na jaře a spásají rostliny – způsobují škody 

a rozšiřují onemocnění ovoce, zeleniny a dalších rostlin. Potomci, vzešlí během léta, hledají na 

podzim při poklesu teploty úkryty a zamořují domy i obchody a kanceláře.  
 

 
 

  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Šéf osobního oddělní v jedné továrně přijímá nového nočního hlídače a provází ho zařízením.  
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„A tady to je přístroj, vydávající kávu“ – „Ale kdepak, to není nic pro mne“ reaguje noční hlídač 

„po něm vůbec nemohu spát“.  
 
                                                   SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  


