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MSC, rejdař číslo 2 v globální přepravě kontejnerů, dále rozšiřuje svoji 

flotilu o velké lodě. V Číně bylo objednáno šest 23 000-TEU plavidel.  

 

Společnost HMM právě dokončila konstrukční řadu 24 000-TEU lodí a CMA 

CGM začíná přebírat celkem 20 lodí LNG, včetně devíti nákladních lodí 

Megamax. Nyní se k nové iniciativě připojuje také MSC, globální č. 2. 

Podle zpráv makléřů si dopravní společnost pana Aponteho se sídlem v 

Ženevě (Švýcarsko) objednala v Číně k dodání od roku 2023  celkem šest 

jednotek s kapacitou 23 000 TEU . Cena by měla být 148 milionů EUR za 

loď. Objednávka bude financována čínskými věřiteli, ve výši celkem 888 

milionů dolarů, a společnost MSC údajně zaručila dlouhodobý nájem.  

Na rozdíl od CMA CGM rejdař MSC nadále používá pračky (scrubbers) ke 

snižování emisí a obsahu síry. Všech šest novostaveb má být vybaveno 

pračkami plynů. To znamená, že lze stále pálit těžký topný olej (HFO, 

3,5% obsah síry v palivu), což je levnější než palivo VLSFO s nízkým 

obsahem síry (0,5%), předepsané IMO od začátku roku.  

Kromě toho má MSC ve výstavbě v korejském DSME dalších pět těchto ULCV, 

které budou dodávány od roku 2021. Spoj na jedné z hlavních tras by mohl 

být vybaven celkem jedenácti nákladními plavidly Megamax.  

Podle společnosti Alphaliner má MSC v současné době flotilu 575 lodí, z 

toho 139 vlastních, s celkovou kapacitou 3,84 milionu TEU. S novými 

plavidly DSME a loděmi, které jsou nyní zjevně objednány, přidávají 

Švýcaři celkem 253 000 TEU. Pro srovnání: Lídr na trhu Maersk má 4,1 

milionu TEU na 680 lodích a číslo 3 Cosco, dobré 3 miliony TEU. 

 

Vzhledem k tomu, že trh s leteckou nákladní dopravou stále roste, jsou 

vysoké faktory vytížení (load factors), sazby letecké přepravy a 

nejistota pro přepravce „toxickou kombinací".  

 

Podle nejnovějších údajů proudí objemy zpět do letecké nákladní dopravy 

a ceny rostou, zatímco průmysl čeká na to, co přinese peak season.  

V září byl zaznamenán rekordní dynamický faktor vytížení 70%, což je o 

dva procentní body (pb) více než v srpnu a o 8 procentních bodů více než 

před rokem. Faktory vytížení vzrostly v týdnu 28. září na 71%, podle 

nejnovější analýzy Clive Data Services. Účtovaná hmotnost v září 

vzrostla meziměsíčně o 9%, zatímco celosvětová kapacita leteckého 

nákladu byla o 25% nižší než ve stejném měsíci roku 2019. Toto omezení 

kapacity podle indexu TAC nadále vyvolává zvyšování cen. Ceny se každý 

týden v září stabilně zvyšovaly a sazby na tratích z Číny / Hongkongu do 

EU v posledním zářijovém týdnu byly o 8% vyšší než v posledním srpnovém 

týdnu. Čínský svátek Zlatý týden přinesl jen mírné snížení týdenních 

objemů v Číně-Evropě minulý týden, ty poklesly o 3%, zatímco dříve došlo 



převážně k pozitivnímu růstu.  

Transatlantik, kterému před Covidem dominovala kapacita belly, 

zaznamenal faktory vytížení na trasách na západ na 84%, o 18 procentních 

bodů vyšší než v loňském roce, zatímco faktory na východ byly 68%, což 

je meziroční nárůst o 20 procentních bodů. Sazby na trasách meziročně 

vzrostly o 170% na západ a o 73% na východ.  

Znamená to, že přepravci a speditéři čelí vyšším nákladům na leteckou 

dopravu. Nejistota ohledně toho, jak se bude trh vyvíjet spolu s velmi 

vysokými faktory vytížení, je pro kupce kapacity letecké dopravy 

toxickou kombinací. Pokud tento požadavek přetrvá a přepravci budou 

připraveni zaplatit, můžeme dobře vidět oživení v osobních letadlech 

nasazovaných hlavně nebo výhradně pro pohyb nákladu. Zůstávají nejisté 

časy, ale s větším optimismem na trhu pro říjnové a listopadové objemy 

se vtírá otázka: jak daleko může oživení zajít? 

 

Přestože Spolkový úřad pro přepravu zboží (BAG) uvádí, že porušování 

překročení doby řízení klesá, stále dochází k vážným nehodám s 

nákladními automobily. Pilotní projekt bavorské policie nyní dospěl k 

závěru, že řidiči nákladních vozidel v noci často manipulují s 

ovládacími zařízeními i nadále nelegálně. Vyplývá to ze zprávy sesterské 

publikace DVZ „Rheinische Post".  

V rámci pilotního projektu policisté po dobu jednoho roku kontrolovali 

nákladní vozidla. Bylo zjištěno značné množství porušení, která vyústila 

ve správní delikty a trestní řízení. Zjištěná porušení zahrnují řízení 

bez karty řidiče třetí strany nebo s ní, stejně jako manipulace s 

ovládacím zařízením. Podle závěrečné zprávy z vyšetřování jsou podvody 

částečně vynuceny společnostmi, pro které řidiči pracují. Množství 

závažných porušení byla stanovena od 22:00. Celkem byly během kontrol na 

místě vybrány bezpečnostní vklady ve výši více než 1 milion EUR.  

Pro policii je zřejmé, že řidiči jsou pravidelně unaveni a se svými 

40tunovými kamiony představují značné nebezpečí pro veřejnou bezpečnost. 

Předseda německé policejní unie (DPolG) NRW Erich Rettinghaus navrhuje 

provádět noční kontroly společně s federální policií, Spolkovým úřadem 

pro přepravu zboží, celními orgány a organizacemi pro technický dohled.  

 

Zdroj: DVZ der Tag 

 

Kybernetický útok na logistickou skupinu Gefco nedávno způsobil rozruch. 

A takových útoků bude přibývat. Protože digitalizace jen nabírá na 

rychlosti.  

 

Počítačová kriminalita je již dlouho jedním z hlavních rizik v 

globálních dodavatelských řetězcích. V zasedacích místnostech 

logistického průmyslu by nemělo být jen včerejší rčení: Bezpečnost na 

prvním místě. Bezpečnost by měla být samozřejmostí. Protože každý, kdo 

zde přitahuje negativní pozornost, riskuje obrovskou ztrátu důvěry. 

Mnoho z ekonomických ztrát je pojistitelných, ale fluktuace zákazníků 

nikoli. Obchodní model logistiků je také stále více založen na IT. Již 

neprodáváte pouze fyzickou službu, ale také řadu souvisejících 

informací.  



V kybernetickém světě je však bezpečnost výzvou. Útočníci jsou alespoň 

tak rychlí jako technický pokrok. Je těžké držet krok s bezpečnostními 

problémy. Špatně vyvinutá, nejistá konfigurace, těžko udržovaná a 

neaktualizovaná zařízení nabízejí zbytečné útoky. Největší slabou 

stránkou však není technologie, ale lidé a to, jak s nimi zacházejí - a 

s citlivými informacemi.  
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