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Belgie

V Bruselu vyzkouší  
vzdušnou první pomoc 
Řada Belgičanů za prací dojíždí. 
Hlavní město Brusel se proto potýká 
s ranní a odpolední dopravní špič-
kou a snaží se najít efektivní řešení 

v koncepčním vnímání městského 
prostředí ve 3D rozměru. Město Bru-
sel společně s partnery jako Airbus, 
Eurocontrol či Evropská agentura pro 
bezpečnost letectví přistoupilo k ini-
ciativě, která umožní efektivně vyu-
žít vzdušný prostor, a to uvedením do 
provozu záchranných dronů, jejichž 
primárním zadáním bude dodat na 
místo nehody defibrilátory.

Iniciativa spočívá v několika 
demonstračních projektech zaměře-
ných na územní a dopravní plánová-
ní, zapojení dronů a využití vzduš-
ného prostoru. Ke konci letošního 
roku by měl mít Brusel jasno, jakým 
způsobem lze tento projekt v oblas-
ti městské letecké mobility uvést 
v život. x

 
Alena Mastantuono, Czechtrade Brusel

Spojené araBSké emiráty

Region MENA rozjíždí  
miliardové projekty v  energetice
V souvislosti s rozvojem regionu 
Středního východu a severní Afriky 
(MENA) jsou plánovány další pro-
jekty v energetickém sektoru. Také 
českým firmám se otevírají nové 
obchodní příležitosti. Existují reálné 
šance na úspěch s ohledem na tradici 
českého energetického průmyslu 
i zajímavé reference, na něž se naše 
společnosti mohou odvolat.

S celkovou cílovou částkou ve 
výši 859 miliard dolarů se v regionu 
MENA jedná o projekty ropného, 
plynárenského a petrochemického 
průmyslu. Mnohé už jsou ve stadiu 
realizace, další se plánují. Projekty 

v hodnotě 283 miliardy dolarů jsou 
zaměřeny na to, aby státy v regionu 
byly schopny pokrýt narůstající 
poptávku v nadcházejících dvou de-
setiletích. Podle odhadů má denní 
spotřeba ropy do roku 2040 vzrůst 
o deset milionů barelů denně. 
Nárůst spotřeby plynu je ve stejném 
časovém horizontu odhadován na 
40 procent, u produkce petroche-
mického průmyslu dokonce na  
60 procent.

Nedávné průzkumy ukázaly, že 
nejvíce prostředků na nové aktivity 
v ropném a plynárenském sektoru 
vynakládá saúdskoarabská firma 

Aramco. Aktuálně se jedná o pro-
jekty ve stadiu realizace s hodnotou 
dosahující 31 miliard dolarů. x

 

Michal Nedělka, Czechtrade dubaj

maroko

Nový přístav usnadní dopravu zboží
Marocké ministerstvo dopravy, 
logistiky a vody vyhlásilo veřejné 
výběrové řízení na výstavbu nového 
přístavu ve městě Dachla. Výstavba 
přístavu spadá do národní strategie 
rozvoje jižní provincie Maroka. Sta-
vební práce se odhadují na dobu asi 
sedmi let s objemem investic téměř 
deset miliard marockých dirhamů, 
tedy 24,5 miliardy korun. Výstavba 
se bude týkat přístavních staveb, 
konstrukcí a námořního mostu. Nový 

přístav má být schopen zpracovat 
v prvních letech provozu 2,2 milionu 
tun zboží. Stane se tak významným 
střediskem zejména pro navázání 
vztahů a obchodní výměny se západ-
ní Afrikou. Podobná výběrová řízení 
v Maroku mohou být s ohledem na 
relativní bezpečnost v zemi a její 
rychlý ekonomický rozvoj zajímavá 
i pro české firmy. x

 

Tamer El-Sibai, Czechtrade Casablanca

V Evropě vzlétnou záchranářské 
drony, v Africe rostou nová města

Ocelárna Kardemir, jeden z nej-
větších tureckých výrobců v tom-
to oboru, před nedávnem ozná-
mila plány na zřízení nové vysoké 
pece s roční výrobní kapacitou 
jeden milion tun oceli. „V rámci 
výhledového cíle 3,5 milionu tun 
výrobní kapacity ročně, jakož 
i zvýšení výkonu a produktivity, 
bylo představenstvem společnosti 
rozhodnuto o založení nové vy-
soké pece,“ uvedli zástupci firmy 
v tiskovém prohlášení pro Borsa 
Istanbul.

Společnost však zatím ne-
poskytla podrobnější finanční 
údaje o nové investici. Karde-
mir dostavěl svou nejnovější, již 
pátou vysokou pec v roce 2015. 
Firma byla založena v roce 1937 
a je jediným tureckým výrobcem 
železničních kolejnic. Kromě nich 
vyrábí také sochory, drátěné tyče 
či výztuže. Dnes podnik v turec-
kém Karabüku zaměstnává více 
než čtyři tisíce lidí. Turecko je cel-
kově osmým světovým výrobcem 
oceli. Podle statistik Turkish Steel 
Exporters’ Association místní 

ocelárny vyrobí ročně přes  
37 milionů tun oceli.

I nedávná úspěšná dodávka 
českých lokomotiv společnosti  
CZ Loko do ocelárny Isdemir 
ukazuje, že se místním ocelárnám 
daří a české společnosti jim mají co 
nabídnout. Kancelář CzechTrade 
v Istanbulu proto plánuje v příš-
tím roce uspořádat misi českých 
firem po tureckém ocelárenském 
průmyslu. x

 

Vladislav Polách, Czechtrade istanbul

turecko

Ocelárenský průmysl  
čekají investice i mise českých firem

Přinášíme zprávy o byznysu ve světě  
a příležitostech pro české vývozce  
od ředitelů zahraničních kanceláří Czechtrade.

Egyptská vláda zahajuje druhou 
fázi rozvojového plánu Severního po-
břeží. První fáze skončila výstavbou 
několika sídlišť, města El Alamein 
a hlavně odstraněním nebezpečných 
zbytků materiálu ještě z druhé svě-
tové války. Toto čištění pobřeží bylo 
provedeno ve spolupráci a s podporou 
mezinárodních subjektů. Jelikož na 
svoje megalomanské plány nemá vlá-
da peníze, rozděluje tuto výstavbu do 
čtyř fází a hledá zahraniční investo-
ry, kteří by byli ochotni se zapojit. 

Cílem těchto projektů je využít 
optimální polohy pobřeží k výstavbě 
turistických středisek podle meziná-
rodních standardů. V oblasti se počítá 
se založením dalších moderních měst 
a ekologickou průmyslovou výrobou. 
Tato politika přesně odpovídá progra-
mu současné administrativy, která 
upřednostňuje výstavbu na nových 
i pouštních plochách před renovací 
tradičních městských center.

V této souvislosti se nabízí mož-
nost zapojení českých firem z oborů 
spojených hlavně se stavebnictvím 
a vodním hospodářstvím. Voda je 
dnes v Egyptě nedostatkovým zbo-
žím, se kterým je nutné odpovědně 
nakládat, a její dostupnost bude stále 
svízelnější. Například odsolování 
mořské vody bude jedním z výcho-
disek. x

 

Pavel Kalina, Czechtrade káhira

egypt

Vláda hledá investory  
pro stavbu letovisek

Vietnam

Hanoj spojí 
s Prahou přímá 
letecká linka
Jihovýchodní Asie se stále těší vel-
kému zájmu zahraničních investorů. 
Z celkové proinvestované částky za 
první půlku letošního roku, která 
činila víc než 16,7 miliardy dolarů, 
připadlo nejvíce na Hongkong. Ten 
přilákal téměř třetinový podíl. Další 
v pořadí jsou přibližně shodně Jižní 
Korea a Singapur a o pomyslnou třetí 
příčku se dělí Čína s Japonskem. 

Investice rostou také ve Vietnamu. 
Poptávka po evropské kvalitě a ak-
tuální téma EVFTA (Evropsko-viet-
namská dohoda o volném obchodu) 
hýbe celou zemí. Vládní i soukromé 
organizace sdružující místní a zahra-
niční podnikatele pořádají odborné 
semináře a konference za hojné účasti 
převážně odborného publika. Jinými 
slovy je správný čas přidat Vietnam 
do hledáčku exportérů. Bonusem pro 
Česko je jednání o přímém leteckém 
spojení Praha–Hanoj, jehož spuštění je 
plánováno na první čtvrtletí příštího 
roku. Provozovat ho má letecká spo-
lečnost Bamboo Airways. x

 

Ivan Nikl, Czechtrade ho či minovo město

Fo
ta

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
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