
Přístav Little Rock

Zaměřeno na 
globální obchod.



Úřad přístavu Little Rock (LRPA) byl organizován v roce 
1959 dohlížet na přístav a poskytuje intermodální 
přepravní služby spojením amerických trhů a hlubokou 
vodu portů v Mexickém zálivu.

Přístav Little Rock se nachází 
přibližně sedm mil východně od 
centra podél břehů řeky 
Arkansas, méně než jednu míli 
od národního letiště Billa a 
Hillary Clintona. Little Rock se 
nachází v geografickém centru 
Arkansasu a je hlavním městem a obchodním centrem 
státu.

V přístavu se sbíhají všechny druhy dopravy: vodní, 
železniční a motorová nákladní doprava, která nabízejí 
vhodná řešení intermodální přepravy.

V průmyslovém parku o rozloze 
4 000 hektarů Port působí více 
než 40 podniků a k tomuto číslu 
je dostatek prostoru.

TPřístav je součástí 448-míle 
Navigačního systému 
McClellan-Kerr Arkansas River, 

který běží od řeky Mississippi severozápadně na 15 mil 
východně od Tulsa.

Přístav se svou zahraniční obchodní zónou #14 zajímá 
o celosvětové trhy.

Svět zákazníků a 
dodavatelů je stejně blízko 

jako Přístav Little Rock.



Kompletní intermodální 
přepravní středisko vás udržuje 
konkurenceschopným.
Vodní doprava
V rámci hranice přístavu provozuje Logistic Services, 
Inc. dva plný servis terminály, včetně říčního terminálu a 
ochablého přístavu.

Autodoprava a nákladní 
automobily
V Arkansasu se nachází více 
než 2 000 přepravních 
společností. Zde sídlí některé z 
předních přepravních 
společností a soukromých 
loďstev v zemi. Patří mezi ně JB Hunt Doprava, ABF 
Freight System, PAM Doprava, USA Truck, Wal-Mart 
Stores, Tyson Foods a Maverick Doprava.

V těsné blízkosti přístavu jsou spojení na I-40 (Severní 
Karolína do Kalifornie), třetí nejdelší hlavní 
východo-západní mezistátní dálnici a I-30, hlavní trasu z 
Little Rock na jihozápad.

Železniční doprava
Přístav je domovem LRPA železnice, provozuje 20 mil 
tratě a je označen jako spojovací železniční trať, která 
ročně obsluhuje přes 10 000 aut. V sousedním provozu 
jsou železnice Union Pacific a BNSF.

V přístavu provozuje město Little Rock hasičskou 
stanici. K dispozici jsou také dvě čerpací stanice s 
plným servisem a dvě části obchodů.

Vodní doprava je energeticky účinná.

Při porovnávání železniční, kamionové a vodní 
dopravy se ukázalo, že mělká vodní doprava je 
energeticky nejúčinnějším způsobem nákladní 
dopravy pro přepravu sypkých surovin. Počet 
mil, které lze přepravit na 1 galon paliva, ukazuje, 
že voda je ekonomickým vítězem: Vnitrozemský 
člun-514, Rail-202, Truck-59. Výhodou je také 
pohybující se objem na vodě: člun pojme 1 500 
tun nákladu - až 60 návěsů  nebo 15 železničních 
vozů . A protože vodní doprava vyžaduje menší 
počet vozidel, dochází k menšímu znečištění 
ovzduší a hluku.

Vodní doprava je extrémně bezpečná. Ve 
srovnání s kamionem nebo železnicí, voda 
obecně zahrnuje méně městské expozice a 
méně křižovatek s jiným provozem. Použití člunů  
s dvojitým trupem poskytuje silnou ochranu 
proti úniku nebezpečné kapaliny.



Arkansas vyrobil, 
Arkansas odeslal.
Průmyslový park The Little Rock Port 
Authority je různorodá podnikatelská 
komunita reprezentovat přes 4 500 
pracovních míst. Má vše, co výrobce 
potřebuje k úspěchu. Jádrem jeho činnosti 

je terminál Little Rock Port, nejlepší místo pro stávající 
podnikání a budoucí expanzi podniků.

Aby přilákaly nová průmyslová odvětví a vyhovovaly 
potřebám rozvíjejících se podniků, nabízejí místní 
samosprávy atraktivní a konkurenční pobídkové balíčky, 
včetně financování dluhopisů z průmyslových výnosů a 
řady dalších programů daňových úlev a slev. Kromě 
toho osvobozuje Arkansasův volnýport zákon 
osvobozující daň ze zásob surovin, nedokončeného 
zboží a hotového zboží určeného k odeslání mimo stát.

Mohl by být čas udělat krok. Arkansas vyrobil, vyslal 
Arkansas. Obraťte se na Úřad Little Rock Port na čísle 
(501) 490-1468 a získejte více informací o dostupných 
nezastavěných pozemcích a stávajících strukturách.

Přístav Little Rock je 
součástí 448 mil 
Navigačního systému 
McClellan-Kerr Arkansas 
River dokončen v roce 1971, 
který běží od řeky 
Mississippi na severozápad 
do 15 mil východně od 
Tulsa, OK.

Přístav Slackwater se 
170stopovým dokem 

Zaměřeno na globální obchod.



10600 Industrial Harbor Drive

Little Rock, AR 72206

Kancelář: (501) 490-1468

Fax: (501) 490-1800

PortofLittleRock.com

Místo pro volání domů.

Centrum zdrojů  LRPA

Stav Arkansasu je z 
dobrého důvodu znám 
jako “přirozený stav“. 
Existují rekreační zdroje, 
které jsou závistí národa. 
Centrální Arkansas těží z 
diverzifikované 
ekonomické základny, která se točí kolem 
následujících primárních odvětví: zemědělství, 
pokročilá výroba, letecký průmysl, informační 
technologie, zdravotnictví / zdravotnictví, armáda a 
neziskový sektor.

Little Rock se může pochlubit bezkonkurenčním 
vybavením pro trh svou velikostí. V roce 2013 se 
Osobní finance společnost Kiplinger zařadila do 
skupiny Little Rock #1 z 10 skvělých míst pro život v 
Americe. Nachází se ve středu země a ve druhém 
nejrychleji rostoucím regionu Spojených států, kde má 
40% populace a kupní síla v okruhu 550 mil.

Metropolitní Little Rock je připraven k práci, s pracovní 
silou více než 475 000 z celkové populace více než 
jeden milion. V oblasti centrálního Arkansasu je 20 
vysokých škol.

Přístav Little Rock se snaží být energeticky účinnější ve 
svých operacích a podporuje udržitelnost postupů 
mezi všemi nájemníky a vlastníky pozemků. Nově 
vybudované LRPA Arkansas Centrum říčních zdrojů 
získal od americké rady pro zelené budovy hodnocení 
LEED Silver.


