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TSB Cargo System úspěšně zahájil provoz na 860 metrů dlouhé zkušební dráze v 

Sengenthalu. Díky obzvláště tiché a účinné technologii magnetické levitace nabízí plně 

automatizovaný transportní systém Bögl (TSB) kromě využití v místní osobní dopravě také 

prostorově úspornou a nízkoemisní alternativu k silniční dopravě. S dobou cyklu 20 sekund 

lze plně elektricky přepravovat až 180 kontejnerů za hodinu a směr rychlostí až 150 

kilometrů za hodinu. V Hamburku se v současné době staví 120 metrů dlouhá předváděcí 

trasa včetně výhybky pro letošní světový kongres ITS. Od 11. do 15. října 2021 mohou 

návštěvníci v výletním centru Steinwerder zažít překládku z nákladního vozu na TSB Cargo 

a jeho tichý provoz. Ve spojení se studií proveditelnosti, kterou provede Hamburský 

přístavní úřad (HPA) s nezávislým úřadem společně s Maxem Böglem, bude ukázková trasa 

tvořit základ pro skutečné aplikace technologie v logistickém sektoru. 

TSB Cargo lze použít při distribuci zboží mezi silně frekventovanými logistickými uzly, jako 

jsou přístavní terminály, nebo ve vnitrozemském spojení s takzvanými dry ports. Vzhledem 

k tomu, že nákladní automobily s naftovým pohonem se v současné době používají hlavně 

pro individuální kontejnerovou přepravu, přechod na plně elektrický systém, jako je TSB 

Cargo, vede ke snížení CO 2 v přepravním řetězci a odlehčuje infrastruktuře v přístavu. TSB 

využívá elektromagnetický levitační systém, který snižuje opotřebení vozidel a 

infrastruktury. To má za následek výrazné snížení provozních nákladů a také emisí 

jemného prachu ve srovnání s konvenčními systémy. Z provozního i ekonomického 

hlediska lze kontejnery přepravovat mnohem efektivněji. Na základě počátečních analýz je 

možná potenciální úspora 50 procent současných nákladů. Štíhlé, vyvýšené pojezdové 

cesty zabraňují fragmentaci oblasti a také umožňují integraci do stávajících dopravních 

koridorů. 

P.S. Zadarmo se to za velkého aplausu místních obyvatel, kterým to bude jezdit nad 

hlavou, postaví, a pak nastane ideální úspora 50% současných nákladů. Hurá 

--  
 

 

Mediterranean Shipping Company (MSC) oznámila nové poplatky z přístavů v Asii a Jižní 

Africe do evropských destinací, které vstoupí v platnost v příštím měsíci. 

  

S účinností od 1. září do odvolání, avšak nejdéle od 15. září, Sazby MSC z Indie a 

Pákistánu do přístavů Antverpy a Rotterdam budou následující (dá se předpokládat, že se 

s tím sveze i Hamburg) 

  

Port of loading Port of discharge Commodity 

Rate 

20 DV 40 DV & HC 40 HR 

Nhava Sheva Antwerp Freight All US$8,000 US$8,500 US$9,000 



Kinds (FAK) 

Chennai Antwerp 

Freight All 

US$8,000 US$8,500 US$9,000 

Kinds (FAK) 

Kolkata Antwerp 

Freight All 

US$8,000 US$8,500 US$9,000 

Kinds (FAK) 

Port Qasim Antwerp 

Freight All 

US$6,000 US$7,000 US$7,500 

Kinds (FAK) 

            

 

Port of loading Port of discharge Commodity 
Rate 

20 DV 40 DV 40 HC 

Colombo Antwerp 
Freight All 

US$4,800 US$8,000 US$8,000 
  

  

Port of loading Port of discharge Commodity 
Rate 

20 DV 

Rate 

40 DV 

BRC 20 DV BRC 40 DV 

Durban Antwerp 

Freight All 

Kinds (FAK) 

US$1,450 US$1,150 US$308 US$616 

Coega Rotterdam 

Freight All 

Kinds (FAK) 

US$1,450 US$1,150 US$308 US$616 

Cape Town London Gateway 

Freight All 

Kinds (FAK) 

US$1,450 US$1,150 US$308 US$616 

Durban Le Havre 

Freight All 

Kinds (FAK) 

US$1,450 US$1,150 US$308 US$616 

  
 

 

 

American Airlines pozastavily nákladní lety do Austrálie kvůli omezení počtu cestujících v 

zemi – a očekává se, že další dopravci budou následovat. Minulý měsíc poté, co australská 

vláda snížila počet příletů na polovinu na 3000 týdně, Američan oznámil, že od 1. září 

pozastaví osobní lety na dva měsíce. Letecká společnost doufala, že bude pokračovat ve 

svých "velmi úspěšných" letech s veškerým nákladem, ale ve čtvrtek agentům sdělila, že 

všechna její letadla jsou potřebná na severní polokouli, kde nárůst cestovního ruchu 



vytvořil "bezprecedentní poptávku po širokotrupých osobních letadlech do regionů obvykle 

obsluhované úzkotrupými stroji". Zotavení Austrálie z letecké dopravy nyní zaostává za 

zbytkem světa. 

Zatímco červencové snížení limitu pro cestující je považováno za nejlepší zájem na ochraně 

australského obyvatelstva... výsledkem je, že Austrálie je ještě méně atraktivní jako místo 

pro nasazení letadel. Zasílatel Speedmark poznamenal, že zatímco pokračování 

subvenčního programu IFAM by bývalo poskytlo záchranné lano vývozcům, ti teď velice 

rychle vystřízliví, protože kapacita již tento měsíc klesla o 20 % celkově a o 30 % na 

některých asijských trzích. Kapacita je poměrně těsná ve všech odchozích linkách a 

současná situace, kdy dopravci snižují kapacitu nebo odkládají lety, bezpochyby způsobí 

další problémy s kapacitou a zvýší sazby. China eastern tento týden stáhl svou australskou 

službu a očekává, že trh bude před čínským Zlatým týdnem ještě náročnější. 

Zástupce aerolinky řekl the Loadstar:"Stále zajišťujeme rezervace, ale za zvýšené ceny, a 

to vyžaduje mnohem více dialogu se zákazníky, vzhledem k potřebě rychle se rozhodnout, 

jak zabezpečit prostor." 

Sean Crook, ředitel společnosti Neolink, mezitím tvrdí, že většina jeho zákazníků již přešla 

na námořní dopravu, a dodává: "Nedostatek služeb a zvýšení rychlosti letecké dopravy ji 

právě učinily neživotaschopnou. Některé z našich dodavatelských řetězců, které jsou 100% 

závislé na letecké dopravě, zaznamenaly výrazný pokles objemu v důsledku nedostatku 

služeb." Na druhou stranu objednávky námořní nákladní dopravy společnosti Neolink se 

mezi měsíčně zvýšily o 45 %, poté, co povzbudili zákazníky, aby si okamžitě naplánovali 

výhled na druhou polovinu roku a "zajistili se, že nebudou přistiženi o Vánocích ještě na 

cestě. To však bylo před posledním fiaskem v přístavu Ningbo." 

--  
 

 

Poté, co čínské úřady nařídily uzavření nákladního terminálu mezinárodního 

letiště  Shanghai Pudong Cargo Terminal Co. (PACTL) v důsledku vypuknutí nákazy Covid-

19, stále více nákladních leteckých společností podle informací DVZ pozastavuje spojení s 

východočínským uzlem. Achim Martinka, šéf německé společnosti Lufthansa Cargo, 

informuje zákazníky v dopise, že nákladní dopravce zavádí dovozní embargo do 27. srpna. 

Dopravce již minulý pátek zrušil jeden let a minulou sobotu další tři lety z letového řádu. 

Vzhledem k tomu, že situace zůstává nestabilní, mohly by následovat další aktualizace, 

řekla Martinka. V současné době jsou podle mluvčí společnosti Lufthansa Cargo stále 

postiženy pouze full freighters. Podle společnosti Lufthansa Cargo v současné době 

neexistují žádná omezení na jiných letištích v Číně. 

Qatar Airways Cargo také informuje své zákazníky, že žádné zásilky do a ze Šanghaje 

nebudou až do odvolání přijímány. Důvodem je to, že psovod pracující pro Qatar Airways 

Cargo v Šanghaji oznámil, že v současné době nejsou k dispozici žádní zaměstnanci, kteří 

by nákladní letadla nakládali a vykládali. Airbridgecargo (ABC) také prozatím pozastavuje 

všechny lety do Šanghaje. Ruská nákladní letecká společnost odklonila některé své lety na 

jiná letiště. Na začátku aktuálního týdne dopravce poletí do Zhengzhou, asi 1000 kilometrů 

od Šanghaje, informuje ABC písemně své zákazníky. Kromě toho dopravce zvažuje 

zahrnutí dalších destinací do letového řádu, aby absorboval výpadky v Šanghaji. 

Etihad Cargo a American Airlines Cargo také s okamžitou platností pozastavují všechny 

lety do Šanghaje. Etihad poukazuje na to, že bezpečnostní opatření čínských orgánů vážně 

ovlivnila personál jejího manipulátora s nákladem, Šanghajské mezinárodní letištní služby 

(SIAS), a je proto další operace vyloučena. Zákazníci, kteří mají spojení náhradní leteckou 



nákladní dopravou mimo Čínu, by však měli možnost směrovat svůj náklad přes spojení 

do Hongkongu, informuje dopravce své zákazníky. 

Cargolux je v současné době jedním z mála dopravců, kteří stále létají do Šanghaje. Podle 

informací DVZ nákladní letecká společnost zrušila lety z letového řádu pro aktuální týden, 

ale stále udržuje některá spojení, protože místní manipulátor pracující pro leteckou 

společnost je stále schopen vyložit nákladní stroje. 

--  
 

 

Francouzská námořní linka CMA CGM potvrdila zavedení nových příplatků za odjezdy z 

Evropy, které budou platné od 1. září. Dopravce se sídlem v Marseille zejména stanoví 

následující zvýšené sazby za obecné zboží (FAK) z Rudého moře do všech 

severoevropských a středomořských přístavů: 

 
Dále CMA CGM bude uplatňovat následující aktualizované sazby FAK ze severní Evropy, 

Spojeného království, pobaltských států a Skandinávie do Keni, Tanzanie, Mosambiku, 

Somálska a na Maledivy na dry, OOG a breakbulk náklady: 



 
  

Navíc CMA CGM oznámila peak season příplatek (PSS)  400 USD za jednotku pouze pro 

RF kontejnery ze severní Evropy, pobaltských států, Polska, Skandinávie, Západního 

Středomoří a Jadranu do Keni, Tanzanie, Mosambiku, Somálska a na Maledivy. 

--  
 

 

Singapurský dopravce Ocean Network Express (ONE) a poskytovatel kontejnerových 

služeb Universal Container Services GmbH (UCS) posílili své partnerství otevřením 

specializovaného kontejnerového skladu ONE v přístavu Hamburk. Skladiště ONE s 

opravnou v místě má skladovací kapacitu 4 000 TEU včetně 25 přípojek na ploše 60 000 

m2. Navíc jsou v provozu tři reachstackery a tři překladače prázdných beden, které zajišťují 

rychlý obrat v zařízení. Depo má také plně automatizované brány a připojení pro 

elektronickou výměnu dat (EDI) v reálném čase, které zákazníkům nabízí pokročilou 

bezpečnost a efektivitu. 

Spuštění nového skladu kontejnerů ve velkém německém přístavu přichází dva roky po 

otevření podobného skladu v Rotterdamu. 

UCS je strategicky umístěn přímo v přístavu v Hamburku a je v blízkosti všech hlavních 

linkových terminálů, čímž vytváří flexibilní hub pro prázdné kontejnery. 

„Ve většině evropských a afrických přístavů se zmenšuje prostor pro překladiště, a proto 

je naší strategií zahájit dlouhodobá partnerství s našimi nejcennějšími dodavateli, kde 

vidíme příležitosti", komentoval Johan Pijpers ze společnosti ONE (Europe) Ltd. 



Spolkový svaz německého průmyslu (BDI) požaduje prověřit používání nákladních 

automobilů o délce 31,50 metru. Použití takzvaných vysokokapacitních vozidel by mohlo 

ušetřit přibližně 25 procent CO2. V postoji k logistice se proto sdružení vyslovuje pro 

testování používání těchto vozidel na síti tratí II. 

„Maximální přípustná hmotnost by musela být příslušně upravena, ale byla by rozložena 

na více náprav, což by snížilo průměrnou hmotnost na nápravu, a tím i zatížení vozovky 

ve srovnání s běžnými nákladními automobily,“ píše BDI s ohledem na nadcházející 

legislativu a výzvy spojené se změnou klimatu. „Aby byla lokalita konkurenceschopná, musí 

politika nákladní dopravy a logistiky co nejdříve využít všech dostupných pák pro efektivitu, 

více investovat do infrastruktury a připravit půdu pro inovace šetrné ke klimatu,“ uvádí 

BDI. Považuje rovněž za vhodné zvýšit maximální povolenou hmotnost nákladních 

automobilů ze 40 tun na 44 tun. Předpokladem však je, aby nedošlo k přesunu od železnice 

k silnici. 

Aby se zajistilo, že kombinovaná doprava nebude konkurenčně znevýhodněna, považuje 

BDI za nezbytné prověřit, zda by se hmotnost v kombinované dopravě mohla zvýšit ze 46 

tun na 48 tun. S ohledem na vysoké náklady na manipulaci v terminálech KD sdružení 

rovněž navrhuje zavést subvenci manipulační ceny s 50% výší subvence. Vítaný bonus by 

měl být vytvořen také pro společnosti, které poprvé použijí služby v kombinované dopravě. 

BDI chce rychlejší povolení pro přepravu těžkých nákladů. 

V železniční nákladní dopravě považuje BDI za hlavní páku digitalizace automatické spřáhlo 

a evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, a tím i větší efektivitu na železnici. Zde 

vyzývá k větší rychlosti provádění. A k tomu by se mělo věnovat mnohem více peněz na 

údržbu a rozvoj německé sítě vodních cest. 

--  

 

 

Britští maloobchodníci vyzývají vládu, aby urychleně konala s cílem řešit nedostatek řidičů 

těžkých nákladních vozidel, přičemž poslední obětí je McDonald’s, který oznámil, že mu 

„vyschly“ mléčné koktejly. 

Tajemník pro obchodní, energetickou a průmyslovou strategii Kwasi Kwarteng, Britské 

maloobchodní konsorcium (BRC) a společnost Logistics UK řekli, že i když odvětví zvýší 

platy, rozdá bonusy a zlepší odbornou přípravu, nebude schopno vyrovnat hrozící vrcholnou 

krizi. Před Covidem a Brexitem již byl nedostatek řidičů, ale tyto události situaci ještě 

zhoršily. Covid zastavil školení a zkoušky řidičů na více než rok, zatímco odhadem 25 000 

řidičů z EU se vrátilo domů během pandemie a po skončení [brexitového] přechodného 

období. S blížícím se návratem žáků do školy, zmírněním lockdown omezení a tradičním 

vrcholem prázdnin narůstají obavy, že problémy dodavatelského řetězce by mohly ještě 

zesílit. Sdružení proto požadují, aby vláda okamžitě přijala tři politiky: zvýšení kapacity pro 

testování řidičů, přezkum rozhodnutí neudělit řidičům z EU dočasná pracovní víza a reformu 

Národního fondu dovedností, která by zahrnovala školení řidičů. 

Jeden nezávislý dopravce však návrhy zpochybnil jako „zbožné přání“ a dodal, že „většina“ 

řidičů z EU, kteří se po brexitu vrátili do svých domovských zemí, měla „místní status“ a 

byla to naopak kultura větších dopravců, co odhánělo řidiče. Přestože nedostatek řidičů 

dosáhl před půl desetiletím krizového bodu, dostupnost řidičů z EU zakryla skutečnou 

situaci, ale s brexitem a omezeními Covid se tato záležitost stala výraznější a veřejnost jí 

čelí. Počet řidičů z EU, kteří opustili Spojené království za posledních 18 měsíců, je uváděn 

na 30 000, ale menší dopravci ukazují prstem na celé odvětví. 

  

P.S. A teď si představte, kdyby u nás došla mouka na koblihy! 

 

 

 HMRC (Královský celní úřad) zvýšil své úsilí v tom, aby byli majitelé nákladu a dopravci 

připraveni na změny celních postupů ve Spojeném království, ale zdá se, že odvětví je 

znepokojeno „alarmující“ úrovní nejistoty. Od 1. října budou existovat nové požadavky na 

bezpečnost a ochranu týkající se vývozu s rozšířeným seznamem pohybů vyžadujících 

výstupní souhrnná celní prohlášení (EXS), což zkomplikuje dodavatelské řetězce GB-EU. 



Vláda v reakci na pandemii opožděně  zajistila úplné zavedení systému EXS plánovaného 

na březen, což omezilo změnu na určité pohyby, včetně prázdných kontejnerů, palet a 

vozidel přepravovaných v rámci přepravní smlouvy, zboží skladovaného méně než 14 dní 

bez dovozních bezpečnostních prohlášení, pokud se příjemce nebo místo určení změnil, 

nebo zboží přepravovaného v rámci Společné tranzitní úmluvy EU. 

Od konce příštího měsíce však budou muset odesílatelé dodávat EXS pro další přesuny, 

jako jsou prázdné obaly a kontejnery převážené v rámci přepravní smlouvy do EU a zboží 

přepravované plavidly typu ro-ro, kde by jinak existoval požadavek na EXS. 

Jaká je tedy definice celního odbavení při vývozu? Zatím s přidáním dalších pohybů do 

systému EXS panují  obavy, že se proces bude lišit v závislosti na tom, „jak a kam“ bude 

zboží přesunuto. HMRC varuje, že některé vývozní brány nebudou využívat systém hlavní 

celní kontroly, zatímco u jiných se očekává, že budou využívat službu pro přepravu 

nákladních vozidel (GVMS). Požaduje se úplný seznam režimů, které jednotlivé přístavy 

přijmou. 

  

P.S. Takže, nakupte si Springles, After-Eight a whisky na Vánoce už teď, od 1.10. 

neproklouzne z UK (bez EXS) ani myš! 

--  

 

 

Představenstvo společnosti Deutsche Bahn nedostane v roce 2021 žádné variabilní odměny 

(bonusy). Zpravodajská agentura dpa uvádí, že to obsahuje dopis představenstva 

předsedovi dozorčí rady Michaelovi Odenwaldovi. Rozpočtový výbor německého 

Spolkového sněmu požadoval tento akt za plánovanou finanční podporu skupiny. Podle dpa 

chce představenstvo skupiny zajistit, aby se členové představenstva dceřiných společností 

těchto plateb také zřekli. Tento krok  zjevně bere vítr z plachet odborům strojvedoucích 

GDL. Jejich šéf Claus Weselsky opakovaně odsoudil vyplácení bonusů v probíhajícím sporu 

o kolektivním vyjednávání. Manažeři si dopřáli „neupravené, plné bonusy“, píše se v 

aktuální bilanci stávky, které GDL zveřejnilo ve středu v Berlíně.  

Představenstvo v listopadu oznámilo, že ani v roce 2021 nezvýší platy cca 5500 vedoucím 

pracovníkům a netarifním zaměstnancům. To by mělo v aktuálním roce přinést úspory 

kolem 180 milionů EUR. V předchozím roce to podle správní rady skupiny bylo 194 milionů 

EUR. Šéf železnice Richard Lutz požádal Weselskyho o obnovení jednání. "Sedíme u 

jednacího stolu, máme nataženou ruku a dveře dokořán. Je na panu Weselskym, aby teď 

přišel ke stolu a nestál venku a paralyzoval celou zemi", řekl ve čtvrtek Lutz redakční síti 

Německa. Dva údery GDL byly "zcela zbytečné". "Rozdíly v představách železnic a GDL 

nejsou tak velké, aby ospravedlňovaly tyto závažné dopady na mobilitu lidí a zásobování 

ekonomiky,“ řekl Lutz. S ohledem na plánovaná jednání Lutz dodal: „Určitě nepřijdeme s 

prázdnou.“ Pokud železnice nepředloží vylepšenou tarifní nabídku, Weselsky ve středu slíbil 

další pracovní spor. Prozatím se však vlaky vrací na koleje podle plánu. Druhá stávka v 

měsíci skončila ve středu večer. 

 

Dnes ráno byl plně obnoven po více než týdnu provoz terminálu Meishan Island ve 

východočínském přístavu Ningbo. Všechny námořní linky, které se rozhodly vynechat až 

do odvolání Ningbo na svých trasách (především skupina 2M) se začnou od příštího týdne 

do Ningba-Meishan vracet. Za dobu odstávky se však v přístavu nahromadilo okolo 

100.000 neodbavených exportních teu (což mimochodem představuje 5 plně naložených 

největších plavidel jen z tohoto bodu). Návrat do provozu "na čas" se tedy  nedá 

předpokládat dříve než v řádu 5-6 týdnů, jak jsme nakonec zažili již v červenci v souvislosti 

s uzávěrou přístavu Yantian-Shenzhen. 



Obecně lze na tomto malém kousku globální logistiky opět potvrdit, že v této chvíli systém 

rozvrácený poněkud chaotickým vývojem jak na straně zboží (poptávka vyvolaná pandemií 

covid), tak oboru dopravy (nedostatek pracovních sil na obsluhu systémů) jen velmi těžko 

hledá cesty zpět do normálu. Po celém světě se před přístavy hromadí lodi čekající na 

vykládku a (eventuálně) i nakládku - rejdaři ve snaze omezit prodlevu často vyloží náklad 

a bez dalšího odplouvají zpět na linku, ponechávajíc exportní zásilky na břehu = to v lepším 

případě; rejdař má totiž právo - které také občas využije - vyložit zboží v jiném přístavu 

na trase. Tím se v přístavech kupí zboží, které čeká na nakládku, čímž se zužují vstupní a 

výstupní kanály z přístavů (v pondělí dokonce v přístavu USLGB exportní kontejnery 

částečně zablokovaly pojezdovou dráhu velkého nábřežního jeřábu). Celý problém je 

násoben jednorázovou velikostí přepravovaných nákladů na velmi velkých plavidlech 

(ULCC) poslední generace = není neobvyklé, že v jediném přístavu loď vyloží (a eventuálně 

naloží) až 10.000 teu (a pro srovnání, celková momentální kapacita terminálu CTB 

Hamburg je cca 40.000 teu). K tomu se ještě pojí neobvykle dlouhá a těžko sledovatelná 

zpoždění lodí na linkách - průměrné zpoždění na trase Dálný Východ-Evropa  dosahuje 8-

12 dnů. 

Jak se často říká, zboží si najde cestu. Velkým příslibem pro budoucnost se před několika 

lety zdála pozemní trasa mezi Čínou a Evropou. Zpočátku byla cena železniční dopravy 

oproti námořní cestě poměrně vysoká; poslední rok a půl však i tato cesta dosáhla svého 

technologického maxima a budování další infrastruktury je logicky pomalejší, než potřeba 

jejího použití. Byla vyzkoušena i zcela netradiční spojení (Severní mořská cesta, 

kombinovaná přeprava železnice-moře, silniční ! přeprava z Číny), ale pro lavinu zboží na 

cestě stále zůstává první alternativou námořní "klasika" kolem Indie a Suezem, do/z 

severoněmeckých přístavů a odtud/sem v kombinaci železnice-silnice do/z vnitrozemí. A 

pak stačí nečekaná událost (správně označovaná jako "vyšší moc" či - přeloženo z 

angličtiny - Boží vůle) a ranné pokusy o navrácení systému do pořádku přijdou opět vniveč. 

Ani ve vzduchu po počáteční euforii s dočasnými přestavbami běžných letadel na tzv. 

preightery, tedy pasažérská letadla přepravující náklad, není zrovna růžová situace. 

Cestující se pomalu vracejí do letadel, vliv má i vrcholná turistická sezóna, takže menší 

letadla se vracejí na linky a chartery. Obvyklá vrcholná sezóna (peak season, září-říjen) je 

tak očekávána s obavami, které jsou navíc násobeny náhlými výpadky na terminálech letišť 

(aktuálně Šanghaj-Pudong) způsobenými nedostatkem pozemního personálu nuceně 

odstaveného do karantény, či dokonce vynucená rekonstrukce celých sítí = viz například 

rozhodnutí australské vlády omezit počet přistání a vzletů kvůli obavám ze zavlečení viru 

- což je sice u protinožců, ale návaznost na severní polokouli je též vážně narušena. 

Obecné následky jsou zcela zřejmé a pochopitelné. Řešení nastupující automatizace a 

digitalizace provozu jsou nepoužitelná; jakékoliv oficiální údaje uváděné na webech velkých 

dopravců jsou k ničemu. Plánování svozů a rozvozů zásilek do/z přístavů je nutné zajišťovat 

ručně a se značnou dávkou flexibility; přesto není v lidských silách vyloučit další zdržení a 

s tím - bohužel - i vícenáklady se zdržením spojené. Údaje o pohybech zásilek jsou 

samozřejmě tradičně uváděny s přídomkem "očekávaný" či "odhadovaný" (ETA/ETS), 

přesto si dovolíme zákazníky našich zasílatelů požádat o maximální shovívavost a 

koordinaci při pomocných úkonech, jakými jsou předkládání dokladů k odbavení či údajů k 

jejich vystavení, plánování vykládky a nakládky apod. Prosíme, pochopte též postavení 

zasílatele, který často i při vynaložení maximálního úsilí a odborné péče není schopen 

nejenom odvrátit, ale ani předpokládat (a na ně se připravit) podobné situace, když nemá 

řádnou informační podporu ze strany dopravců. Děkujeme  

--  

 

 



Německá dopravní společnost Kombiverkehr KG oznámila, že s navýšením kapacity a 

novým terminálovým spojením mezi Itálií, Německem a Beneluxem nabídnou svým 

spedičním a logistickým zákazníkům širší spektrum intermodálních služeb na tomto 

předním evropském dopravním koridoru přes Švýcarsko. Od 6. září budou vlaky mezi 

městy Mortara a Krefeld a mezi městy Mortara a Rotterdam CTT jezdit celkem pětkrát 

týdně. Stávající produkt na trase Mortara – Gent v.v. bude navíc posílen z pěti na šest 

týdenních odjezdů vlaků v každém směru, přičemž od ledna 2022 se na této trase uskuteční 

osm týdenních zpátečních cest. Také v září, terminál v nizozemském Venlu bude přidán do 

sortimentu spojení Benelux/Itálie s pěti odjezdy týdně v každém směru. 

"Od té doby, co byla báze Mortara začleněna do naší mezinárodní sítě, objem zásilek 

přepravovaných na těchto trasách stoupal. Mnoho stávajících zákazníků i nových zákazníků 

zajistilo vysoké využití kapacity vlaků", vysvětluje Petr Dannewitz, šéf prodeje v 

Kombiverkehru. "Přidáním terminálu Cabooter v Greenport Venlo získáváme také přístup 

do jedné z nejsilnějších obchodních a logistických lokalit v Nizozemsku s vynikající 

multimodální dopravní infrastrukturou, po které je ze strany zákazníků velmi vysoká 

poptávka", dodal. 

Služby do a z Mortary, které jsou provozovány ve spolupráci s BLS Cargo, SBB Cargo a 

Captrain Italia patří od února 2021 do portfolia frankfurtského operátora. S prvním 

odjezdem vlaku do Mortary 9. září 2021 Kombiverkehr zařadí Cabooter Railterminal v 

Greenportu ve Venlu také do svého katalogu. 

--  

 

 

ámořnické odbory HMM daly vedení týdenní odklad, aby zjistily, zda je možné dosáhnout 

kompromisu ve slepé uličce očekávání zvýšení jejich platů. To je i proto, že více než 

polovina zaměstnanců vlajkové lodi jihokorejského provozovatele liniové dopravy podala 

výpověď. Z přibližně 600 námořníků HMM, 317 z nich podalo výpověď a kloní se k přijetí 

zaměstnání u MSC, která nabízí plat 2,5krát vyšší, než kolik vyplácí jihokorejský operátor. 

Námořníci plánovali hromadný odchod poté, co 22. srpna hlasovali pro stávku. Avšak poté, 

co vedení HMM dalo čas na nové jednání do 1. září, odbory kolektivní rezignaci odmítají. 

Odboráři 25. srpna vyhlásili: „Nechceme, aby nás špatně pochopili, že žádáme víc peněz, 

a naše oddanost společnosti nebude uznána. Loď je jediné pracoviště, kde nemůžete jít do 

nemocnice, ani když onemocníte. Každý měsíc odpracujeme 313 hodin práce a nemůžeme 

se dostat do nemocnice, ani když dojde ke katastrofě". Námořníci HMM nejsou sami, kdo 

nesouhlasí s vedením ohledně svých platových očekávání. Zaměstnanci na pevnině, stejně 

jako jejich protějšky na moři, také požadují, aby se platy zvýšily o 25 %. 

Když ztroskotaly rozhovory mezi vedením a jeho zaměstnanci, pokusil se vládní Ústřední 

výbor pro pracovní vztahy zprostředkovat jednání, ale neuspěl. 

V přístavu Busan provozovatelé terminálů, kteří zásobují alianci, jejíž je HMM součástí, se 

obávají chaosu, který by nastal, pokud by byl provoz společnosti přerušen. Dopad na Busan 

by byl vážný, protože je nejrušnějším kontejnerovým přístavem v Jižní Koreji a největším 

překladištěm v severovýchodní Asii. Terminály v přístavních molech Busan New Port Piers 

1, 3 a 4 totiž uzavřely smlouvu o poskytování služeb s THE Aliance. Yonhap News citovala 

jednoho operátora terminálu: "Nejvíce znepokojující je, že jakmile posádka vystoupí, loď 

HMM vplouvající do přístavu by se mohla stát nefunkční.” 

M/S HMM Promise (11000 TEU) dorazila do Busan New Port 24. srpna a odplula do Long 

Beach následující den, ale během následujících tří dnů mají připlout další plavidla HMM. 

Busanský regionální úřad pro oceány a rybolov a úřad pro přístavy v Busanu proto chystají 

nouzové plány pro případ stávky námořníků HMM. 

 

 

Podle Cindy Wang (Bloomberg) zadrhnutí dodavatelského řetězce, které mělo být dočasné, 

nyní vypadá, že přetrvá až do příštího roku, protože vzedmutá delta varianta viru ovlivňuje 

tovární výrobu v Asii a narušuje lodní dopravu, což pro světovou ekonomiku znamená další 



šoky. Výrobci, kteří se potýkají nedostatkem klíčových komponentů a vyššími náklady na 

suroviny a energie, jsou nuceni vyhlašovat nabídkové války, aby získali místo na 

plavidlech, což tlačí sazby za přepravu na rekordní úrovně a nutí některé vývozce, aby 

zvýšili ceny nebo prostě úplně zrušili dodávky. 

"Nemůžeme sehnat dostatek komponentů, nemůžeme sehnat kontejnery, náklady byly 

vyšroubovány ohromně nahoru", říká Christopher Tse, výkonný ředitel hongkongské 

společnosti Musical Electronics, která vyrábí spotřební výrobky od reproduktorů Bluetooth 

až po Rubikovy kostky. Tse uvádí, že náklady na magnety používané v hračce skládačky 

vzrostly od března asi o 50%, což zvýšilo výrobní náklady asi o 7%. "Nevím, jestli na 

Rubikových kostkách vyděláme, protože ceny se pořád mění. Odhodlání Číny vymýtit covid 

znamená, že i malý počet případů může způsobit zásadní narušení obchodu. Tento měsíc 

vláda dočasně uzavřela část třetího nejvytíženějšího kontejnerového přístavu na světě 

(Ningbo) na dva týdny poté, co bylo zjištěno, že jediný přístavní dělník má variantu delta. 

Začátkem léta byla "uspána" přístaviště v Shenzhenu po objevení hrstky případů 

koronaviru. 

"Kongesce v přístavech a nedostatek kapacity kontejnerové dopravy může trvat až do 

čtvrtého čtvrtletí nebo dokonce do poloviny roku 2022", tvrdí Hsieh Huey-chuan, prezident 

Evergreen Marine Corp. se sídlem na Tchaj-wanu, sedmého největší kontejnerového 

rejdaře na světě, na brífinku investorů v srpnu. 20. "Pokud se nepodaří pandemii účinně 

zastavit, může se přetížení přístavu stát novým normálem." 

Náklady na zaslání kontejneru z Asie do Evropy jsou přibližně desetkrát vyšší než v květnu 

2020, zatímco náklady ze Šanghaje do Los Angeles vzrostly podle Drewry World Container 

Index více než šestinásobně. Globální dodavatelský řetězec se stal natolik křehkým, že 

jediná malá nehoda "by mohla snadno znásobit své účinky",  uvedla v poznámce HSBC 

Holdings Plc.. Vyšší sazby za přepravu a ceny polovodičů by se mohly promítnout do 

inflace, uvedl Chua Hak Bin, hlavní ekonom Maybank Kim Eng Research Pte. v Singapuru. 

Kromě toho výrobci včetně tchajwanské společnosti Giant Manufacturing, největšího 

výrobce jízdních kol na světě, tvrdí, že zvýší ceny, aby odráželi zvýšené náklady. V USA 

prognostici snížili odhady růstu pro letošní rok a zvedli inflační očekávání do roku 2022, 

jak vyplývá z nejnovějšího měsíčního průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy. Ve 

srovnání s předchozím rokem se nyní očekává, že cenový index výdajů na osobní spotřebu 

vzroste ve třetím čtvrtletí o 4 % a ve čtvrtém o 4,1 %, což je dvojnásobek 2% cíle 

Federálního rezervního systému. 

"Skladujeme kritické komponenty na jeden rok výroby, protože pokud nám jedna 

komponenta chybí, nemůžeme výrobky dokončit", řekl Chan, šéf společnosti Town Ray 

Holdings, která získává 90 % prodejů od domácích značek v Evropě. 

Rozšíření varianty delta, zejména v jihovýchodní Asii, ztěžuje provoz mnoha továren. Ve 

Vietnamu, druhém největším světovém producentovi obuvi a oděvů, vláda nařídila 

výrobcům, aby umožnili zaměstnancům spát ve svých továrnách a snažili se udržet vývoz 

v pohybu. 

Zasažena je i mocná Toyota Motor Corp. Automobilka tento měsíc varovala, že přeruší 

výrobu ve 14 závodech po celém Japonsku a sníží výrobu o 40 % kvůli výpadkům dodávek 

včetně nedostatku čipů. 

Na druhé straně planety se společnosti ve Spojeném království potýkají s rekordně nízkou 

úrovní zásob a maloobchodní prodejní ceny rostou nejrychlejším tempem od listopadu 

2017. Ohroženo je i zotavení Německa. Klíčové měřítko podnikatelské důvěry v největší 

evropskou ekonomiku, které ve středu zveřejnil mnichovský institut Ifo, kleslo více, než 

ekonomové předpovídali, přičemž tento pokles byl částečně přičítán nedostatku kovů, 

plastových výrobků a polovodičů. 

Co říká Bloomberg Economics: "Je těžké si představit, že by se v dohledné době vyřešila 

úzká místa v dodavatelském řetězci, kdy někteří významní vývozci včetně Indonésie a 

Vietnamu stále bojují o zvládnutí epidemie delty. Mohla by i nadále zpomalovat globální 

zotavení tím, že omezí výrobu a zvýší náklady, i když ji zcela nezastaví", řekl Čchang Šu, 

Hlavní asijský ekonom společnosti Bloomberg. Jádrem cenových tlaků je omezená doprava. 

Velcí obchodníci mají obvykle dlouhodobé smlouvy s kontejnerovými linkami, ale asijská 

produkce se spoléhá na sítě desítek tisíc malých a středních výrobců, kteří často zařizují 

dopravu prostřednictvím logistických firem a spedičních společností. Ty se zase usilovně 



snaží zajistit místo pro klienty, protože majitelé plavidel prodávají službu zájemcům s 

nejvyšší nabídkou. Podle Michaela Wanga, analytika společnosti President Capital 

Management Corp, se přibližně 60 až 70 % lodních obchodů na trase mezi Asií a Amerikou 

uskutečňuje prostřednictvím spotových nebo krátkodobých dohod. Řekl, že ceny ve stylu 

aukce mohou pokračovat až do čínského Nového roku v únoru 2022. 

Kupující souhlasí. V Německu více než polovina z 3000 firem dotazovaných Svazem 

německých průmyslových a obchodních komor očekává, že rozsáhlé problémy s 

dodavatelským řetězcem přetrvají i v příštím roce. 

"Dnes kontejnerové linky nepodepisují dlouhodobé smlouvy a většina obchodů se 

uskutečňuje podle spotových cen",  řekl Jason Lo, generální ředitel tchajwanského výrobce 

tělocvičných zařízení Johnson Health Tech Co. Začíná být nemožné odhadnout náklady na 

dopravu a provést finanční plánování, ale "nemáme na výběr." Colin Sung, generální ředitel 

společnosti World-Beater International Logistics Co. se sídlem v Dongguanu, řekl, že jeden 

klient měl ve skladišti v Shenzhenu více než 70 kontejnerů zboží, protože jeho americký 

kupec nechtěl platit náklady na dopravu. Sung řekl, že 60 až 70 % jeho klientů omezilo 

dodávky kvůli rostoucím nákladům. 

Pro asijské továrny mimo Čínu je problém ještě horší. Mnoho čínských společností je 

ochotno za naložení nákladu platit vyšší než tržní ceny, řekl mluvčí HMM Co., největší 

kontejnerové linky v Jižní Koreji. Takže když lodě připlouvají do přístavů mimo Čínu, jsou 

už skoro plné. 

Čínské firmy, které desítky let přesouvaly výrobu součástek nižší hodnoty na levnější trhy 

práce v jižní a jihovýchodní Asii, nyní čelí bolestem hlavy, když se snaží dostat tyto 

součástky do svých továren, aby je smontovaly do hotových výrobků. "Mluvíme tu o 

spoustě peněz jen na přesun věcí", řekl Sunny Tan, výkonný viceprezident společnosti Luen 

Thai International Group Ltd., která vyrábí oděvy a kožené kabelky pro světové značky. 

Když továrny spadnou do lockdownu, jsou výrobci nuceni přehazovat dodávky suroviny z 

jedné země do druhé. Někteří z nich se již rozhodli u materiálům  jako je kůže, pro leteckou 

nákladní dopravu, aby udrželi výrobní linky v chodu. A všichni se snaží přijít na to, jak 

zaplní sváteční výkladní skříně včas před vánoci. 

--  

 

 

Podle státního tajemníka Magnuse Brunnera je rozhodnutí o umístění nového centra DHL 

pro Rakousko silným signálem a mělo by pro region přinést důležitou přidanou 

hodnotu. Uznává se také kvalita systému Austro Control a Nejvyššího úřadu pro civilní 

letectví se sídlem v BMK.  Rozhodnutí o umístění má smysl také s ohledem na geografickou 

polohu Rakouska v srdci Evropy. Rakousko má díky své infrastruktuře centrální postavení 

a nabízí nejlepší rámcové podmínky pro domácí i mezinárodní společnosti. Linz se tak 

etabluje jako rakouské nákladní letiště. 

Tímto důležitým krokem chce DHL učinit síť letecké dopravy v Evropě flexibilnější a 

stabilnější, aby i nadále sloužila vysoké poptávce zákazníků po přeshraničních expresních 

dodávkách a aby jim poskytla dostatečné expresní kapacity.  Vzhledem k prudkému 

poklesu cestujících v letecké dopravě je nyní o to důležitější posílit leteckou dopravu, říká 

Brunner. V posledních několika měsících došlo ke skutečnému rozmachu letecké nákladní 

dopravy, a proto letiště v Linci očekává do konce roku růst o 20%.  

--  

 

 

 
 


