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Rejdař HMM vykázal za prvních šest měsíců roku čistý zisk ve výši 310 milionů dolarů, ale 

její výsledek by byl bez ztráty 1,7 miliardy dolarů z derivátových transakcí podstatně lepší. 

Příjmy jihokorejského dopravce se ve srovnání s 1. pololetím 2020 téměř zdvojnásobily na 

4,56 miliardy dolarů, a to z 8,4% nárůstu přepravy = 1,93 milionu teu, což představuje 

nadodvětvový par průměrné sazby 2362 USD/teu. Pro srovnání Maersk vykázal za druhé 

čtvrtletí průměrnou sazbu 1 519 USD/teu, zatímco Hapag-Lloyd a OOCL zaznamenaly 1 

714 dolarů a 1 799 dolarů. 

Ve svém zotavení z téměř kolapsu v roce 2016 a poté, co se stal řádným členem THE 

Aliance teprve v dubnu loňského roku,  HMM bude mít méně smluvně vázaných obchodů 

než její protějšky, a je tak schopna získávat více nákladu z lukrativnějších spotových a 

krátkodobých trhů. Na EBIT úrovni dosáhl provozní zisk HMM podporovaného státem za 

šest měsíců působivých 2,06 mld USD, což je mohutný obrat poté, co od roku 2016 

zaznamenal ztráty ve výši zhruba 3,3 mld USD. Povaha derivátových ztrát zatím nebyla 

objasněna, ale HMM uvedla, že byly ukončeny v červnu a „v účetní závěrce HMM se již 

nepromítnou“. 

HMM souhlasí s názory rejdařů Maersk a Hapag-Lloyd na vyhlídky, a tvrdí, že velmi zvýšené 

sazby za nákladní dopravu by měly vydržet přinejmenším po celý letošní rok. Celosvětový 

dodavatelský řetězec zůstane napjatý v důsledku přetížení terminálů ve velkých přístavech, 

nedostatku lodního prostoru i kontejnerů a zvýšené poptávky po nákladu. 

Od loňského srpna HMM nasadilo 38 dalších nosičů – 29 lodí mezi Asií a Severní Amerikou, 

tři na obchodní výměnu z Asie do severní Evropy, pět mezi Asií a východním Ruskem a 

jednu další pro vnitroasijskou plavbu z Jižní Koreje do Vietnamu. A počátkem tohoto měsíce 

oznámila, že zdvojnásobuje počet slotů vyhrazených pro malé a střední podniky na jejích 

dodatečných kapacitách na 600 teu za plavbu. 

Jihokorejská vlajková kontejnerová linka je osmým největším světovým dopravcem s 

kapacitou 842 192 teu na 80 lodích, z čehož 46 plavidel je pronajato. V červnu objednala 

u krajanských loděnic na 12 panamax (13 000 teu) lodí, které budou dodány v průběhu 

roku 2024, což za předpokladu, že HMM udrží svou současnou flotilu nedotčenou, nabere 

kapacitu na 1m teu, tedy ambiciozní cíl stanovený při restrukturalizaci v roce 2018. 

Podle Vesselsvalue, flotila HMM má hodnotu aktiv ve výši 7,6 miliardy dolarů, včetně jejích 

12x24 000 teu ULCV, které byly dodány v loňském roce, tedy v optimálním čase, aby těžily 

z nárůstu poptávky, a nyní jsou ohodnoceny na přibližně 250 milionů dolarů za kus, oproti 

nákladům na jejich výstavbu ve výši přibližně 140 milionů dolarů. 

--  
 

 

 

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer apeloval na společnosti, aby se ve svých 

vozových parcích stále více spoléhaly na vozidla s alternativními pohony. „Potřebujeme 

výrazně větší dynamiku směrem k přepravě zboží šetrné ke klimatu,“ řekl politik CSU z 

„Welt“ (pátek). „Aktuální nové registrační údaje ukazují, že mnoho společností stále váhá 

s používáním nákladních vozidel s alternativním pohonem - a to z nejrůznějších důvodů.“ 

S odvoláním na údaje ministerstva zpráva uvádí, že z téměř 3,5 milionu nákladních a 

lehkých užitkových vozidel, které jsou v současné době registrovány v Německu, je méně 

než 34 300 čistě elektricky poháněných a přibližně 1 350 hybridních nákladních 

vozidel. Scheuer vyzval společnosti, aby využívaly vládní dotace například na nákup 

ekologičtějších vozidel. 



Odpověď na otázku, která technologie by měla být použita k řízení budoucích generací 

nákladních vozidel, má pro dopravní společnosti zásadní význam. Druhá konference 

užitkových vozidel federálního ministerstva dopravy zde přinesla větší přehlednost: BMVI 

jasně vidí budoucnost v nákladních vozidlech poháněných bateriemi, palivovými články 

nebo nadzemním vedením. Výrobci vozidel však považují tento druhý přístup za málo 

důležitý. Využití bio-LNG nebude ve střednědobém horizontu hrát hlavní roli.  Konference 

do určité míry nastínila způsoby plánování pro logistické a dopravní společnosti, ale také 

zdůraznila největší problém při přechodu na ekologickou silniční nákladní dopravu. Podle 

šéfa Iveco Germany Gerrita Marxe musí společnosti očekávat, že nákladní vozy na baterie 

s elektrickým pohonem budou třikrát dražší než nákladní vozy s naftou. V případě 

nákladních vozidel s palivovými články je nárůst nákladů dokonce pod faktorem 4. V 

současné době však BMVI poskytuje počáteční prostředky na přechod na alternativní 

pohony ve výši 1,6 miliardy eur - a vozidla jsou výrazně levnější s mýtem na základě emise 

C0 2 . 

--  
 

 

Více než polovina společností v odvětví pozemní dopravy v Německu a více než 40 procent 

společností v odvětví skladování si stěžuje na nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků. Vyplývá to ze čtvrtletního průzkumu mnichovského institutu Ifo. V odvětví 

dopravy a skladování jako celku 42,6% společností uvedlo v červenci problémy s hledáním 

kvalifikovaného personálu. Jedná se o nejvyšší hodnotu od podzimu 2018 (46,3%) a čtvrtý 

nejvyšší podíl od zahájení průzkumu v roce 2009. Nejvyšší podíl kolem 47 procent byl mezi 

podzimem 2017 a jarem 2018. V dubnu letošního roku to bylo 29,3%, o rok dříve jen 

13,6% a v posledním průzkumu před vypuknutím epidemie v lednu 2020 asi 33%. Se 

začátkem pandemie se rozsah nedostatku kvalifikovaných pracovníků zpočátku výrazně 

snížil. Vzhledem k tomu, že logistické společnosti se zpočátku musely vyrovnat s mnoha 

problémy, na mnoha místech docházelo k přerušování či krátkodobé práci nebo dokonce 

propouštění. Jak se ale ekonomika zvedla, trendy v poslední době směřovaly spíše k 

nárůstu počtu zaměstnanců. Současný indikátor Ifo očekávání zaměstnanců ve dvou 

oblastech skladování a zasilatelství a také silniční nákladní dopravy je od března letošního 

roku opět v pozitivním očekávání a od dubna je velmi jasný. Společnosti, které chtějí 

najmout zaměstnance, jsou nyní opět ve většině. Vzhledem k tomu, že se covid krize týkala 

hlavně těch hospodářských odvětví, která mají s logistikou jen málo společného, může toto 

odvětví stěží těžit z pracovní síly z jiných odvětví. To platí především pro společnosti ze 

sektoru pozemní dopravy, a tedy především ze silniční nákladní dopravy. Počet společností, 

které tam vidí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, se od dubna do července zvýšil z 

36,1 na 54,6% . To je nejvyšší hodnota za dva roky. V dubnu 2018 zde bylo dosaženo 

rekordního podílu 60,6%. A na začátku roku 2020, před vypuknutím epidemie, to bylo 

47,4%. 

Společnosti v logistice v současné době hledají především obchodní zástupce a specialisty 

v oblasti managementu kvality a cel. Také potřebují stážisty, u nich však převládá o tento 

obor nezájem. Bohužel navíc mnoho kandidátů ve vstupních testech neuspěje, protože 

jejich obecné vzdělání je velmi špatné.  

-- 

 

 

Jak oznamují německá média,  dSV dokončí akvizici Agility Logistics oznámenou v dubnu 

tohoto měsíce. Řekl to alespoň generální ředitel Jens Björn Andersen pro DVZ, poté co 

byla představena pololetní rozvaha, na základě které dala Komise EU souhlas k 



převzetí. Úřad v krátkém oznámení oznámil, že nákup neomezí hospodářskou soutěž. Vliv 

na trhy ovlivněné fúzí je prý omezený. 

Předtím obdržel DSV také pozitivní zprávu z USA a Číny, řekl Andersen. To znamená, že 

po sloučení těchto dvou společností se nová společnost stala celosvětově číslem tři za 

Deutsche Post-DHL a Kuehne + Nagel, a DB Schenker jí již téměř nestojí v cestě. Očekává 

se, že kombinovaný podíl DSV a Agility na globálním trhu 3PL bude 4 až 5 procent. 

V námořní přepravě podle aktuální prezentace investorů získá DSV 600 000 TEU ročně a 

vyskočí na celkem 2,8 milionu TEU. V letecké přepravě by se společnost měla rozrůst o 

300 000 tun na 1,6 milionu tun. Prodeje pozemní dopravy by se měly zvýšit o 0,4 miliardy 

USD na 5,1 miliardy USD. Skladové prostory ve smluvní logistice se pravděpodobně zvětší 

o 1,4 až 7,4 milionu metrů čtverečních. 

--  
 

 

Terminál Meishan v přístavu Ningbo-Zhoushan zůstal v pondělí šestý den v řadě uzavřen 

a před přístavem stály rekordní fronty lodí. 

Dříve bylo zjištěno, že 34letý přístavní dělník měl pozitivní test na Covid-19, načež minulý 

týden ve středu časně ráno byl terminál urychleně uzavřen. V uplynulých dnech řada 

rejdařů přesměrovala lodě, aby se vyhnuly Ningbo-Zhoushanu. Terminál tvoří přibližně 

jednu pětinu přibližné 30mln TEU překladištní kapacity přístavu. 

Když koncem května zasáhla Yantianský přístav ve východním Shenzhenu epidemie Covid-

19, byl přístav na čtyři týdny částečně uzavřen, což způsobilo masivní narušení liniové 

dopravy. Zatímco přístavní správa zůstává v provincii Zhejiang opatrná, zdroje v Ningbo 

dnes sdělily, že přístav stanovil pro Meishan předběžné datum znovuotevření na 6. září. 

Zdá se, že obrovský rozsah přístavu Ningbo-Zhoushan, největšího přístavu na světě z 

hlediska tonáže, pomohlo zabránit úplnému uzavření přístavu. Ostrov Meishan je navíc 

vzdálen přibližně 30 km od hlavního kontejnerového terminálu společnosti Ningbo v 

Beilunu a 60 km od centra města Ningbo. 

  

P.S. Tak teď ještě čerta na zeď - covid v Shanghai - a máte po ježíškovi, milánkové! 
 

 

Převzetí Agility Logistics bylo právě dokončeno, alespoň vedení DSV je již v pozici pro další 

možnou akvizici. Chtěli bychom si popovídat, pokud DB Schenker uvede do prodeje 

společnost Deutsche Bahn, řekl v pondělí finanční ředitel Jens Lund dánské odborné 

publikaci ShippingWatch. To by měl být jasný signál ve směru na Berlín. Pro připomenutí: 

na konci května byl již DSV obchodován v médiích jako možný zájemce o Schenker. V té 

době se k tomu ale společnost nevyjádřila. Hodnota Schenker byla tehdy odhadována na 

8 až 10 miliard eur. 

Když byly na konci července zveřejněny pololetní údaje, finanční ředitel DB Levin Holle 

zdůraznil, že vzhledem k tomu, že logistická divize opět výrazně přispívá k výdělkům, 

prodej na pokrytí dluhů skupiny DB již není na stole. Krátce předtím se spolkový ministr 

dopravy Andreas Scheuer jasně vyslovil pro zachování integrované skupiny. Mnoho 

odborníků z oboru však předpokládá, že případný prodej Schenker se vrátí na pořad dne 

po federálních volbách v září. A existují i jasní zastánci prodeje nebo alespoň částečného 

prodeje, mezi které patří například ekonom a bývalý předseda komise pro monopoly prof. 

Justus Haucap a předseda Zelených v Bundestagu Anton Hofreiter. Ten má prý také ambice 

na post ministra dopravy, 

Převzetím společnosti Schenker společností DSV by pravděpodobně vznikl největší globální 

poskytovatel logistických služeb na světě. Jak řekl dobře informovaný odborník na trh, 



takový megaprodej pravděpodobně selže jen kvůli financování. Poukazuje na to, že DSV 

zaplatila za nejnovější akvizice společností Panalpina a Agility Logistics vlastními 

akciemi. Federální vláda a Deutsche Bahn tuto „měnu“ pravděpodobně nepřijmou, 

zdůrazňuje expert. 

Zdroj: DSV 17.8. 

 

 

Po stávce odboru strojvedoucích GDL konflikt kolektivního vyjednávání s Deutsche Bahn 

ještě neskončil. Federální vláda chce nyní zabránit dalším stávkám strojvedoucích na úkor 

cestujících a ekonomiky. Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) by proto rád 

viděl prostředníka v obtížném kolektivním vyjednávání, uvedl „Bild am Sonntag“. Obě 

strany by to však musely přijmout. Z vládních kruhů bylo v neděli německé tiskové 

agentuře potvrzeno, že v plánu je arbitráž pro federálně vlastněnou společnost. Je však 

důležité dodržovat autonomii kolektivního vyjednávání. Dvoudenní železniční stávka, která 

proběhla ve středu a ve čtvrtek, vedla v celém Německu k rozsáhlému narušení celé 

železniční sítě. Zasažen byl osobní i nákladní provoz. Mluvčí železnice na žádost uvedla, že 

společnost je připravena na arbitráž. U Deutsche Bahn je kladen důraz na výsledek. Svaz 

německých strojvůdců však zůstává negativní. Mluvčí GDL německé tiskové agentury 

uvedla, že pro aktuální kolo kolektivního vyjednávání v loňském roce také proběhla 

arbitráž. To se nezdařilo, šance na arbitráž byla promarněna.  

S ohledem na masivní efekty pandemie zahájila železnice arbitráž před vypršením platnosti 

kolektivní smlouvy s GDL. GDL poté odmítl návrh rozhodce Matthiase Platzecka (SPD) a 

arbitráž se nezdařila. Kolektivní smlouva normálně vypršela v únoru tohoto roku a začala 

jednání mezi železnicí a GDL.  GDL požádala o novou nabídku jako předpoklad pro jednání 

a prominutí dalších přerušení práce. Železnice chce předložit nabídku GDL pouze u 

jednacího stolu. V pátek nabídla okamžité obnovení rozhovorů: „DB je přesvědčena, že u 

vyjednávacího stolu můžeme najít řešení v krátkém čase. Jsme na to připraveni, “řekl 

Martin Seiler, hlavní ředitel pro lidské zdroje. 

Další stávky jsou však možné, jak již oznámil oředseda GDL Claus Weselsky pro úterní 

protestní shromáždění unie před železniční věží v Berlíně. Poté už bude jen „velmi krátký 

čas“ před dalším úderem. Weselsky však slíbil delší dobu varování než 15 hodin před první 

vlnou akcí. Rovněž naznačil, že příští stávka může trvat déle a bude zahrnovat i víkend. 

Železniční komisař federální vlády Enak Ferlemann v této souvislosti kritizuje, že GDL ve 

skutečnosti chce snížit zákon o tarifních jednotkách a také usilovat o oddělení provozu sítě 

a vlaku na železnici. To jsou politické cíle, pro které nesmí německé právo zasáhnout. GDL 

se proti obviněním brání.  

--  
 

 

Zaměstnanci pozemního odbavování v Číně houfně opouštějí práci kvůli novým covid 

pravidlům, což vede k rušení stovek letů a vyhlídkám, že sazby za nákladní dopravu 

dosáhnou další „mimořádné“ úrovně. Podle jednoho čínského dopravce dlouhé odbavovací 

časy v Šanghaji Pudong (PVG) způsobily, že některé nákladní lety vzlétly o víkendu 

prázdné. 

  

Zdroj řekl (The Loadstar): „Doba manipulace s nákladem při vývozu činí šest až deset 

hodin, což je dvakrát až třikrát déle než obvykle. Nejpostiženější je PVG a během víkendu 

mohlo mnoho letů naložit jen malou část svého naknihovaného nákladu, zatímco jiné jen 

odletěly zpět bez nákladu, což vytvořilo obrovské množství zásob pro nadcházející lety". 

Rickard Ingvarsson, CEO Asia ve Scan Global Logistics, řekl, že situace v Číně se zhoršila 



po uzavření letiště Nanjing tento měsíc, a i Shanghai, Beijing, Guangzhou a Tianjin jsou 

zasaženy přísnými karanténními opatřeními. To způsobilo velký příliv rezignací mezi 

provozními zaměstnanci, stejně jako nedostatek vybavení. 

Rozhodnutí o karanténě se liší pro pozemní personál odbavující letadla a náklad, od 14 dnů 

domácí karantény po sedm dní práce na místě až po soupisku 7+7+7, kdy pracuje sedm 

dní, drží karanténu sedm a poté sedm dní zůstane na odpočinku, což pravděpodobně 

povede k dalším omezením schopnosti dopravců obsluhovat poptávku. Aerolinie se také 

potýkají s karanténními pravidly pro posádky, velká zpoždění mají za následek zrušení 

nebo prázdné zpáteční lety, protože letecké společnosti musí vzlétnout, aby se vyhnuly 

problémům s propouštěním posádky. Dopravci přemisťují lety, přičemž China Southern a 

China Eastern oznamují významná zrušení hlavních amerických letových řádů až do konce 

srpna. To vyvíjí další tlak na již tak omezené obchodní cesty z pevninské Číny. A očekává 

se prudký nárůst leteckého provozu z Hongkongu a/nebo Incheonu v závislosti na tom, jak 

se pevninským letištím podaří překonat problémy s pracovní silou. Sazby za přepravu z 

Číny jsou přitom již nyní v pohybu. Pan Ingvarsson řekl, že ceny do USA se za poslední 

dva týdny zvýšily o 1,5 až 3 dolary za kg, zatímco ceny do Evropy vzrostly o 0,7 až 1,5 

dolaru za kg. 

--  
 

 

Provozovatel železniční dopravy Infrabel oznámil, že koridor pro železniční nákladní 

dopravu mezi Severním mořem a Středozemním mořem byl znovu otevřen pro vlaky 16. 

srpna poté, co bylo spojení několik týdnů přerušeno kvůli škodám, k nimž došlo na jeho 

belgickém úseku během červencových povodní. 

Koridor je důležitou složkou nákladní sítě mezi Nizozemskem, Belgií, Francií a 

Lucemburskem – stejně jako Spojeným královstvím a Irskem. Železniční tratě byly vážně 

poškozeny v Mont-Saint-Guibert nedaleko Wavre v belgickém Valonsku, když řeka 

protékající pod kolejemi přetekla a odnesla kolejiště. Opravy trvaly déle, než bylo 

plánováno, protože povodňové škody na některých silnicích v Belgii zpozdily opravy na 

úsecích tratí. 

Zatímco hlavní železniční koridor byl uzavřen, železniční nákladní doprava byla odkloněna 

přes trať Artère Nord Est v severní Francii, která vede z Lille do Charleville, Thionville a 

Metz. 

--  
 

 

Klaus-Michael Kühne vede kampaň za fúzi společností HHLA a Eurogate. Podnikatel a 

majoritní akcionář Kuehne + Nagel proto napsal  dopis těm, kdo mají na starosti politiku v 

Hamburku a Brémách, a naznačuje, že může přispět finančně, „pokud je to žádoucí“, jak 

zdůraznil DVZ. Kühne adresoval svůj dopis starostům obou hanzovních měst Petru 

Tschentscherovi a Andreasovi Bovenschultemu a také senátorům Claudii Schillingové 

(Brémy) a Michaelu Westhagemannovi (Hamburk), již jsou odpovědní za přístavy obou 

městských států, a parlamentnímu státnímu tajemníkovi federálního ministerstva dopravy 

Enaku Ferlemannovi. Kühne zdůrazňuje, že je v hospodářském zájmu Spolkové republiky 

Německo, „aby její přední námořní přístavy v budoucnu tvořily jeden celek a aby zlepšovaly 

své výkony prostřednictvím velké společné přístavní společnosti“.  Pan Kühne chce, aby 

jeho krok byl chápán jako výzva pro zúčastněné, aby se dali dohromady a pokračovali v 

zatím pomalých rozhovorech. Podle něj by měli vynutit fúzi „a ne se zaseknout v 

polovině“. Skutečnou vůli dosáhnout dohody vidí spíše na straně Brém než na straně 

Hamburku. 

Odpovědné úřady v Hamburku a Brémách jsou otevřeny rozhovoru s podnikatelem o 

budoucnosti německých přístavů. "Rádi si s ním o tom promluvíme. Senát je vždy 

připraven promluvit, ale samozřejmě nebudeme takové rozhovory veřejně předem 

oznamovat, “uvedla mluvčí hamburského úřadu pro ekonomiku a inovace. Z Brém je 

slyšet, že senátorka Schillingová „ráda promluví s panem Kühnem“. Také mu to dala 



najevo tím, že s kancléřem Senátu v Brémách se již domlouvá schůzka. Na dotaz DVZ 

naopak nebylo možné obdržet žádné připomínky od společností HHLA a Eurogate, 

společností ovlivněných možnou fúzí. „K probíhajícím jednáním se nebudeme vyjadřovat,“ 

řekl mluvčí HHLA. K dopisu se nevyjadřuje ani spolumajitel Eurogate BLG Logistics. 

Pan Kühne do fúze zahrnuje také Jade-Weser-Port ve Wilhelmshavenu. Společnost liniové 

lodní dopravy Hapag-Lloyd, v níž má Kühne 30procentní podíl, má prý zájem vstoupit do 

tamního terminálu. Kühne by takový krok obhajoval, „i kdyby to mělo být na úkor 

Hamburku“. Právě proto je z jeho pohledu důležitá spolupráce mezi porty. Koneckonců je 

přesvědčen, že v budoucnosti budou skutečně velké nosiče kontejnerů primárně 

odbavovány přímo na pobřeží. Kühne zatím nechce říci, jak by si představoval případný 

finanční závazek s jednotkou tvořenou HHLA a Eurogate. Další otázkou by bylo, zda by se 

lodní společnosti mohly nadále účastnit jednotlivých terminálů v nové struktuře. Odborník 

na přístav prof. Jan Ninnemann z hamburské obchodní školy to považuje za rozumné a 

možné i pod případným novým holdingem. Jednotlivé terminály si nakonec vytvořily vlastní 

společnosti. Terminál Rotterdam World Gateway navíc ukazuje, že konstrukce s různými 

partnery jsou možné. Kromě provozovatele terminálu DP World jsou do RWG zapojeny 

přepravní společnosti CMA CGM, APL, HMM a MOL. HHLA zase aktuálně jedná s čínskou 

skupinou Cosco o podílu v terminálu Tollerort. 

--  
 

 

Dobré zprávy z Ningba: Tamní přístavní autorita signalizuje, že operace v kontejnerovém 

terminálu Meishan, které byly přerušeny od 11. srpna, lze postupně obnovit nejpozději v 

příštím týdnu. Na základě toho poskytovatel datových služeb Project44 předpokládá, že 

systém může být na začátku září znovu plně funkční. Dříve se říkalo, že znovuotevření 

bude možné pouze 6. září. Terminál Meishan představuje přibližně pětinu celkové kapacity 

kontejneru v přístavu o kapacitě téměř 29 milionů TEU. V této souvislosti nelze zcela 

zabránit účinkům na severoevropské cílové přístavy, a tedy ani na přístav Hamburk, i když 

bude přístav znovu otevřen dříve. Výsledná zpoždění nebylo možné zcela dohnat, řekla 

generální ředitelka HHLA Angela Titzrathová v úterý večer v klubu hamburských 

obchodních novinářů. Podle aktuálních údajů bylo u Ningba ukotveno kolem 40 až 50 lodí, 

které čekaly na povolení. 

Další odborníci se také domnívají, že kauza Ningbo bude mít vedlejší účinky. Nadměrná 

poptávka s odpovídajícím narušením dodavatelského řetězce by se mohla alespoň dočasně 

zhoršit v důsledku uzavření terminálu v Ningbu. Na to upozorňují analytici z Warburg 

Research. Experti z HSBC Global Research se mezitím domnívají, že je možné, že již 

historicky vysoké sazby za přepravu budou nadále růst. 

A i když uzávěra v Ningbu skončí, zpoždění lodi a omezení kapacity pravděpodobně na 

nějakou dobu určí každodenní život v kontejnerové přepravě. Dokud bude existovat covid, 

lze kdykoli očekávat, že čínské úřady budou na ohniska korony reagovat přísně a v rychle. 

Může být tedy jen otázkou času, kdy přijde další Yantian nebo Ningbo. 

--  
 

 

Německá pošta DHL chce převzít JF Hillebrand, aby rozšířila podnikání o přepravu nápojů. 

Již byla podepsána smlouva o převzetí 100 procent logistické společnosti pro víno a nápoje 

z Mainzu za zhruba 1,5 miliardy eur, oznámila skupina v úterý v Bonnu. Finanční tisková 

agentura „Bloomberg“ minulý týden informovala, že DHL vstoupila do nabídkového 

řízení. Aby kupní smlouva nabyla platnosti, je nutný souhlas různých antimonopolních 



úřadů, například z EU a USA. DHL chce platit za nákup z vlastní pokladny, tj. bez nových 

půjček - jelikož v logistickém gigantu obchod vzkvétá, je pokladna dobře naplněna. 

Hillebrand nabízí spediční služby pro nápoje, které jsou převážně řešeny po 

moři. Společnost zaměstnává přibližně 2700 lidí a je aktivní v 90 zemích. V poslední době 

měla společnost údajně roční obrat 1,4 miliardy eur. Hillebrand očekává, že v roce 2021 

bude přepraveno 0,5 milionu standardních kontejnerů. Pro srovnání: DHL měla v roce 2020 

2,9 milionu standardních kontejnerů v námořní přepravě. 

Hillebrand funguje jako druh makléře - jinými slovy, kapacity kontejnerů jsou rezervovány 

za účelem zasílání produktů přes oceány a zásobování velkoobchodníků, ať už jde o 

koncentráty whisky, vína nebo džusů. Strategií nakonec nebylo zaměřit se pouze na 

logistiku alkoholických nápojů, ale také hromadně pokrýt oblast zdravotně nezávadného 

tekutého zboží. Hillebrand v roce 2020 převzal britskou společnost Braid. Braid je aktivní 

v logistice potravinářských kapalin, jako je víno, olivový olej, chemikálie, které nejsou 

nebezpečné, šťávy a jedlé oleje. V roce 2019 Hillebrand převzal ve Frankfurtu 3W-Logistik 

a na začátku roku 2019 také americkou společnost Royal Logistics. V květnu tohoto roku 

společnost se sídlem v Mohuči oznámila akvizici většinového podílu ve společnosti Vignobl 

Export, 

Převzetí je „vynikajícím doplňkem našeho stávajícího portfolia“, řekl generální ředitel Post 

Frank Appel. „V souladu s naší firemní strategií posilujeme naše hlavní logistické podnikání 

a zajišťujeme dlouhodobý ziskový růst.“ Šéf Hillebrandu Cees van Gent řekl, že se „těší na 

spojení našich sil se skupinou Deutsche Post DHL“ a odkázal na 177 let Hillebrandovy 

historie. 

Podle vlastních informací má divize nákladní dopravy DHL po celém světě 42 000 pozic 

na plný úvazek, přičemž letecká nákladní doprava je silnější než námořní. V první 

polovině roku 2021 dosáhla divize nákladní dopravy DHL obratu 10 miliard eur. 

--  
 

 

Největší kontejnerová aliance na světě, 2M Alliance zahrnující Maersk Line a MSC oznámila 

změny ve své službě AE7/Condor v síti ze severní Evropy na Dálný východ. Rejdař Maersk 

uvedl, že v důsledku masívního přetížení terminálů a výjimečné čekací doby na svá plavidla 

v přístavu Hamburk může být dovozní naplutí potvrzeno pouze na základě dostupnosti 

nábřeží v Hamburku s náhradní pohotovostí pro vykládky dovozních jednotek v 

Bremerhavenu-NTB. 

Jízdní řády budou podle dánského dopravce aktualizovány o potvrzený dovozní přistání 

týden před příjezdem do Německa. 

Dotčené objemy hamburského vývozu budou obslouženy přes Bremerhaven a naloženy 

na odpovídající plavidlo/plavbu. 

  

Plavidla/voy, kterých se bude změna týkat 

Week Service Vessel Voyage ETA Bremerhaven ETD Bremerhaven 

34 Emma Maersk 766 134E 30 August 2021 1 September 2021 

35 Monaco Maersk Y28 135E 9 September 2021 11 September 2021 

36 Eleonora Maersk 785 136E 12 September 2021 15 September 2021 

37 Estelle Maersk 772 137E 20 September 2021 22 September 2021 

38 Ebba Maersk 788 138E 24 September 2021 26 September 2021 

--  



Narůstají obavy ohledně údajných plánů čínského státního železničního operátora 

pozastavit ukončení spojů v Litvě v reakci na rostoucí politickou nevoli mezi zeměmi. Mluvčí 

litevských železnic sdělil, že společnost neobdržela od China Railway Container Transport 

(CRCT), dceřiné společnosti China Railway Group, žádnou oficiální zprávu o jakémkoli 

pozastavení, ale mnoho zákazníků ji informovalo o možných zádrhelech. Mezitím tranzitní 

vlaky projíždějí Litvou obvyklým způsobem.  

Vztahy mezi zeměmi se začaly zhoršovat v červnu, kdy Litva „obešla čínskou jurisdikci“, 

když se zavázala darovat 20 000 vakcín Covid-19 Tchaj-wanu (který si nárokuje Čína), než 

zde zřídí zastupitelský úřad. 

Tchaj-wan má diplomatické zastoupení ve zhruba 70 zemích, většina úřadů je uvedena 

jako Tchaj-pej, hlavní město v souladu s čínskými nároky na ostrov. 

Jeden zdroj řekl (The Loadstar): „Přímá čínská železniční doprava do Litvy je součástí 

čínského One Belt One Road. Samotná Litva tuto železniční trať využívá také k přepravě 

vnitrostátního zboží. Zrušení přímé železniční dopravy je hospodářským trestem Číny vůči 

Litvě poté, co stáhla svého velvyslance z Litvy.” Odvolaný čínský velvyslanec, Shen Zhifei 

řekl reportérům, že Litva v roce 2020 vyvezla do Číny pšenici v hodnotě více než 75 milionů 

dolarů a dalších 2,1 milionu dolarů získal vývoz hovězího masa, protože objemy mléčných 

výrobků vyvážených do této země nadále rostly. 

--  
 

 

Americká spediční společnost JAS Worldwide se sídlem v Atlantě ve státě Georgia přebírá 

od švédské skupiny Greencarrier Group divizi spedice, logistiky a řízení dodavatelského 

řetězce společnosti Greencarrier Freight Services. Převzetí aktivit, které formálně proběhlo 

6. srpna, stále ještě podléhá oficiálnímu schválení. Společnost Greencarrier International 

byla založena v roce 2000, sídlí v Göteborgu a má pobočky v 11 zemích. Je u ní zaměstnáno 

800 lidí. 

Jak oznámil Marco Rebuffi, generální ředitel JAS, akvizice společnosti Greencarrier Freight 

Services je strategickou akvizicí, která má rozšířit pozici v severských, pobaltských a 

východoevropských zemích a posílit stávající aktivity ve Velké Británii a Číně. Greencarrier 

Freight Services a JAS Worldwide úzce spolupracují na základě smlouvy o exkluzivní 

agentuře od roku 2017. Greencarrier Freight Services bude prozatím nadále existovat jako 

nezávislý právní subjekt v rámci organizace JAS. Ze strany Greencarrier Freight Services, 

generální ředitel Mikael Forsberg řekl, že očekává, že kombinace nabídne zákazníkům ještě 

vyšší úroveň služeb, komplexnější řešení a přístup ke skutečně globální síti. 

Pro JAS je Greencarrier čtvrtou akvizicí během jednoho roku. V únoru tohoto roku 

poskytovatel služeb oznámil dohodu s francouzskou společností Geopost, mezinárodní 

balíkovou divizí francouzské skupiny La Poste, o získání její dceřiné spediční společnosti 

Tigers. Nákup zahrnuje všechny akcie. 

--  
 

 

 


