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V roce 2002 otevřel přístav Antverpy společný diskurz se zúčastněnými stranami a aktéry 

o budoucnosti přístavu: do roku 2013 by bylo možné optimalizovat dopravní toky, chránit 

obytné oblasti a vyměňovat oblasti společného zájmu. Pokud si Malte Siegert, předseda 

Naturschutzbund Hamburg, najde cestu, měl by hamburský přístav následovat podobný 

model, aby zůstal udržitelný. Nabu Deutschland sezval na čtvrteční večer diskusi, na které 

se proberou oblasti podnikání a nápady pro nový plán rozvoje přístavu, jakož i strategie 

pro snižování emisí v přístavu. Pod názvem „Quo vadis, Portus Hammoniae - Po 

prohloubení Labe je před námi plán rozvoje přístavu" Siegert zdůraznil potenciál 

hamburského přístavu za účasti městské společnosti. „Městský rozvoj a přístav je třeba 

promyslet společně,“ řekl Siegert. Nový plán rozvoje přístavu by mohl přispět k otázce, 

kde může Hamburk stále vytvářet prostor a lépe jej využívat. 

Jan Ninnemann, profesor Hamburské obchodní školy (HSBA), představil k diskusi šest tezí 

k budoucnosti hamburského přístavu. Za prvé: Přístav Hamburk je příliš drahý. Na příkladu 

počátečních nákladů pro 20 000 TEU lodě je hamburský přístav o 20 až 30 procent dražší 

než Rotterdam.  

Za druhé: Hamburk se vzdal své pozice, kdy všechny terminály byly neutrální a otevřené. 

Za třetí: Přístav Hamburk se vyznačuje vysokou úrovní závislosti na manipulaci s 

kontejnery. Vzhledem k tomu, že dvě třetiny celkového výkonu v hamburském přístavu 

tvoří manipulace kontejnerů a nyní lze pozorovat, že objem kontejnerů stagnuje, je podle 

Ninnemanna nutné snížit tuto závislost a zaměřit se na jiné druhy zboží a průmyslových 

odvětví.  

Za čtvrté: Téma řízení sedimentů zůstává pro přístav trvalou výzvou. 

Za páté: Hamburský přístav se musí stát udržitelnějším a do budoucna více přispívat k 

ochraně klimatu. „Musíme si položit otázku, jak dokážeme inteligentně rozšířit 

infrastrukturu pro železnici a vodní cesty,“ řekl Ninnemann.  

Za šesté: Jako „městský přístav“ je hamburský přístav vystaven zvláštnímu tlaku kvůli své 

poloze v blízkosti centra města, aby využíval prostor co nejefektivněji a snižoval emise. 

Další ústřední výsledek diskuse: Vývoj přístavu „už v budoucnosti nebude fungovat jako 

dříve. Trhy se mění rychleji a rozvoj přístavů musí být flexibilnější a pružnější. Plán rozvoje 

přístavu musí také zahrnovat interdisciplinární přístupy. Můžeme se poučit z toho, co se 

daří ostatním přístavům a průmyslovým odvětvím," zdůraznil Ninnemann. 

Podle státního radního Andrease Rieckhofa z ministerstva hospodářství a inovací je to 

věrohodné. Aby se přístav etabloval v globální a evropské konkurenci, „Hamburg musí být 

energetickým centrem pro inovace a srdcem vodíkové ekonomiky v severním Německu,“ 

řekl Rieckhof. Kromě toho by se plán rozvoje přístavů měl zabývat udržitelnými 

surovinami, oběhovým hospodářstvím a změnami v dodavatelských řetězcích a obchodních 

modelech. 



Gunther Bonz, generální ředitel provozovatele terminálu Eurogate a předseda Asociace 

přístavu Hamburk, ve svém projevu zdůraznil dobré umístění hamburského přístavu pro 

udržitelnost a diverzifikaci: „Přístav Hamburk je jedním z nejzelenějších přístavů v 

Evropě. Lodní doprava způsobuje nejnižší emise CO 2 na tunokilometr. Poloha 

hamburského přístavu ve vnitrozemí má také pozitivní vliv na produkci CO 2 během lodní 

dopravy na tunokilometr".  

--  
 

 

Zaměstnanci Deutsche Bahn organizovaní v Svazu německých strojvůdců (GDL) zastaví ve 

středu v 17 hodin práce v nákladní dopravě na téměř pět a půl dne až do úterý následujícího 

týdne do 2 hodin ráno. Oznámil to včera federální předseda GDL Claus Weselsky před médii 

ve Frankfurtu nad Mohanem. Zaměstnanci GDL v osobní dopravě a infrastruktuře jsou 

vyzváni, aby přestali pracovat od čtvrtka 2:00 do úterý 2:00 GDL novou, mezitím třetí 

námitku odůvodňuje tím, že DB dosud nepředložila obchodovatelnou nabídku. 

Naproti tomu železniční společnosti konkurující DB, jako jsou Transdev, Netinera a Go-

Ahead, uzavřely s GDL kolektivní smlouvy. „Ačkoli to také ovlivnila covid pandemie, zvýšení 

mezd o 1,4 procenta v roce 2021 a 600 euro bonus a také 1,8procentní zvýšení mezd v 

roce 2022 s 28měsíčním termínem pro všechny profese v železničním systému nebylo 

překážkou dokončení vyjednávání. Společnost DB je připravena poskytnout 1,5 procentní 

nárůst 1. ledna 2022 a dalších 1,7 procenta v roce 2023 s termínem 40 měsíců. Společnost 

také vyjádřila ochotu vyjednat prémii za korónu, aniž by uvedla částku. Společnost DB již 

v září 2020 uzavřela kolektivní smlouvu s konkurenční železniční a dopravní unií EVG, která 

kromě jiných služeb, jako je Fond pro bydlení a mobilitu, počítá s kolektivním zvýšením 

mezd o 1,5 procenta od 1. ledna 2022; toto období trvá 24 měsíců až do konce února 

2023. 

Člen FDP Bundestagu a předseda výboru pro dopravu Torsten Herbst se k obnovenému 

oznámení o stávce vyjádřil na adresu odborových svazů strojvedoucích GDL s tím, že 

společnost se zcela frustrovanými zákazníky nemůže být v zájmu svazu. Neměla by nastat 

situace, že by železniční doprava v Německu byla paralyzována, protože dva odbory svádějí 

hořký boj o moc. Jednotný zákon o kolektivním vyjednávání přijatý tehdejší černo-

červenou federální vládou v roce 2015 se ukázal jako politická chyba. Účel vyloučení 

hospodářské soutěže mezi odbory na úkor společnosti evidentně nebyl splněn. Místo toho 

existuje riziko přemáhající se jednotné unie. To zase zvýhodňuje stávky menších odborů, 

jako je GDL. 

  

P.S. Možná by bylo přehlednější, kdyby GDL sdělovalo, kdy budou výjimečně pracovat ... 

 

 

Zasilatelé a BCO musí být připraveni účastnit se „soutěží krásy“, aby se určila jejich 

vhodnost pro dlouhodobé smlouvy s jejich dopravci. Vzhledem k tomu, do jaké míry se 

však trh od pandemie obrátil ve prospěch námořních linek, je jedno jisté: smluvní přepravci 

budou platit mnohem více za přepravu nákladu příští rok a možná i v příštích letech. 

Podle společnosti Xeneta, která se zabývá srovnáváním sazeb nákladní dopravy, se 

dopravci jako Maersk, kteří jsou na cestě k tomu, aby do konce roku realizovali 60 % svých 

obchodů na základě smluv, zaměří na uzamčení větší části svých přeprav podporovaných 

dlouhodobými dohodami. Výhody pro dopravce při upevňování dlouhodobých smluv se 

zasílateli během současného období bezprecedentní inflace sazeb za přepravu jsou zřejmé, 

navíc, aby se usnadnilo předběžné plánování objednávek lodí a zařízení, linky musí být 



méně vystaveny volatilitě spotového trhu. Vskutku, akutní nedostatek tonáže, což vede k 

velkému nárůstu nákladů na pronájem kontejnerových lodí a zvýšení dlouhodobých 

závazků charterových stran, by mohl znamenat, že se dopravci v případě návratu sazeb 

na předchozí úroveň propadnou do hluboké finanční ztráty. 

Prudká inflace síťových nákladů způsobená vyššími cenami plavidel, investicemi do 

vybavení a přetížením přístavů nepředstavuje velký problém, zatímco sazby za nákladní 

dopravu pokračují na vysoce nafouknutých úrovních. Jaká je však tržní sazba? Extrémní 

kolísání sazeb v uplynulém roce vychýlilo indexy spotového trhu z normálu a objevily se 

mezi nimi velké rozdíly, zejména v důsledku nesčetných kreativních prémiových poplatků 

a přirážek, které narušily trhy. 

Erik Devetak, vedoucí produktového a datového oddělení společnosti Xeneta, uvedl, že se 

objevily „ohromující rozdíly“ v krátkodobých sazbách za přepravu zboží napříč obchodními 

cestami, a dodal: „Jednotný trh neexistuje, existuje jen celá řada rozdílných trhů.” Během 

webináře řekl, že pro Asii do USA „každá sazba [za 40 stop] mezi 5000 a 20 000 dolary je 

platná sazba”, ve srovnání s rokem 2020, kdy rozptyl mezi vysokým a nízkým bodem činil 

pouhých 500 dolarů. 

Menší přepravci a BCO by se však mohli ocitnout bez dohody a vydáni na milost a nemilost 

spotovému trhu, protože dopravci si budou vybírat své protistrany nebo se rozhodnou 

zaměřit se pouze na velkoobjemové zákazníky. 

--  
 

 

Železniční nákladní doprava mezi Čínou a Evropou, která je v kurzu, by mohla v září pocítit 

drastické 30% snížení kapacity v důsledku zpoždění na hraničních přechodech do 

Kazachstánu a přetížených evropských gateways. Nález nakažených Covidem v čínské 

provincii Xinjiang způsobily zácpy na hraničním přechodu Alashankou do Kazachstánu, kde 

bylo koncem minulého týdne ve frontě téměř 50 vlaků. Pro přeshraniční přepravy přes 

Alashankou jsou až do odvolání uzavřeny hranice Khorgos a Buktu v provincii Xinjiang. 

Objemy železniční přepravy mezi Čínou a Evropou vzkvétají uprostřed náročných trhů 

letecké a námořní nákladní dopravy - v prvním pololetí došlo k masivnímu 52% nárůstu 

objemu na 707 000 teu. Minulý měsíc odjelo podle China Railway 1352 vlaků po hedvábné 

stezce, což je o 8 % více m/m. Společnost New Silk Road Intermodal (NSR) se sídlem v 

Chengdu uvedla, že zpoždění do Kazachstánu nabírala až do srpna, a to i na hraničním 

přechodu Khorgos, způsobeném pandemií a "explozivním" nárůstem objemu. "Vlaky, které 

mají odjet v srpnu, budou zpožděny do září a budou zabírat jízdní časy na příští měsíc. 

Odhaduje se, že  bude odloženo 30 % kapacity pro ucelené vlaky Čína-Evropa," uvedla 

NSR. A s poukazem na  ochromený trh námořní dopravy a nadcházející dovolené během 

Zlatého týdne v Číně NSR uvedla, že železniční nákladní prostor příští měsíc bude "super" 

úzký kvůli snížené kapacitě a rostoucí poptávce. 

Provozovatelé železnic oznámili od 1. září všeobecné zvýšení sazeb (GRI) o 600 až 1500 

dolarů za 40 stop kontejneru, souběžně s nárůstem sazeb na trhu námořní nákladní 

dopravy. 

  

Projekty expanze na klíčových evropských železničních přechodech mají mezitím dopad i 

na dostupnou kapacitu. Například je hlášeno dvoutýdenní zpoždění v Malaszewiczích kvůli 

pracím na infrastruktuře. NSR uvedla, že stavba byla dokončena, ale stále existují "vážné 

dopravní zácpy" a dlouhé tranzitní a čekací doby pro vlaky směřující na východ i na západ. 

Přetížení poté způsobilo vážný nedostatek vozů a čekací doby na hranicích Altynkol a 

Dostyk [v Kazachstánu]. To bude trvat také několik týdnů. Kromě toho se v Hamburku do 

6. září také pracuje na rekonstrukci železnice, což bude mít dopad na vlaky přes 

Kaliningrad. 



Kromě zpoždění železničního uzlu jsou v "extrémním" nedostatku v Číně také dostupné 

kontejnery, dodal dopravce. Náklady na kontejnery se týden co týden zvyšují, zejména v 

jižní Číně – Yantian, Nansha a Xiamen. Většina speditérů si musí pronajmout SIC 

[kontejnery vlastněné odesílatelem], což dále zvýší sazby za železniční dopravu. Uvedený 

dopravce řekl The Loadstar China-Europe, že sazba na železnici se v závislosti na trase 

bude pohybovat v září kolem 18 000 dolarů za kontejner. 

--  
 

 

Kombinovaná doprava namísto provozu jednotlivých vozů: Norsko se touto cestou vydalo 

před několika lety. Velmi důsledně, velmi úspěšně, protože Skandinávci již v té době uznali, 

že sdružování stále menšího počtu jednotlivých vagonů po železnici je prostě příliš drahé. 

V DB Cargo je několik lidí, kteří by rádi následovali tento příklad. To však v Německu není 

politicky proveditelné, říká ředitelka paní Sigrid Nikutta. Každý malý železniční zákazník 

má také "svého" vzpurného člena Spolkového sněmu. A spolkový ministr dopravy, 

železnice a její příznivci, zejména v jižním Německu, nejsou zrovna vhodnými partnery pro 

produktovou revolucionářku. Šéf DB Cargo proto volí střední cestu: chce použít nástroje 

kombinované dopravy, aby dal nový impuls jednotlivému vozu. 

Díky hybridní poloze mezi klasickými produkčními světy je EVplus oslnivou věcí. Je 

například docela možné, že odesílatelé s malým objemem, kteří se dříve spoléhali na 

nákladní automobily, zde najdou přístup k železnici. K tomu nepotřebují ani speciální 

vybavení, protože jim ho vlak poskytuje a současně je nabízena svoz a rozvoz na silnici. 

Zde je model správný: Zásilky přicházejí do systému, který může zaplnit mezery v 

klesajícím provozu jednoho vozu. Vzrušující otázkou je, zda zákazníci zvyklí na návěsy 

mohou být přesvědčeni o výhodách 45 stop výměnné nástavby, na které by se jich 

železnice zeptala. Přináší na dráhu výrazně méně mrtvého nákladu než návěs, takže by to 

mohl být povzbuzující prvek pro výrobní a nákladovou strukturu kombinované dopravy. 

Ale protože se EVplus jen třpytí a nesvítí, existují také tmavé strany. Ne nutně špatné, ale 

s nejistým účinkem. V žádném případě tedy není jisté, zda budoucí zákazníci společnosti 

EVplus budou přecházet z konkurenční společnosti Straße, a nikoli z železniční sesterské 

kombinované dopravy. A jak pohodlně se může Kombiverkehr smířit s tím, že nejdůležitější 

dodavatel služeb na železnici má nyní v ohni další želízko, díky níž shrábne nejen 50 

procent (jako účast v Kombiverkehr), ale úplně? 

Existují určité další náznaky, že v konceptu EVplus je stále velký prostor pro zlepšení. 

Například konstrukce vozu naznačuje, že ani polovina cílového objemu EVplus se nemůže 

skládat z kombinovaných zásilek – většinu přinese síť nočních skoků mezi velkými 

seřaďovacími stanicemi, která se v současné době přestavuje. Manažeři konsolidace by 

také měli uvolnit své zkušenosti s výstavbou a provozem terminálů. Pokud plánujete 

překládku v Německu, potřebujete mnoho povolení a není snadné je získat. Není to tak 

snadné jako požadavky na ochranu hluku a vody nebo bezpečnost. Nezáleží na tom, zda 

jsou systémy "malé" nebo "mega": Před vydavatelem jsou všichni stejní. Dokud šéf DB 

Cargo nebude mít vybavené systémy tvorby vlaků "malými terminály", je pravděpodobné, 

že mnoho dalších zásilek skončí na nosných vagonech provozovatelů. Nicméně německá 

Střední cesta má také své kouzlo. Protože EVplus otřásá hranicemi mezi výrobními světy, 

a to bylo vždy dobré pro železniční dopravu. 

--  
 

 

Jak dnes oznámila Deutsche Bahn,  podala u Arbeitsgericht Frankfurt nad Mohanem návrh 

na vydání předběžného opatření proti protestní akci. „Právo na stávku je velkou výhodou. 

Stávky jsou však přípustné pouze tehdy, pokud spadají do působnosti platného práva. 



Podle našeho názoru tomu tak v případě stávek GDL není,“ uvedl ředitel odboru 

železničního personálu Martin Seiler.      

Svaz GDL zahájil pětidenní stávku cestujících v noci navzdory nové tarifní nabídce 

železnice. Claus Weselsky, šéf GDL, novou nabídku odmítl, stávka tedy pokračuje. Podle 

skupiny je zaveden náhradní jízdní řád s cílem vypravit asi 25 procent dálkových vlaků. 

Cílem je proto 40 procent běžné nabídky. 

Seiler vysvětlil: „Nyní jsme předložili třetí vylepšenou nabídku – aniž by s námi svaz GDL 

zahájil seriózní jednání. Odbory také odmítly návrh na hledání řešení s pomocí arbitra nebo 

moderátora. V zájmu zákazníků a zaměstnanců musela nyní skupina jednat, a proto nechá 

stávky právně přezkoumat. Akce vzbuzuje vzpomínky na listopad 2014, kdy GDL zvítězila 

u dvou pracovních soudů ve Frankfurtu a odbory náhle stávku přerušily". Železnice před 

sedmi lety marně tvrdila, že stávka způsobila nepřiměřené škody. 

Frankfurtský pracovní soud rozhodne ještě dnes o této naléhavé žádosti Deutsche Bahn, o 

zastavení probíhající stávky vlaků GDL. Soudní řízení o soudním příkazu má v budově 

soudu začít v 18:00, informovala mluvčí. 

--  
 

 

 


