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BELGIE 

EVROPŠTÍ ODESÍLATELÉ A METODA „GLEC FRAMEWORK“ 

Evropská rada odesílatelů (ESC – European Shippers Council ) ve spolupráci s organizací 

Smart Freight Centre zvou na workshop, který se bude konat v Bruselu 10. prosince 2019 pod 

názvem „Budoucnost zeleného businessu: Rámec GLEC“. Ten má být jedinou světově 

uznávanou metodikou pro harmonizovanou kalkulaci emisí skleníkových plynů (GHG) v rámci 

multimodálních dodavatelských řetězců. Mezi spíkery bude zástupce Evropské komise EU – 

generálního ředitelství pro záležitosti klimatu, zástupci Heinekena a Smart Freight Centra. Akce 

začíná v 11 hodin a končí kolem 15 hodiny. Bližší informace lze získat na e-mailu 

nathalie.rousseau@europeanshippers.eu 

FRANCIE 

PRVNÍ HEPPNEROVA FILIÁLKA V AFRICE 

Francouzská spedice Heppner je nyní také zastoupena na africkém kontinentě. Svou první 

filiálku otevřel podnik v Dakaru, hlavním městě západoafrického Senegalu. Tento Heppnerův 

dům má „představovat strategickou bránu pro logistické proudy směrem na Mali, Gambii, 

Guineu a Guineu-Bissau“. Desetičlenný tým povede Pascal Bonnet, ředitel Heppner Senegal. 

Přes svoji přítomnost v Senegalu hodlá speditér rozšířit svůj rozsah činnosti a dopravní i 

logistická řešení v západní Africe. Tento region zažívá značný růst díky realizaci mnoha 

projektů v rámci těžby surovin a stoupající poptávky po evropském a francouzském spotřebním 

zboží a také obchodní koncepci. Filiálka v Dakaru, jež je v provozu od letošního června, již má 

různé zákazníky ze sektorů obchodu, spotřebního zboží denní potřeby a pharma. 

 

MAĎARSKO 

SUMMIT  „INTERNATIONAL AIR CARGO  ASSOCIATION“ BYL V BUDAPEŠTI 

Rozhodující činitelé ze sektoru leteckého carga z celého světa se sešli v Budapešti na výkonném 

summitu TIACA 2019. Ten proběhl v Marriott Hotelu na letišti ve dnech 19-21 listopadu 2019 

a Mezinárodní asociace leteckého carga TIACA zde představila tento sektor sdílenou vizí a 

společnými cíly. Summit byl příležitostí k setkáním a k vyslechnutí pečlivě vybraných spíkerů 

včetně vedoucích zástupců celých dodavatelských řetězců. Summit rovněž představil 

dynamickou přirozenost sektoru leteckého carga a jeho rozvoj do budoucnosti. Summit měl 

před sebou hlavní úkol: pomoci definovat   sektor air carga zítřka, jak sdělil generální sekretář 

TIACA Vladimir Zubkov.   Předseda TIACA Steven Polmans k summitu řekl: „udržitelnost je 

a musí být vysoko v agend nás všech a je důležitá pro naši budoucnost – naši osobní budoucnost 

a našeho oboru. Program udržitelnosti usiluje o podporu oboru leteckého carga s jeho 

nezbytnými transformacemi včetně ekologických, sociálních a obchodních témat přes inovace 

a partnerství.  To je co nazýváme vizí 3+2: lidé, planeta, prosperita + inovace a partnerství“.  

NĚMECKO 

DOHODA DVOU SPOLKOVÝCH ZEMÍ O SVÁTEČNÍM TRANZITU KAMIONŮ  

Dolní Sasko a Severní Porýní – Vestfálsko (NRW) se shodly na novém řešení zákazů jízd 

nákladních vozidel o po sobě jdoucích svátečních dnech. Chtějí tím zabránit, aby nákladní řidiči 

na cestách přes obě spolkové země nemuseli absolvovat zbytečně dlouhé přestávky. Problém 

se vynořil tím, když Dolní Sasko letos sledovalo tři jiné spolkové země a zavedlo Den 
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reformace 31. října jakožto svátek. Severní Porýní – Vestfálsko naproti tomu slaví Všechny 

svaté 1. listopadu. Má to dopady na dopravní sektor.  Nyní platí podle zákona o silniční dopravě 

zákaz jízd o svátcích mezi 0 a 22 hodinou. Ministři dopravy Dolního Saska a Severního Porýní 

– Vestfálska  Bernd Althusmann (CDU)   a Hendrik Wüst (CDU) chtějí omezit zákazy na 

časové období mezi 6 a 22 hodinou. Ustanovení má platit na nejdůležitějších tranzitních 

spojeních A2, A30, A31 a A33 -jak se uvádí v tak zvaném „Osnabrückém prohlášení“, 

podepsaném v minulých dnech.  Cílem je rovněž vyhnout se přeplněným parkovištím a jízdám 

v dlouhých kolonách po svátcích. Opatření má platit od r. 2020. –  Obě spolkové země chtějí 

vůbec lépe organizovat dopravu na zemské hranici o délce 600 km.  Má dojít k posílení vodní 

cesty a plánuje se společné zasazení u státu o dostatečné financování provozu spolkových silnic 

státem. Obě spolkové země rovněž chtějí rozšířit spolupráci v testovacích oblastech pro 

automatizované řízení. V silniční dopravě tato spolupráce již funguje. Nyní hodlají společně 

testovat automatizaci v vnitrozemské plavbě.  

NOVÁ AUTA PŘES PŘÍSTAV LÜBECK 

Skandinávské molo v Lübecku – Travemünde bude od ledna 2020 centrem automobilního 

překladu. Lübecká přístavní správa (LHG) si zajistila významný objem zásilek s rejdařstvím 

Finnlines. V příštích třech letech bude LHG na Skandinavienkai ročně překládat cca 60.000 

dalších hotových automobilů. Vozidla jsou určena pro ruský trh. Rejdařství Finnlines je bude 

přepravovat dvakrát v týdnu do přístavu na hluboké vodě Bronka u Petrohradu. Nová vozidla 

se dostávají do Lübecku převážně drahou, ale též silniční dopravou. Jsou mezi nimi malá auta 

i luxusní sportovní vozy. Šéf obchodu v LHG je dvojnásob potěšen: „Jednak jsme přirozeně 

vysoce spokojeni s novou činností. Je to produkt partnerské spolupráce. Za další nám to 

ukazuje, že se vyplácí dále věřit ruskému trhu. Nyní jsme mezi pobaltskými přístavy Německa  

na špici v obchodě s Ruskem“.  

PRVNÍ ŽENA V PŘEDSTAVENSTVU NĚMECKÉ DRÁHY DB: DR NIKUTTOVÁ 

Dozorčí rada DB schválila novou strukturu představenstva jakož i investici 1 miliardy eur 

do nových vlaků. Ke jmenování Dr Nikuttové došlo na mimořádném zasedání dozorčí rady. 

DR Sigrid Nikutta je ředitelkou největšího německého podniku veřejné dopravy  Berliner 

Verkehrsbetriebe (BVG). 50tiletá držitelka doktorátu z psychologie převezme nově vytvořenou 

roli 1 ledna 2020 s odpovědností za nákladní dopravu. Má se rovněž stát ředitelkou DB Cargo 

v Mainzu. Nikuttová pracovala v DB Cargo v období 2001 až 2010, známou v té době jako DB 

Schenker Rail Deutschland. Její odpovědností byly ucelené vlaky.  

 

RAKOUSKO 

RAKOUSKÁ POŠTA NADÁLE V PLUSU 

Obrat koncernu Rakouské pošty se za prvních devět měsíců opět navýšil – na 1,46 miliard eur. 

Znamená to nárůst o 3,2 procenta ve srovnáním se stejným obdobím před rokem. Zejména silný 

boom registruje balíková oblast. Zde se obrat zvýšil na 437,2 milionů eur, což odpovídá 

navýšení o 11,3 procenta. Podle údajů pošty je důvodem onlinový obchod a z něj odvozená 

balíková množství. K tomu od srpna zajišťuje Rakouská pošta doručování pro DHL 

v Rakousku. Německý konkurent se v létě ze sousední země stáhl. Jenom proto se dopravní 

objem měsíčně zvýšil o cca 25 procent – sdělil Georg Pölzl, předseda představenstva Rakouské 

pošty. Pro celý rok 2019 jakož i pro 2020 vidí koncern nadále černá čísla. Ovšem v příštím roce 

se počítá se zvýšením nákladů ve spojení s novou činností ve finančních službách.    

 

ŠVÝCARSKO 

ŠVÝCARSKO DÁ VÍCE PENĚZ NA KOMBINOVANOU DOPRAVU 

Operátoři v nedoprovázené kombinované dopravě zde budou déle finančně podporováni než se 

plánovalo. Kromě toho se mají od počátku roku 2021 snížit ceny za použití tras. Spolková rada 

o tom rozhodla 13. listopadu. Důvod je zcela zřejmý, že jinak by nebylo možné dosáhnout cílů 
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v převádění dopravy. Spolková rada (vláda) předkládá parlamentu každý druhý rok zprávu o 

stavu v převodech dopravy přes Alpy a o očekávaném vývoji. Zpráva o překladu dopravy 2019 

uvedla přesvědčení Rady, „že dosavadní nástroje a opatření působí“.  

Přispěly k tomu, že počet jízd těžkých nákladních vozidel přes Alpy se dále snížil. „Bez těchto 

opatření by přes Alpy jezdilo navíc kolem 800.000 zmíněných vozidel. Železnice dosáhla na 

trhu podílu 71 procent – stejně jako před rokem. Zákonem stanovený cíl realizovat za rok 

maximálně 650.000 přejezdů však splněn není: v roce 2018 to  bylo 941.000 jízd.  

Spolková rada potvrzuje své hodnocení, že cíle v překladech nelze za současných opatření 

dosáhnout.  V roce 2020 bude sice uvedena spolu se základním tunelem Ceneri plně do provozu  

Nová drážní alpská transverzála (Neat). Do té doby budou rovněž ukončeny práce na 4 

metrovém koridoru (výška) na Gotthardské ose. Avšak: „Tím získané nárůsty v produktivitě a 

v obratech nebudou stačit, aby se dosáhlo cílů v převodu silniční dopravy“. Důvody má Rada 

po ruce: „Zpoždění při dokončování příjezdové trati k Neat v Německu jakož i chybějící 

interoperabilita podél celého Koridoru sever – Jih.   Takže nadále není možné jezdit s vlaky o 

délce 740 metrů. Kromě jiného to „hapruje“ se spolehlivostí a přesností dopravní nabídky.  

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

TAJVANSKÉ DIMERCO KUPUJE Z ČÁSTI BAVORSKOU SPEDICI ITG 

Společnost ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik se sídlem v bavorském Schwaigu 

reorganizuje svou leteckou a námořní činnost a přibírá pro tuto oblast parnera na palubu. K 1. 

listopadu byly tyto aktivity začleněny do nově založené ITG Air and Sea GmbH. K počátku 

roku 2020 se na ní bude podílet z 25 procent tajvanský logistický podnik Dimerco.  Záměr již 

byl ohlášen spolkovému kartelovému úřadu, jehož povolení se očekává.  

Tajvanci mají k tomu možnost zvýšit po dvou letech svůj podíl na 49 procent. Ostatní účast a 

tím většinový podíl má zůstat u ITG, jak sdělil tisku jeho šéf obchodu Holger Funk.  

Do nové dcery ITG soustředí mezinárodní letecké= a námořní služby jakož i intermodální 

řešení. Kolem 50 procent současného ročního obratu ITG v rozsahu 74 milionů eur připadá na 

tuto oblast. Druhá polovina je obchodně zaměřena na smluvní logistiku s těžištěm v oblastech 

Fashion and Lifestyle, E-Commerce a pozemní doprava. 

Při podílu Dimerco na námořní a letecké dceři se nejedná o klasický prodej, tvrdí Funk, jenž 

také novou dceru řídí.   Spíše jde o finanční stvrzení dlouholetého intenzivního partnerství obou 

podniků. ITG funguje jako partner Dimerco již po řadu let. 

Od vyčlenění leteckého a námořního frachtu a prohloubení spolupráce s Dimerco si slibuje 

Funk „enormní potenciál“.  

ITG je dceřiná společnost LGI Logistics Group International, jež od roku 2016 patří k švédské 

skupině Elander Groups původem v tiskárenské branži a sídlící v Mölnlycke u Göteborgu.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

 

Ředitel věznice si nechá přivolat dozorce: „Copak víte o tom, že vězeň z cely 59 se chystá na 

útěk?“ – „Protože žádal v kantýně, aby mu připravili na čtvrtek poledne piknikový balíček!“ 
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