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Rejdař MSC ostře odmítl stížnosti pensylvánského dodavatele domácích dekorů MCS 

Industries a uvedl, že „byl šokován, když se dozvěděl se o (jeho) obviněních“. Společnost 

MSC uvedla, že oznámení Federální námořní komise USA (FMC) o stížnosti podané 

korporací MCS bylo zveřejněno v úterý, ale dopravce neobdržel „žádnou formální stížnost 

od společnosti MCS Industries před jejím podáním“. Lodní linka se domnívá, že obvinění 

společnosti MCS Industries týkající se porušení antimonopolních zákonů jsou „nejasná a 

nepodložená a nesprávně zacílená na MSC“. 

Společnost dodala: „I když MSC stále studuje některé obsahy tohoto konkrétního podnětu, 

neuznává údajné nedostatky v rezervaci přiděleného nákladu pro tohoto odesílatele. Navíc 

společnost MSC neprodává nelegitimně prostory přidělené společnosti MCS Industries na 

základě smluv o poskytování služeb jiným zasilatelům. 

„MSC a lodní společnost Cosco nejsou ve stejné alianci pro přepravu kontejnerů a jako 

takové nespolupracují na základě dohody o sdílení plavidel nebo smlouvy o pronájmu 

lodních slotů nikde na světě.” Lodní linka uvedla, že vyvinula „velké úsilí, aby svým 

zákazníkům poskytovala nepřetržité služby za mimořádných tržních podmínek“. 

MSC nakonec uvedla, že tato tvrzení zváží „příslušnými cestami s cílem vyvrátit 

nepodložená tvrzení a poskytnout přesné soubory faktů“. 

--  
 

 

Letecké společnosti mění evropská letiště, protože vážný nedostatek personálu udržuje 

nákladní letadla na zemi několik hodin, zatímco jiné musí odletět, aniž byly plně naloženy. 

Německá a belgická letiště patřila podle dopravců k nejhůře postiženým – s The Loadstar 

hovořili anonymně, protože se obávali, že „mstiví“ dopravci je úplně vyřadí. Jeden dopravce 

uvedl, že se v posledních týdnech potýkal se ztrátou zhruba jedné třetiny své kapacity 

kvůli nedostatku služby odbavovacích společností. 

„Vyrábějí seno z nákladu, ale teď se nás zbavili kvůli cestujícím, což mi připadá trochu 

krátkodobé. A člověk by si myslel, že to Němci vyřeší – ale ani oni to neudělali.” Společnost 

Egyptair Cargo tento týden uvedla, že do odvolání přejde z Kolína nad Rýnem (CGN), který 

má jedinou odbavovací společnost, na Ostende-Bruges, a další dopravci se také 

přesměrovali, aby se vyhnuli „nejhorším“ letištím. 

Letečtí dopravci uvedli, že některá letiště nasazují pouze dva nebo tři zaměstnance na 

celé letadlo, přičemž zpoždění na zemi dosahují až osmi hodin.  

„Měli jsme opravdu co dělat, abychom naše lety dostali ven oknem, které by letounu 

umožnilo vrátit se na základnu k dalšímu letu. Je to naprostá kravina. Našim zákazníkům 

jsme neposkytovali služby, které si zaslouží, kvůli zpožděním a odloženému nákladu.” 

Zdroj dodal, že dopravci si nemohou stěžovat ze strachu z odvetných opatření. 

Zdroj na německém letišti pak potvrdil, že nedostatek pracovních sil je opravdu silný. 

--  
 

 

Převzetím Visible SCM (USA) a plánovanou akvizicí B2C Europe (Nizozemsko) hodlá Maersk 

uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po řešeních elektronického obchodování. V rámci 

logistiky e-commerce se Maersk chce zaměřit na dvě klíčové kompetence: nákup B2C a 

B2C doručování. Podle společnosti to má být implementováno v Evropě, Severní Americe 

a Asii. „Akvizice poskytne společnosti Maersk silnou růstovou platformu v rychle se 

rozvíjejícím prostoru elektronického obchodování, kde naše investice do digitalizace a 



integrace vytvoří významné synergie a budou mít velký vliv na schopnost zákazníků 

efektivně prodávat napříč více kanály. Navíc nám to umožní. 

Visible SCM provozuje devět center ve Spojených státech, což doplňuje současné 

zastoupení Maersku v Severní Americe. Transakce byla úspěšně dokončena 2. srpna 

Základní nabídka B2C Europe se skládá ze služeb doručování balíků jak maloobchodníkům 

a značkám, tak logistickým společnostem, se zaměřením na přeshraniční dodávky. Díky 

akvizici B2C Europe bude Maersk schopen nabídnout svým zákazníkům celoevropské tarify 

na poslední míli prostřednictvím zjednodušeného rozhraní a nabídnout jim pohodlí úplné 

kontroly a transparentnosti všech dodávek balíků. Transakční smlouvy byly podepsány 5. 

srpna. Transakce podléhá závěrečným podmínkám, včetně schválení regulačních orgánů, 

a očekává se, že bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. 

Maersk ve druhém čtvrtletí roku 2021 pokračoval v růstu. Tržby se ve druhém čtvrtletí 

zvýšily o 58 procent na 14,2 miliardy amerických dolarů (ekvivalent 12 miliard eur) a EBIT 

se téměř ztrojnásobil na 4,1 miliardy amerických dolarů (3,5 miliardy eur). Pro srovnání: 

Za stejné čtvrtletí předchozího roku měl Maersk obrat kolem 9 miliard amerických dolarů. 

EBIT ve druhém čtvrtletí 2020 činil 1,7 miliardy USD. V divizi Ocean dosáhl Maersk ve 

druhém čtvrtletí tržby 11,1 miliardy amerických dolarů (ekvivalent 9,4 miliardy eur). Divize 

Logistics & Services dosáhla tržeb 2,2 miliardy amerických dolarů (ekvivalent 1,9 miliardy 

eur). 

--  
 

 

Belgické orgány mohou v období od ledna 2022 do prosince 2025 vyplatit dotace ve výši 

14,3 milionu EUR na přesunutí vnitrozemské dopravy z vlámských námořních přístavů na 

plavidla vnitrozemské plavby. Odpovídající program byl schválen Komisí EU. Je „vhodné a 

nezbytné“ přesměrovat zboží z nákladních vozidel na plavidla vnitrozemské plavby a 

nenarušit nepřiměřeně hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU, usoudila Komise po 

přezkoumání práva státní podpory. 

Podle sdělení lze pomoc vyplatit na zřízení dodatečného propojení vnitrozemských vodních 

cest s námořními přístavy Antverpy, Zeebrugge, Ghent a Ostende. Provozovatelé terminálů 

mohou také získat finanční prostředky, pokud nabízejí „Terminal Hub Shuttles“, které 

shromažďují zboží za účelem zlepšení využití kapacity vnitrozemských vodních 

cest. „Sdružování“ nákladní dopravy a dodatečná spojení mezi námořními přístavy a 

destinacemi ve vnitrozemí způsobí, že vnitrozemská lodní doprava bude levnější, rychlejší, 

a proto pro přepravce atraktivnější, domnívá se Komise EU. 

--  
 

 

Eneta, analytická platforma pro srovnávání sazeb námořní dopravy a zpráv o trhu, 

komentuje sazby v kontejnerové přepravě, které se za červenec zvýšily o více než třetinu. 

Podle platformy jde zatím o nejvyšší měsíční nárůst. V souladu s tím vzrostl globální index 

o 28,1 procenta. Dosud byl nejvyšší nárůst o 11,3 procenta zaznamenán v květnu 2019.  

Dovoz (do Evropy) byl o 120,3 procent vyšší než v předchozím roce. Podle sdělení 

platformy byl „dosud největší měsíční nárůst“ zaznamenán také u vývozu (plus 16 

procent). Patrick Berglund, generální ředitel společnosti Xeneta, očekával rostoucí sazby 

kvůli „kombinaci vysoké poptávky, nedostatečné kapacity a narušení dodavatelského 

řetězce (částečně kvůli Covid a přetížení přístavů)“, ale neočekával nárůst této velikosti. 



Podle Berglundova pozorování jsou dlouhodobé smlouvy zachovány, ale lze pozorovat 

„efekt bičíku“: Aby se zabránilo zpožděným zásilkám, zasílající agenti zadávají více 

objednávek. To by mohlo narušit dodavatelský řetězec. Podle Berglunda jsou místo toho 

nutná „krátkodobá řešení s vyšší spolehlivostí, snazší vyjednávání a levnější sazby“.  

 P.S. Tenhle Berglund, to je ale hlava. Jak to ale chce prosadit? 

 

Již v roce 2024 plánuje poskytovatel logistických služeb spustit první čistě elektrickou síť 

leteckých přeprav na světě. Za tímto účelem si DHL Express objednala od společnosti 

Eviation dvanáct letadel Alice. První let se má dokonce uskutečnit letos. Podle DHL Express 

je nákladní letadlo s doletem 850 kilometrů vhodné zejména pro kratší trasy dodání. Může 

s ním letět jeden pilot a unese až 1 200 kilogramů nákladu. Baterii lze nabíjet během 

nakládky a vykládky letadla, což šetří čas a umožňuje expresní službě plnit své plány. Doba 

nabíjení je přibližně 30 minut na letovou hodinu. Podobně jako u vozidel je elektromotor 

také obecně méně náročný na údržbu, a proto je nákladově efektivnější než konvenční 

motory, říká Eviation. 

"Naše spolupráce s průkopníky v udržitelné nákladní dopravě, jako je DHL, ukazuje, že éra 

elektrického letectví již začala," říká Omer Bar-Yohay, generální ředitel společnosti 

Eviation. 

 P.S. Bez komentáře ... snad jen, až tohle řešení pronikne i do letů s pasažéry, tak se začnu 

bát /létat/ 

 

 

Dne 18. září 2020, zahájil úřad přístavu Gdaňsk výběrové řízení na nájemce pro novou 

přístavní plochu, která bude vytvořena v rámci Gdaňského přístavu. Komise pro výběrové 

řízení dne 23.července oficiálně oznámila, že nájemní smlouva byla udělena společnosti 

DCT Gdaňsk S.A.  DCT Gdaňsk je největší kontejnerový terminál v Baltském moři. Od 

zahájení provozu v roce 2007 byly vybudovány dvě hlubokovodní kotviště (T1 a T2 – v 

provozu od 2007 a 2016) s celkovou kapacitou 3 milióny TEU. Od začátku provozu 

terminálu, až po zařazení se mezi 15 největších kontejnerových terminálů v Evropě v roce 

2020 – tento významný milník bude dalším krokem v historii DCT Gdaňsk. 

S výstavbou nového terminálu, pojmenovaného Baltic Hub 3, bude vytvořeno třetí 

hlubokovodní kotviště umístěné v nové přístavní oblasti, což zvýší manipulační kapacitu 

DCT Gdaňsk o 1,5 milionu TEU, na 4,5 milionů TEU. Investice má hodnotu 450 milionů 

EUR. Třetí hlubokovodní nábřeží bude dlouhé 717 metrů, hluboké 18 metrů a vystavěná 

plocha bude 36 hektarů. Součástí projektu Baltic Hub 3 je také nákup 7 přístavních jeřábů, 

které budou schopné obsluhovat největší kontejnerové lodě na světě a 20 

poloautomatických portálových jeřábů pro obsluhu kontejnerového překladiště. Těchto 20 

poloautomatických jeřábů bude dálkově ovládáno operátory, kteří budou umístěni v 

ergonomicky navržených pracovních prostorech. To umožní bezpečnější, efektivnější, 

modernější a pohodlnější pracovní podmínky 365 dní v roce. 

Zahájení stavby je naplánováno na 2. polovinu roku 2022 a zahájení provozu Baltic Hub 3 

je naplánováno na polovinu roku 2024. Po dokončení projektu bude DCT Gdaňsk patřit 

mezi největší kontejnerové terminály v Evropě co do manipulační kapacity a bude moci i 

nadále sloužit a podporovat nejen rychle rostoucí polskou ekonomiku, ale také země 

střední a východní Evropy a pobaltské země. 



 “Za posledních 5 let jsme kladli velký důraz na zlepšení přístupové infrastruktury k 

polským přístavům, renovace a budování nových nábřeží a prohloubení plavebních drah. 

Baltic Hub 3 v Gdaňsku je dokonalým výsledkem toho, co tvrdá práce a úsilí mohou přinést. 

Gdaňský přístav dnes odbavuje největší kontejnerové lodě na světě. Díky rozšíření 

terminálu DCT si přístav Gdaňsk udrží vedoucí postavení mezi přístavy v Baltském moři. 

Investice jako je Baltic Hub 3 posilují pozici polské ekonomiky.  Třetí kotviště bude mít 

délku 717 metrů, hloubku 18 metrů a kontejnerovou plochu 36 hektarů, čímž bude DCT 

schopen odbavit o dalších 1,5 milionu TEU ročně víc. Investice má hodnotu přibližně 2 

miliardy PLN. Tento terminál je nejen srdcem přístavu, ale také jeho vnitrozemím”, říká 

Marek Gróbarczyk, náměstek ministra pro infrastrukturu. 

”Výstavba třetího nábřeží našeho terminálu Baltic Hub znamená zahájení nové éry v 

manipulaci kontejnerů v Baltském moři. DCT Gdaňsk je skutečný terminál 21.století a vývoj 

terminálu Baltic Hub 3  přinese nejnovější nízkouhlíkové technologie, na které by byl hrdý 

kterýkoliv evropský přístav. I beton použitý na stavbu bude mít snížený dopad uhlíku. 

Batlic Hub 3 přinese výrazné zlepšení našich služeb nabízených našim zákazníkům a je 

významnou podporou při získávání nových námořních servisů nebo přepravních aliancí a 

podporou růstu Polska a okolních ekonomik”, říká Charles Baker, generální ředitel DCT 

Gdaňsk “Díky výstavbě terminálu Baltic Hub 3, může Polsko nadále konkurovat 

západoevropským přístavům jako je Hamburg a Rotterdam. Přidání třetího kotviště umožní 

terminálu obsluhovat nejen polský trh, ale také celý pobaltský region a polské 

vnitrozemské sousedy. Historicky, když jsme mluvili o hlavních přístavech v rámci severu, 

vždy to byl Hamburg až Le Havre. DCT Gdaňsk, který rychle roste, rozšířil tento rámec o 

Gdaňsk, Polsko a Pobaltí“, doplňuje Charles Baker. 

 

Poskytovatel dopravních služeb Waberer ve druhém čtvrtletí pokračoval ve zlepšování své 

výkonnosti. Po dosažení provozního zisku ve výši 4,5 milionu EUR již v prvních třech 

měsících vykázala společnost za druhé čtvrtletí roku EBIT ve výši 12,2 milionu EUR. (V 

předchozím čtvrtletí se maďarský dopravce s 2,7 milionu EUR propadl hluboko do 

červených čísel.). Prodeje se ve sledovaném  období y/y zvýšily téměř o 30 procent na 150 

milionů EUR, zejména v důsledku výpadků vyvolaných pandemií v předchozím roce.  

Navzdory výraznému snížení flotily v loňském roce, zejména v mezinárodním provozu, 

dokázal Waberer v první polovině roku zvýšit tržby o 1 procento na 292,3 milionu 

EUR. EBIT se také opět změnil na kladný: zatímco za prvních šest měsíců roku 2020 bylo 

třeba vykázat minus 2,7 milionu EUR, v běžném roce bylo dosaženo provozního zisku 12,2 

milionu EUR. Pointou je, že Waberer za první pololetí vykázal čistý zisk 8,8 milionu EUR, 

po ztrátě 14,1 milionu EUR v první polovině roku 2020. 

Waberer dosáhl obratu v mezinárodním provozu: V této oblasti činnosti bylo poprvé od 

konce roku 2017 dosaženo kladného čtvrtletního výsledku s 0,7 (čtvrtletí předchozího roku 

mínus 7,1) milionů EUR, uvádí pololetní zpráva. Za první pololetí byla vykázána provozní 

ztráta 1,2 milionu EUR, ale to je zhruba o 10 milionů EUR méně než ve stejném období 

předchozího roku. Vedení se proto domnívá, že nový provozní model, směřující ke 

koncentraci na důležité obchodní koridory, se vyplácí. Uvádí, že počet velkých zákazníků v 

mezinárodním podnikání by mohl být dále zvýšen. 

Druhá důležitá obchodní oblast, regionální smluvní logistika, zejména v Maďarsku, 

dokázala v prvním pololetí zvýšit tržby o 8,8 procenta na 90,3 milionu a vygenerovala EBIT 

ve výši 7,6 milionu EUR, což je téměř o 70 procent více. Kromě účinků výluky ve druhém 

čtvrtletí předchozího roku k tomu přispělo prodloužení některých důležitých smluv a nové 

obchody, oznámil Waberer. Pojišťovací činnost, třetí část společnosti, přispívá EBIT ve výši 

5,8 milionu EUR. 



Počet zaměstnanců se také výrazně snížil. Dnes 5 850 pracujících ve Waberer je téměř o 

1 600 méně než před rokem. Hlavním důvodem je výrazné zmenšení vozového parku - 

Maďaři mají nyní ve vnitrostátním i mezinárodním provozu celkem pouze 2 800 vlastních 

nákladních vozidel, což je zhruba o 400 méně než před rokem. Z toho bude pravděpodobně 

jezdit mezinárodně kolem 1 600 až 1 800 vozidel, zbývajících 1 000 v regionální smluvní 

logistice. Jen před několika lety bylo na silnici 4500 jednotek Waberer. 

--  
 

 

Odborový svaz strojvedoucích GDL vyzývá své členy v Deutsche Bahn, aby se aktivně 

zúčastnili stávky. Ta začne dnes (10. srpna) v 19 hodin v nákladní dopravě a ve 2 hodiny 

ráno v osobní dopravě, na infrastruktuře 11. srpna. Stávky skončí 13. srpna ve 2 hodiny 

ráno. 

Členové GDL velkou většinou hlasovali pro tento výstup pracovního sporu. V tajném 

poštovním hlasování 95 procent hlasovalo pro stávku. Volební účast se pohybovala kolem 

70 procent. 

--  
 

 

Provoz v terminálu největšího přístavu na světě byl dnes pozastaven po jediném případu 

odhalení Covid-19 u 34letého dělníka. Přístav Ningbo-Zhoushan začal dnes ráno odvracet 

lodě v důsledku pozitivního covid testu. Pracovník bydlí na koleji a 8. ěl negativní test, pak 

byl 10. znovu testován. Původně přístavní úřad tvrdil, že jeho operační systém byl dnes 

brzy ráno mimo provoz, než Ningbo-ská Městská zdravotní komise přišla s pravdou ven. 

Nakažený pracovník byl součástí pracovní síly v kontejnerovém terminálu Ningbo Meidong. 

Splash už v pondělí informoval o nebývalém množství tankerů, lodí přepravujících 

hromadný náklad a kontejnerových lodí, které se vracely z kotvy před přístavem Ningbo-

Zhoushan. Údaje, které dnes poskytla dánská poradenská společnost eeSea, ukazují 

obrovský objem kotvících lodí čekajících na kotviště mimo Ningbo-Zhoushan (viz mapa 

níže). 

Ningbo-Zhoushan odbavil v roce 2020 1,17 miliardy tun, což z něj činí největší přístav na 

světě. Jeho roční propustnost v kontejnerech se blíží 30m teu, což z něj dělá třetí největší 

kontejnerový přístav na světě. 

Když bylo na konci května zjištěno ohnisko Covid-19 v přístavu Yantian, operace v klíčovém 

jihočínském vývozním uzlu byly po většinu června sníženy o 70%. 

Od 20. července byly ve zhruba polovině čínských provincií potvrzeny komunitně šířené 

infekce, což vyvolalo masové testování a lokalizovaná uzavření. Nově hlášené pozitivní 

případy Covid-19 v Číně v poslední době donutily zemi znovu zavést omezení s cílem omezit 

šíření viru. Většina přístavů v zemi nyní vyžaduje test nukleové kyseliny (NAT) pro celou 

posádku, přičemž plavidla musí zůstat na kotvě, dokud se nepotvrdí negativní výsledky. 

Mnoho přístavů v zemi rovněž vyžaduje, aby plavidla byla v karanténě po dobu 14 až 28 

dnů, pokud dříve kotvila v Indii nebo provedla změnu posádky do 14 dnů po příjezdu do 

Číny. 

  

Bože kam až ta hysterie povede ? 
 

 

Maersk Line oznámila několik změn ve svých službách po celém světě, jako jsou blank 

sailings, vynechání přístavů a úpravy tras. Kromě toho kodaňská kontejnerová linka 

oznámila, že plavidlo 7 114TEU, Santa Barbara, bude vynechávat terminál Coega v Port 

Elizabeth, aby „chránila svůj další časový plán a aby stihla své vykládací okno (CTOC) v 

Kapském Městě“. 



V důsledku toho bude veškerý dovoz pro Coegu naložený z Durbanu převeden do služby 

Protea a kontejnery budou vyloženy v kontejnerovém terminálu Port Elizabeth (PECT). 

Pokud jde o exportní jednotky z Coega, budou naloženy na Santa Cruz voy 213S. 

Kromě toho kvůli zpožděním z přístavů Luanda a Walvis Bay nebude moci loď Maersk 

Amazon s kapacitou 8 200TEU využít své okno na CTOC v Kapském Městě, a proto toto 

přistání vynechá. Z tohoto důvodu v současné době nejsou na palubu lodi Maersk Amazon 

přijímány žádné dodávky do Kapského Města a veškerý dříve zamluvený vývoz z Kapského 

Města bude podle prohlášení společnosti převeden na m/s Safmarine Chachai 128E. 

V neposlední řadě kvůli přetížení přístavů a zpožděnému kotvení lodí jak v Austrálii, tak v 

jihovýchodní Asii, Maersk také upraví svůj jízdní řád pro službu Komodo v rámci své snahy 

zachovat týdenní spojení mezi jihovýchodní Asií a Austrálií. Do malajsijského přístavu 

Tanjung Pelepas (MYTPP) proto nově připluje toto plavidlo: Komodo – CMA CGM BELLINI / 

133S a posune se o jednu pozici do MYTPP s revidovaným příjezdem 27. srpna. Čísla cest 

se pak budou měnit pouze během dalšího cyklu plaveb, sděluje rejdař. 

--  
 

 

Dánský provozovatel liniové dopravy Maersk potvrdil zavedení congestion surcharge v 

několika přístavech po celém světě. 

Zejména, Maersk oznámil následující destinace congestion fee destination (CFD) a 

congestion fee origin (CFO) v přístavech Rades a Tunis v Tunisku pro dry a reefer 

kontejnery. 

Dopravce se sídlem v Kodani bude navíc uplatňovat poplatek za přetížení  ve výši 150 USD 

za 20' a 200 USD za 40', 45' a high cube (HC) suché a reefer boxy v Paraguayi. 

Navíc Maersk zavede příplatek za přetížení ve výši 175 USD za kontejner do a z Memphisu 

CY, a to kvůli pokračujícímu congestion v oblasti v důsledku uzavření mostu I-40 u města 

Memphis v Tennessee. 

Inland Peak Season Surcharge – Export (IPE) and Import (IPI) bude platit od 1. září a pro 

všechny služby importu a vývozu Store Door (SD) pohybující se s Maerskem poskytovanou 

nákladní dopravou (MPT), „kde Maersk zodpovídá za zabezpečení dodání z CY Memphis". 

--  
 

 

Vodík je nejhojnější látkou ve vesmíru, ale nová recenzovaná studie naznačuje, že jeho 

použití k pohonu lodí může způsobit více klimatických problémů, než kolik jich vyřeší. 

Jaký je hlavní problém s využitím vodíku jako zelené alternativy k motorové naftě? Podle 

nové recenzované studie se vodík získává především ze zemního plynu, což je proces, 

který spotřebovává obrovské množství energie a vypouští velké množství oxidu uhličitého. 

Produkce zemního plynu rovněž uvolňuje metan, silný skleníkový plyn. Jedním z řešení 

tohoto problému je získávání „modrého vodíku“ z H20, tvrzení, že je bezemisní, jsou však 

zavádějící. Podle nového výzkumu emise z modrého vodíku stále přispívají ke změně 

klimatu, jakmile zahrnete celý dodavatelský řetězec. 

„Říkat tomu palivo s nulovými emisemi je naprosto mylné,” říká Robert W. Howarth, hlavní 

autor studie. „Zjistili jsme, že to není ani nízkoemisní palivo". Howarth očekává, že většina 

vodíkového paliva bude v dohledné době vyrobena ze zemního plynu procesem známým 

jako reformování páry. Jedná se o znečišťující a energeticky náročný proces přeměny 

metanu na vodík a oxid uhličitý. 

Nejlepším případem pro vodík bude, jestliže budou vynalezeny nové technologie pro 

zlepšení procesu tvorby vodíku. V tom případě, vodík získaný z plynu může stále fungovat 

jako přechodné palivo. Nejhorším scénářem pro lodní dopravu bude, pokud technologie 

výroby skutečně zeleného vodíku nebude nikdy nalezena a nové lodě s vodíkovým 

pohonem, které jsou postaveny dnes, budou mít zítra zakázáno vplouvat do přístavů. 

  

P.S. Takže zpět na stěžně a spustit plachty! A nebo k veslům... 
 

 

 

 


