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NĚMECKO                

SVĚTOVÝ KONGRES IRU BUDE  V ROCE 2020  V BERLÍNĚ 

A sice pod mottem „Inteligence v pohybu“. Na vrcholové akci Mezinárodní unie silniční 

dopravy IRU se očekává ve dnech 19. až 21. října 2020 více než tisícovka zástupců 

hospodářství, vlád a mezinárodních organizací z celého světa. Záštitu nad ním převzal spolkový 

ministr dopravy Andreas Scheuer. Kongresy mívají obsáhlý program včetně dialogů ředitelů 

s ministry, výstav inovací a světové soutěže nových podniků starts-up. Bude se rovněž jednat o 

posledním vývoji v sektoru, potenciálu inovací v oblasti umělé inteligence, nízkouhlíkových 

paliv, automatických vozidel a inteligentních městských sítí. Těžiště bude v tom, jak dopravní 

podniky a jejich zákazníci využívají novou techniku a jak by podniky a regulační úřady mohly 

lépe spolupracovat. IRU byla založena v roce 1948 a má členy z více než stovky zemí.    

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SE ZNAČNĚ ZVÝŠILA 

S čísly německého spolkového statistického úřadu může být spokojen předseda svazu Sítě 

evropských železnic (NEE) Peter Westerberger. „Nyní dosažených 136 miliard tkm   je značně 

srozumitelnějších než předchozí odhady. NEE ve své zprávě o konkurenci drah 2019/20 dosud 

zveřejňované údaje zpochybňovala. Ve srovnání s nejnižším bodem 1996 dráha svůj dopravní 

výkon téměř zdvojnásobila, říká Westerberger. Přitom dráhy konkurující DB svůj podíl na trhu 

2018 dokonce zvýšily na 52,8 %, zatímco nákladní dráha DB v 2018   ztratila další půdu a 

dosáhla výkonu v rozsahu 47,2 %. Na shromáždění členů NEE nedávno v Eberswalde, členové 

uváděli, že ochlazení konjunktury sice vedlo v některých sektorech ke snížení dopravy. 

Podniky ale byly ve svém celku optimistické pokud jde o budoucí dopravní zvýšení.  Jako dříve 

byl i zde zásadním problémovým faktorem chybějící personál jakož i problémy s kvalitou 

infrastruktury. K tomu předseda Westerberger: „Odbory a politika by se měly jednou podívat 

doleva i doprava: všechny branže kolem dráhy nabízejí možnosti zaměstnání s perspektivou, 

tarifně jištěná a udržitelná“.  Svazové shromáždění nově zvolilo do předsednictva Thomase 

Knechtela, vedoucího manažera u Kombi Rail Europe za Ursulu Vogt. Členy tohoto svazu je 

nyní 66 drážních podniků – jen letos bylo přivítáno 13 nových.   

MINISTR ŽÁDÁ DB O ZLEPŠENÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 

V minulých dnech německý ministr dopravy a infrastruktury Andreas Scheuer požádal 

Německou dráhu, aby řešila problémy s nákladní dopravou rychleji a účinněji. V dopise, 

zaslaném generálnímu řediteli Deutsche Bahn žádá do 14. listopadu konkrétní opatření ohledně 

zpožďování vlaků, jejich rušení a o nedostatku pracovníků. V dopise ministr uvádí několik 

oblastí, kde jsou zapotřebí značné změny. Pokud jde o nákladní přepravu, jež je napojena na 

divizi DB Cargo Group, ministr zmiňuje následující oblasti: kombi vlaky, chabý vozový 

materiál, nedostatek personálu, nefungující produkční struktura. Pokud jde o drážní síť, ministr 

rovněž požaduje dodržování časových plánů údržby infrastruktury, která probíhá velmi pomalu 

a má být také rozšířena.    

LETIŠTĚ HAMBURG DIGITALIZUJE PŘEKLAD ZBOŽÍ 

Do odbavování exportního zboží zavádí systém sdělování dat Fair & Link. Po pololetní pilotní 

fázi mohou od 30. října podniky hamburské komunity leteckého zboží tento systém provozovat 

a knihovat časové polohy pro dodávky nákladními auty přes elektronický datový systém. Tím 

se mají zkrátit odbavovací a čekací doby. Kromě toho platforma poskytuje větší přehlednost 

podél dopravního řetězce a zlepšuje dokumentaci pro odbavovací agenty.  Předností digitalizace 
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je, že se přes systém připravují exportní celní hlášení a při vjezdu do celního okrsku Hamburg 

letiště  mohou být  automaticky a elektronicky předložena clu. – Vedle hamburského 

softwarového domu Dakosy, který platformu vyvinul, se na projektu podílejí vedle LUG 

Hamburg Aircargo  Handling a Swissport Cargo Services Deutschland ještě dvě až tři 

odbavovací firmy, fungující v hamburském Cargo Center. Pro projekt rezervovaly 3 ze 40 

ramp. LUG dal k dispozici 2 rampy, Swissport jednu. Zúčastněny byly další 4 spediční firmy: 

Cross Freight, Delta-Stallion InternationaleTransport GmbH, A. Hartrodt a Sable jakož i celníci 

a Svaz hamburských speditérů.     

NORSKO 

EIB: 2,5 MILIARDY EUR DO UDRŽITELNÝCH NÁMOŘNÍCH  PROJEKTŮ 

Na své námořní konferenci, konané koncem října v Oslo, Evropská investiční banka (EIB) 

vyhlásila Modrou udržitelnou námořní strategii na podporu udržitelnosti činností, spojených 

s moři, včetně zelené námořní dopravy při ochraně stavu námořního a příbřežního prostředí. 

UIB více než zdvojnásobila své úvěrování udržitelných námořních projektů a v příštích pěti 

letech bude  zde investovat 2,5 miliardy eur. Očekává se, že toto financování zmobilizuje 

alespoň 5 miliard eur veřejných a soukromých investic pro udržitelnou modrou ekonomiku.       

EIB zvýší svou technickou asistenci a poradenskou službu, aby se udržitelné námořní projekty 

staly atraktivnějšími pro investory a zdolatelnými pro ekonomický rozvoj. Podniky a obchod, 

městské úřady a rozvojové instituce budou moci mít prospěch z dlouhodobých půjček, vlastních 

kapitálů a dalších finančních nástrojů. Zelená plavba, projekty, jež snižují emise v námořním 

sektoru jako jsou nové lodě spotřebovávající méně energie a čistšího paliva budou vhodné pro 

úvěrování EIB jakož i projekty zlepšující současné lodě zelenou technikou, vhodnější pro 

životní prostředí.    

PORTUGALSKO 

NOVÉ TÝDENNÍ LODNÍ SPOJENÍ SAMSKIPU: LISABON – TILBURY, UK 

A sice s napojením na Leixöes a multimodální uzel v Rotterdamu. V Nizozemsku vzniklá 

skupina nasazuje od 1. listopadu charterovou loď pro 1.000 TEU na pětidenní trasu UK – 

Portugalsko a další 4 dny na úsek Leixöes-Rotterdam.  Nové pojetí umožňuje Samskipu  

zvýšit jeho objemy Portugalsko-UK o 30–40 procent – podle Lisy Westerhuitsové, obchodní 

manažerky Samskipu pro Ibérii.  „Budovali jsme naši multimodální přítomnost v Portugalsku 

více než dekádu po krátkém moři, drahou a poslední mílí silniční služby. Nyní Samskip reaguje 

na zvýšenou poptávku po relaci vlastní lodí. Když je kapacity zapotřebí, hledáme řešení, kdy 

spolehlivost a efektivnost jdou ruku v ruce“. Kancelář Samskipu v Portugalsku sdělila, že 

nasazení 45 stopých kontejnerů pomohlo přesvědčit portugalské exportéry a importéry 

k odklonu od silniční dopravy. 45 stopák je speciálně konkurence schopný vůči návěsům na 

vzdálenost 200 od přístavů, včetně přechodu hranic.  Trh 45 stopých jednotek je dnes 

v Portugalsku čtyřikrát větší než před 10 roky.  Poslední dekáda ukázala, že Samskip vytvořil 

do UK s portugalskými exportéry silnou relaci především s jídlem a s nápoji. Námořní varianta 

přináší také značné úspory na emisích C02 ve srovnání se silničními konkurenty.  Jelikož nová 

služba koliduje s pochybnostmi kolem brexitu, Samskip dodal pracovníky do celní služby 

v Portugalsku i v UK. 

RAKOUSKO 

SOUKROMÍ INVESTOŘI ZAKLÁDAJÍ NÁKLADNÍ DRÁHU 

Jde především o rakouského průmyslníka Peter Haselsteinera. Na Frachtbahn Traction GmbH 

se vedle jeho 80 % podílejí Reinhardt Bamberger, někdejší manažer u Rail Cargo Austria a Jan 

Klima, syn někdejšího spolkového kancléře Viktora Klimy – po 10 %. Po orientační a akviziční 

fázi mají první vlaky vyjet ještě v roce 2020. „Zaměřujeme se na intermodální ucelené vlaky 

podél Dunaje a na tratích přes Alpy na sousední země“ řekl Banberger na tiskové konferenci 

ve Vídni – „tedy Rakousko, Maďarsko, Itálie a přirozeně námořní přístavy“. Zákazníky chce 

získávat především v průmyslu, z agrárního, ropného a automobilního sektoru. O investiční 
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částce se neinformuje. „Nemá být příliš vysoká. Půjde do lokomotiv a první se budou najímat.“ 

Se školou strojvedoucích u Westbahn Management GmbH byla uzavřena smlouva o získávání 

dostatku jejích absolventů. Také služby IT a digitalizace se budou pořizovat přes Westbahn.   

 

USA 

AMAZON INVESTUJE MILIARDY DO DORUČOVÁCÍ LOGISTIKY 

 Hlavní zákazníci mají dostávat do rukou své balíky a balíčky během 24 hodin. Pro dosažení 

tohoto cíle investuje obří doručovatel miliardy. Podle šéfa financí Briana Olsavského má ještě 

ve 4. čtvrtletí dorazit 1,5 miliardy USD. Střednědobě mohou investice ještě stoupnout. Do dvou 

let chce Amazon nasadit elektricky poháněné transportéry od podniku Start-up Rivian.  Koncem 

září informoval onlinový obchodník o objednávce 100.000 vozidel Riviana; od února 2019 se 

Amazon podílí na výrobci 700 miliony USD. – 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

CESTA DAIMLERA K DOPRAVĚ S NEUTRÁLNÍM C02 

Německá společnost Daimler Truck & Buses chce do roku 2039 nabízet v Evropě, Japonsku a 

ropných regionech vozidla, jež jsou z hlediska pohonu neutrální. Protože bude trvat přibližně  

jedno desetiletí, než se flotily kompletně obnoví. „Do roku 2050 chceme a musíme dosáhnout 

dopravy s neutrálním C02“ řekl Martin Daum, předseda představenstva užitkových vozidel 

Daimlera v minulých dnech na německém logistickém kongresu v Berlíně. V praxi přináší 

takové dlouhodobé závažné rozhodnutí sebou vysoké nasazení zdrojů. Musíme na tom interně 

intenzivně pracovat. Chceme ale nyní jet kupředu a nachystat nová řešení. 

Sériová vozidla na bázi vodíku do roku 2029 

Do roku 2022 chce výrobce uvést do sériové výroby nákladní vozidla s pohonem z elektrických 

baterií. K tomu se plánuje završit nabídku sériových vozidel na vodíkový pohon do roku 2029. 

„Sázíme vše na to, že naftový motor 2039 již nebudeme potřebovat“. Přitom ujišťuje, že vozidla 

příští generace budou disponovat dlouhou životností a značným jízdním dosahem „s nimiž 

budou moci naši zákazníci rozumně pracovat“.  

Do obou druhů pohonu hodlá Daimler „značně investovat“. O vhodnosti pohonu pro ten který 

druh vozidla budou rozhodující celkové provozní náklady. Zemní plyn jako možnou třetí 

alternativu označuje Daimler za „drahou přechodnou techniku“, kterou už firma nehodlá dále 

rozvíjet.  

Měsiční mise naší branže 

Daimler Truck & Buses se jasně hlásí k Pařížské dohodě o ochraně klimatu, jak uvádí Daum. 

„A konat musíme nyní. Jde o to dopravu a logistiku dekarbonizovat. Změna směru je ale 

nejednoduchá a proto musíme být rezolutní právě nyní. Musíme ji pojímat jako měsíční misi 

našeho sektoru, při níž nesmíme ztrácet čas. 20 let, jež nám ještě zbývají, není nic jiného než 

dva modelové cykly.  To vše povede ovšem k rostoucím cenám. „Přechod na neutrální pohony 

C02 dopravu a logistiku nepochybně zdraží. Neexistuje žádná mobilita C02 za nulový tarif. Na 

to se musí hospodářství a společnost připravit. „Je to cena za dobrou budoucnost“.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

V taxíku jsem vzal za rameno řidiče, abych mu položil otázku.  Začal křičet, ztratil kontrolu 

nad autem, vjel na chodník a zastavil u sloupu.  Řekl jsem mu: „Vy jste se snad zbláznil!“ On 

mně odpověděl: „Je mi líto, ale opravdu jste mě vystrašil. Dneska to je má první jízda jakožto 

taxikáře.  Předtím jsem 25 roků jezdil s pohřebním autem“. 
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