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BELGIE 

LETECKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA  POŽADUJE VĚTŠÍ PODPORU BRUSELU 

Předsedové představenstev různých evropských leteckých nákladních společností, 

organizovaní v zájmovém společenstvu A4E (Airlines for Europe), zveřejnili manifest, ve 

kterém žádají Evropskou unii o větší podporu letecké dopravy zboží. V manifestu se uvádějí 

konkrétní možnosti, jak rozhodovací politické kruhy Evropské unie mohou podporovat různými 

opatřeními v příštích pěti letech podniky nákladní letecké dopravy. Podle Petera Gerbera, 

předsedy představenstva Lufthansa Cargo, jsou společná úsilí nezbytná, aby se konkurenční 

schopnost tohoto sektoru udržela a zlepšila ve prospěch evropských spotřebitelů a podniků. 

„Patří k tomu také vývoj právního rámce, který se týká souvislého a efektivního obchodu EU 

s ostatním   světem a přednostně pojímá bezpečnostní, celní a digitalizační iniciativy“. Šéf 

Lufthansa Cargo požaduje také harmonizaci mezi členskými státy při zavádění předpisů EU o 

bezpečnostních a celních praktikách, společné snaze po digitalizaci celkového logistického 

řetězce a usilovnějším uplatňování udržitelného leteckého paliva. Podle A4E provozuje většina 

jejích členů letecké zboží a leteckou poštu a i když tyto podniky zlepšují efektivnost, požadují 

často vysoké investice od leteckých společností.  „S ohledem na vysoké provozní a 

infrastrukturní náklady je zapojení vedoucích činitelů EU ve prospěch oblasti leteckého zboží 

stále důležitější ke komplexnímu uplatňování předpisů EU na národní úrovni“.    

 

DÁNSKO 

DFDS KUPUJE HUISMAN GROUP 

Dánský koncern DFDS přebírá nizozemskou skupinu Huisman Group. Dánský rejdařský a 

logistický koncern cenu nákupu nesdělil.  Huisman je specializován na dopravu dílčích zásilek 

a na řešení smluvní logistiky. K činnostem patří provoz skladových a překládkových zařízení 

ve Wijchenu (Nizozemsko) a v Corby (Anglie). Provozovaná doprava se týká časově kritického 

zboží mezi Velkou Británií/Irskem a kontinentální Evropou. K tomu je k dispozici 55 

návěsových souprav. Huisman dosáhl se 104 zaměstnanci ročního obratu 23 milionů eur.   

„Huisman Group je velmi renomovaným podnikem na úseku dílčích zásilek mezi 

Nizozemskem a Velkou Británií, který doplní naše dopravy kompletních zásilek na těchto 

trzích“ řekl Niklas Andersson, vedoucí divize logistiky u DFDS.      

 

FRANCIE 

STÁVKA ŽELEZNIČÁŘŮ: KONEC NENÍ V DOHLEDU 

Časově neomezená stávka železničářů Francouzské státní dráhy SNCF, která začala 5. prosince 

a je směrována proti penzijní reformě vlády, dále pokračuje. Na dálkových tratích jezdí jen 

každý desátý vlak TGV, nákladních vlaků je ještě méně. V místní osobní dopravě, kde je 

zákonem předepsána minimální služba v dopravě do zaměstnání, je to v nejlepším případě 20 

procent. Nejsilnější odborový svaz na státní dráze CGT chce až k bezpodmínečnému zamítnutí 

vládní reformy penzí „dále stávkovat, také přes svátky a v případě potřeby až do příštího roku“.    

Aby stávka co nejrychleji skončila, signalizovala vláda tzv. koncesní připravenost.  Může 

případně ponechat železničářům jejich zvláštní status do konce jejich pracovního života a 

zreformované penzijní právo uplatnit jen pro nové pracovníky. Ale CGT již oznámily, že 
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„nebudou egoisticky obětovat budoucí generace železničářů“. Podle vedení dráhy SNCF byla 

účast na stávce minulé pondělí jen 17 procent. Přesto jezdilo jenom velmi málo vlaků, protože 

ze strojvůdců jich až 77 procent nenastoupilo do služby. Také jsou postiženy soukromé dráhy 

s vlastními lokomotivami a personálem, protože mnoho stavědel rovněž stávkuje a celé trasy 

jsou blokovány.  U DB dcery Euro Cargo Rail stálo v zemi kolem 400 nákladních vlaků – 

mnohé více než 5 dní. Novatrans, největší francouzský podnik kombi dopravy, vyčíslil náklady, 

vzniklé stávkou, na denní 2,5 % měsíčního obratu. Jak precizoval Thibaut Fruiter, generální 

ředitel intermodální dopravy skupiny Charles André (GCA), ztráta půjde do milionů eur. Kvůli 

stávce Novatrans rozhodl o odložení startu nového denního kombivlaku z Perpignanu do 

Valentonu u Paříže.   

ITÁLIE 

OTEVŘEN KONTEJNEROVÝ TERMINÁL VADO GATEWAY 

Ve Vado Ligure v severozápadní Itálii byl v minulém týdnu oficiálně otevřen nový 

kontejnerový terminál Vado Gateway. Poloautomatické přístavní zařízení přišlo na 450 milionů 

eur. 180 milionů eur bylo od provozovatele APM Terminals a dalších 43 milionů z dotace na 

projektové financování. Majitelem terminálu je přístavní správa pro region západní Ligursko, 

která ponechala zařízení na 50 let podniku APM Terminals k užívání. Nejprve je k dispozici 

450 metrové molo pro provozu překladu, od července to bude 700 metrů. Hloubka vody při zdi 

mola obnáší 17,25 metrů.  Kapacita překladu je plánována na 900.000 Teu za rok. K tomu ještě 

patří asi 250.000 chladírenských kontejnerů, jež chodí přes chladírenský terminál. Odbavovány 

budou dvě kontejnerové služby od A.P.Möller-Maersk, jednou sesterská společnost APM 

Terminals. Od února se bude na Vado Gateway odbavovat služba Středomoří – Blízký východ 

– Indie a   Středomoří – Severní Amerika od Maersku.  Vado Ligure se nachází mezi místy 

Savona a Janov. Poprvé se v italském přístavu nachází automatický překlad a skladování 

kontejnerů na přístavní ploše. Tuto úlohu přebírají dálkově ovládané kolejové kontejnerové 

jeřáby (ARMG). Při vykládce z lodí se boxy zachycují kamerami, jež jsou na kontejnerových 

mostech. Údaje se předávají obsluhujícím personálem na TOS – Terminal Operating System. 

Na TOS jsou napojena také vozidla pro převozy uvnitř terminálu. Z Vado Gateway má jít 

značná   část kontejnerového množství drahou do vnitrozemí.  Tento podíl bude kolem 40 

procent po dokončení drážních spojení.   

NĚMECKO 

SPOLKOVÝ SNĚM O DOPRAVĚ JEDNOTLIVÝMI VAGÓNY 

Koncem listopadu „German Bundestag“ reagoval na požadavek Německé strany zelených ve 

výše uvedené věci. Bylo konstatováno, že od zavedení produkčního systému „200X“ v roce 

2006, objem přepravy jednotlivými vozy, provozovanými Německou dráhou DB, poklesl ze 

73,4 milionů tun v roce 2006 na 55,3 milionu v roce 2018. Přeprava jednotlivými vozy 

umožňuje zákazníkům   zvládat přepravní množství od jednotlivé vozové zásilky   nebo skupiny 

vagónů. Podle DB, dopravní výkon v tunokilometrech byl 27,1 miliard v roce 2006 a 20,3 

miliard v roce 2018. Německá ústřední vláda podporuje železniční nákladní dopravu   také 

v jednotlivých vozech částkou 350 milionů eur za rok.   V rámci programu ochrany klimatu 

2030 ústřední vláda odsouhlasila dopravu zboží v jednotlivých vozech jako alternativu 

k nákladním autům snížením cen za použití tratí, tak aby se na koleje převedlo více zboží.   

KOMBIVERKEHR ROZŠIŘUJE DOPRAVU MEZI DUISBURGEM A LÜBECKEM 

Podnik Kombiverkehr zvětšuje nabídku mezi Porůřím a přístavem v Lübecku k 17. únoru 2020 

o 50 procent. Oznámil to vedoucí provozu Peter Dannewitz.  Vlak, který jezdí v ročním 

průměru s deseti odjezdy týdně bude na určitých úsecích jezdit třikrát navíc. Pro nově 

instalované vlaky se budou přijímat zásilky v Duisburgu do 12 hodin. Dosáhnou Lübecku ještě 

stejný den před půlnocí. V protisměru bude do budoucna také jeden noční odjezd – s ukončením 

příjmu ve 2 hodiny. Tyto vlaky dojedou do Duisburgu pozdě odpoledne. Cestou   rozšířené 

nabídky   se budou také optimalizovat přechodové časy v mezinárodní dopravě přes Duisburg. 
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V průchozí dopravě přes Lübeck na jižní Švédsko se budou poprvé dosahovat časy A/B. 

V řízení One-Stop-Shop dosáhnou naši zákazníci dokonce Duisburgu, Lyonu, Rotterdamu nebo 

Antverp přes Lübeck terminály v Hallabergu a Stockholmu ve Švédsku pouze s jedním 

knihováním“ dodal Dannewitz.  

ŠVÉDSKO 

APM TERMINALS GÖTEBORG BUDE V ROCE 2020 KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ  

Podnik kontejnerového překladu APM Terminals Göteborg bude v průběhu roku 2020 plně 

přeorientován na obnovitelné energie a učiní tak krok směrem ke klimatické neutralitě. 

Koncepce „Green Göteborg Gateway“ tím sleduje dosažení cílů Švédska v ochraně klimatu 

v rámci dopravního sektoru. Švédský parlament rozhodl, že skleníkové emise z národní 

dopravy země mají být do roku 2030 o 70 procent pod úrovní roku 2010. Od převzetí provozu 

kontejnerového terminálu   ATM Terminals   snížil investicemi a změnami   jeho ekologickou 

tvář. Emise C02 budou díky realizovaným opatřením a přestavbou na obnovitelná paliva o 90 

procent nižší než před deseti lety.  Green Göteborg Gateway tak přiměřeně překoná 70 

procentní redukční cíl vlády.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

V EU POVOLENA PODPORA VÝVOJE BATERIÍ  

Sedm členských států EU může v příštích letech   nasadit podpůrné prostředky v celkové výši 

3,2 miliardy eur k urychlení vývoje a výroby baterií v Evropské unii. Evropská komise  

schválila a povolila společně vyhlášený „Záměr ve společném  evropském zájmu“ Belgie, 

Německa, Finska, Francie, Itálie, Polska a Švédska.  

Podporovat se má vývoj inovativních a udržitelných technologií pro lithiové-iontové baterie 

s dlouhou životností s tekutým nebo pevným elektrolytem, kratší dobou nabíjení než u dnešních 

baterií a které jsou navíc bezpečnější a přátelštější životnímu prostředí. Se státní podporou se 

má mobilizovat 5 miliard eur. Poslední ohlášený projekt má být dokončen v roce 2031. 

Německo chce vydat 1,25 miliardy eur   

Německo hodlá podle tamních údajů vydat až 1,25 miliardy eur   podpůrných prostředků. Tím 

se mají podpořit projekty   podniků BASF, BMW, Varta. ACC a Umicore. „Výroba baterií 

v Evropě je pro naše hospodářství a společnost strategickým zájmem.  Nabízí velké šance 

z hlediska čisté mobility a energie, vytváření pracovních míst, udržitelnosti a konkurenční 

schopnosti“ uvedla Margrethe Vestagerová, která byla výkonnou viceprezidentkou Evropské 

komise též pro práva v konkurenci.  „Povolené podpory umožní provedení těchto důležitých 

úkolů bez   přehnaného falšování konkurence“.  

V roce 2017 Evropská komise společně s průmyslem   iniciovala založení Evropské bateriové 

aliance. Jejím cílem je učinit Evropu nezávislou na asijských výrobcích baterií. V rámci Aliance 

postaví zřejmě Northvolt ve Švédsku   první „Giga-továrnu“ na zhotovovaní baterií v EU 

s výrobní kapacitou 32 GWh ročně.  

Nyní povolený   záměr bude realizovat 17 přímých účastníků. Většina z nich pochází podle 

Evropské komise z průmyslu a některé fungují ve více členských státech. Budou spolupracovat 

s více než 70 externími partnery z Evropy, například s malými a středními podniky a veřejnými 

výzkumnými zařízeními.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Dva hráči si povídají. „Musím ti sdělit velkou novinu: končím se sázkami a hraním, žádné 

kasíno, žádný poker..“. „Bravo, ale nemohu ti to věřit. Jsem si jistý, že to nevydržíš…“ – 

„Opravdu? O kolik se tedy vsadíme?“  
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