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Podnik pro kombinovanou přepravu Metrans převzal provozovatele terminálu CL Europort a 

stejnojmenné logistické centrum v Malaszewiczích ve východním Polsku. Lokalita poblíž 

běloruských hranic je uzlem pro nákladní dopravu v rámci střední a východní Evropy, ale také 

pro euro-asijské přepravy. Mateřská společnost Metrans Hamburger Hafen und Logistik AG 

(HHLA) oznámila, že strategické partnerství bylo uzavřeno také s železniční dopravní 

společností Eurotrans. 

Malaszewicze jsou vzdáleny 4 kilometry od železničního přejezdu Terespol a 8 kilometrů od 

silničního přejezdu Koroszczyn. Železniční trať je součástí II.panevropského dopravního 

koridoru (Berlín, Varšava, Minsk, Moskva). Západoevropský a ruský železniční systém se 

setkávají v Malaszewiczích, takže rozchod lze změnit z 1520 mm na 1435 mm. Eurotrans je 

aktivní i na dopravní ose. 

Peter Kiss, předseda představenstva Metrans Group, upozorňuje, že Malaszewicze jsou již 

využívány pro velkou část přeshraniční železniční dopravy, která vede až na Dálný 

východ. Kiss: "Chceme v tomto segmentu dále růst prostřednictvím strategické spolupráce s 

Eurotrans." 

Eurotrans doplňuje síť Metrans svými železničními přepravami na běloruských a ruských 

trasách, podle oznámení HHLA. Operátor chce část kapacit Eurotrans využít „k nabídce nových 

železničních produktů do a z Brestu a dále na východ nebo k zaručení vysoké kvality stávajících 

služeb“. 

 

Dachser Iberia uvedl do provozu dvě soupravy dvou návěsů pro denní pravidelné linky mezi 

Madridem a Barcelonou. Tahač může přepravit maximálně 134 palet. Dvojitá souprava se 

skládá z návěsu a přívěsu o délce 13,60 metru, má celkovou hmotnost 70 tun a je dlouhá 

31,75 metru. Možné užitečné zatížení je 44 tun. To je o 18 tun více než u běžného kloubového 

nákladního vozu EU. S devíti nápravami zůstává zatížení nápravy pod 8 tun. Celková hmotnost 

klade vysoké nároky na výkon použitých traktorů. Pro srovnání: prostorný železniční vůz s 

posuvnou stěnou typu "Habis-8" (například od pronajímatele ERR) s ložnou délkou téměř 22 

metrů naloží 54 palet; v závislosti na třídě trasy je možné užitečné zatížení kolem 36 až 52 

tun. 

K použití bylo vyžadováno zvláštní povolení pro konkrétní trasu od španělského úřadu pro 

silniční provoz DGT. K současným dvěma kombinacím mají být v průběhu roku 2022 přidány 

další jednotky. Podle Dachseru jde o testovací provoz, na kterém se podílí poskytovatel 

logistických služeb, univerzita nebo výzkumný ústav a společnost z lodního 

průmyslu. „Snižujeme počet cest a používaných vozidel,“ komentuje experiment Celestino 

Silva, výkonný ředitel evropské logistiky společnosti Dachser Iberia. Tím se zabrání zvyšování 

emisí skleníkových plynů. 

Také v Dánsku se mají testovat soupravy nákladních vozidel sestávající ze dvou 

návěsů. Dánská vláda a opoziční strany se na tom v zásadě dohodly krátce před přelomem 

roku. Kombinace mohou mít délku 34 m a celkovou povolenou hmotnost 70 tun. Již dříve 

prováděly šetření proveditelnosti Úřad pro silniční provoz a Úřad pro bezpečnost silničního 

provozu. Na základě výsledků by nyní politici měli zaujmout stanovisko a mimo jiné prověřit 



finanční proveditelnost zkušebního provozu. Dva úřady zapojené do předběžného vyšetřování 

navrhují otevřít 900 kilometrů silnice pro provoz s dvojitými přívěsy. 

 

Provozovatel terminálů Eurogate se podle Alphalineru rozloučil se svým podílem v 

portugalském kontejnerovém terminálu v Lisabonu. Kupujícím podílu Eurogate ve výši 16,34 

procenta v provozní společnosti Liscont Operadores de Contentores SA je turecký provozovatel 

přístavů a terminálů Yilport. Ten nyní drží 100 procent společnosti. Transakce se podle 

Alphalineru uskutečnila loni a o kupní ceně nejsou žádné informace. Web Liscont Terminal je 

offline. Eurogate nebyl k dispozici pro komentář. Po oddělení od lisabonského terminálu má 

nyní Eurogate podíly ve čtyřech zahraničních terminálových společnostech. Podíl na terminálu 

v Lisabonu byl pro Eurogate méně důležitý: ze všech sedmi zahraničních terminálů to byl ten 

s druhým nejnižším obratem; pouze terminál v ruské Usť-Luze zaznamenal ještě nižší počet 

odbavených kontejnerů. 

Podle posledních ročních údajů z roku 2020 bylo v terminálu Liscont naloženo a vyloženo 

celkem asi 79 000 TEU. V důsledku pandemie zaznamenal terminál pokles odbavení o více než 

44 procent ve srovnání s rokem 2019 před covidem. Došlo také k masivním stávkám, které 

trvaly celý rok. Roční výsledek oproti roku 2019 výrazně klesl a byl dokonce negativní, uvádí 

Eurogate ve své výroční zprávě. Za prvních devět měsíců loňského roku zaznamenal terminál 

Liscont opět výrazný nárůst výkonu o cca 79 500 TEU více ve srovnání s odpovídajícím 

referenčním obdobím roku 2020; což je nárůst o více než 42 procent. 

Terminál Liscont má dvě nábřeží a roční odbavovací kapacitu 600 000 TEU. Yilport působí na 

Pyrenejském poloostrově již dlouhou dobu prostřednictvím své dceřiné společnosti Yilport 

Iberia. Po převzetí společnosti Liscont nyní Yilport Iberia provozuje sedm terminálů v 

Portugalsku; ve Španělsku dva. Deklarovaným cílem předsedy představenstva a výkonného 

ředitele společnosti Yilport Roberta Yuksela Yildirima je do roku 2025 uvést skupinu mezi 10 

nejlepších globálních provozovatelů kontejnerových terminálů. 

 

Provozovatel terminálů Eurogate se podle Alphalineru rozloučil se svým podílem v 

portugalském kontejnerovém terminálu v Lisabonu. Kupujícím podílu Eurogate ve výši 16,34 

procenta v provozní společnosti Liscont Operadores de Contentores SA je turecký provozovatel 

přístavů a terminálů Yilport. Ten nyní drží 100 procent společnosti. Transakce se podle 

Alphalineru uskutečnila loni a o kupní ceně nejsou žádné informace. Web Liscont Terminal je 

offline. Eurogate nebyl k dispozici pro komentář. Po oddělení od lisabonského terminálu má 

nyní Eurogate podíly ve čtyřech zahraničních terminálových společnostech. Podíl na terminálu 

v Lisabonu byl pro Eurogate méně důležitý: ze všech sedmi zahraničních terminálů to byl ten 

s druhým nejnižším obratem; pouze terminál v ruské Usť-Luze zaznamenal ještě nižší počet 

odbavených kontejnerů. 

Podle posledních ročních údajů z roku 2020 bylo v terminálu Liscont naloženo a vyloženo 

celkem asi 79 000 TEU. V důsledku pandemie zaznamenal terminál pokles odbavení o více než 

44 procent ve srovnání s rokem 2019 před covidem. Došlo také k masivním stávkám, které 

trvaly celý rok. Roční výsledek oproti roku 2019 výrazně klesl a byl dokonce negativní, uvádí 

Eurogate ve své výroční zprávě. Za prvních devět měsíců loňského roku zaznamenal terminál 

Liscont opět výrazný nárůst výkonu o cca 79 500 TEU více ve srovnání s odpovídajícím 

referenčním obdobím roku 2020; což je nárůst o více než 42 procent. 

Terminál Liscont má dvě nábřeží a roční odbavovací kapacitu 600 000 TEU. Yilport působí na 

Pyrenejském poloostrově již dlouhou dobu prostřednictvím své dceřiné společnosti Yilport 

Iberia. Po převzetí společnosti Liscont nyní Yilport Iberia provozuje sedm terminálů v 

Portugalsku; ve Španělsku dva. Deklarovaným cílem předsedy představenstva a výkonného 



ředitele společnosti Yilport Roberta Yuksela Yildirima je do roku 2025 uvést skupinu mezi 10 

nejlepších globálních provozovatelů kontejnerových terminálů. 

 

Francouzská vláda ustavila své předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2022 pod heslem 

„Vzestup, síla, sounáležitost“. Některé z politických plánů by mohly mít nepřímý dopad na 

odvětví dopravy. Například diskuse o „novém evropském modelu růstu“, kterou hodlá Paříž 

vést na zvláštním summitu hlav států a vlád EU 10. a 11. března. Během páteční inaugurační 

návštěvy Evropské komise v Paříži prezident Emmanuel Macron označil toto téma za „klíčový 

prvek“ předsednictví s velkým významem pro nadcházející desetiletí. 

Francouzi chtějí posílit globální konkurenční pozici průmyslu EU v určitých klíčových oblastech, 

jako je digitální a vodíková ekonomika, výroba baterií a mikročipů nebo cloudové technologie, 

což by mohlo vést ke konfliktům s unijním právem státní podpory. Macron hovořil o 

„společných průmyslových projektech“, které by měly přispět k technologicky lepší pozici EU 

v mezinárodním měřítku. Jde o rozvoj geopolitické strategie, řekl Macron. V hospodářské 

politice i vojenské nebo kybernetické bezpečnosti. 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová také uvedla, že je důležité vybudovat 

v EU konkurenceschopnou vodíkovou ekonomiku. Za další úkol, který bude během 

francouzského předsednictví prosazovat, označila zavedení minimálního zdanění 

mezinárodních korporací, o kterém se rozhodlo na úrovni OECD a G20. Je také důležité 

zachovat svobodu pohybu v schengenském prostoru. Komise předložila příslušné návrhy již v 

prosinci, připomněla von der Leyenová. Předpokladem je lepší ochrana vnějších hranic 

EU. „Jsem potěšena, že Francie přebírá předsednictví v geopoliticky obtížné chvíli,“ řekla 

předsedkyně Komise. "Hlas Francie má váhu." 

Z hlediska obchodní politiky se chce Paříž zaměřit na rozvoj vztahů s Afrikou. K tomuto tématu 

se ve dnech 17. a 18. února bude v Bruselu konat také summit hlav států a vlád z EU a 

Afriky. Von der Leyenová uvedla, že užší vztahy s Afrikou jsou „klíčovým prvkem pro 

budoucnost našeho kontinentu“, například kvůli vyhlídkám růstu a kvůli demografickému 

vývoji.  

 

Společnost Röhlig Logistics našla partnera, který posílí její aktivity v oblasti smluvní 

logistiky. Středně velká firma z Brém se spojuje s americkou firmou Penske. Spolu se svou 

logistickou divizí založil Röhlig v prosinci společný podnik pro smluvní logistiku, který zahájil 

činnost na začátku letošního roku. Spolupráce se zpočátku týká Německa a Nizozemska. Cílem 

je však společně expandovat do dalších západoevropských zemí. Společnosti spojují své 

společné aktivity pod záštitou Röhlig Penske LogisticsGmbH, ve které Röhlig drží 80 procent a 

americký partner 20 procent. Vedení společného podniku, který vede z německého místa 

smluvní logistiky Röhlig v Nettetalu a má kolem 100 zaměstnanců, má manažera z každé 

společnosti: Ross Marlton pro Röhlig a Dick Dekker pro Penske. Penske k dohodě přispívá svou 

polohou 55 000 metrů čtverečních v Roosendaalu. Röhlig má k dnešnímu dni 30 000 metrů 

čtverečních v Nettetalu a přibližně 200 000 metrů čtverečních po celém světě. Kromě 

klasického skladování společný podnik nabízí také řízení dopravy a logistiku e-

commerce. Smluvní logistika v současné době představuje zhruba 5 procent obratu 

Röhlig. Transakce je proto milníkem, řekl Managing Partner Philipp W. Herwig. 

Obě společnosti spolu spolupracují již delší dobu, například při péči o vzájemné zákazníky v 

Evropě. To se týká zejména klientů v automobilovém, potravinářském a zpracovatelském 

průmyslu, řekl Bill Scroggie, senior viceprezident pro mezinárodní operace společnosti Penske 

Logistics. Röhlig také poskytuje námořní a letecké nákladní služby pro Američany a jejich 

zákazníky v USA. 



Penske Logistics je součástí Penske Transportation Solutions s kancelářemi v Severní Americe, 

Jižní Americe, Evropě a Asii. Penske Logistics se umístila na 16. místě v top 50 amerických 

3PL podle analytické společnosti Armstrong & Associates s tržbami 3,2 miliardy amerických 

dolarů. Penske Transportation Solutions je společnost s majetkem v hodnotě mnoha miliard 

dolarů, a je také lídrem v oblasti pronájmu a leasingu nákladních vozidel.  

 

Manipulace s kontejnery byla vážně ovlivněna epidemií Covid-19, ale od podzimu 2020 se v 

Rotterdamu rychle zotavila. V prvních devíti měsících roku 2021 činil růst TEU 7,8 

%. Spotřebitelé utrácejí euro a ekonomika se zotavuje v objemech vyšších než v roce 

2019. Kvůli této silné poptávce v kombinaci s různými narušeními (Suez, vypuknutí koróny v 

čínských přístavech), ke kterým došlo v roce 2021, zůstává tlak na logistický řetězec 

vysoký. To také vedlo k trvale vysokým cenám dopravy. Obrat v TEU rostl rychleji než obrat 

v tunách. Bylo pro to několik důvodů. V malé míře byl tento efekt způsoben nárůstem 

manipulace s prázdnými kontejnery; zásadním dopadem však byl prudký pokles průměrné 

hmotnosti plných kontejnerů. Ceny dopravy v posledních několika čtvrtletích prudce 

vzrostly. V důsledku toho poklesla přeprava relativně těžkého zboží malé hodnoty. Tento efekt 

byl nejvýraznější u exportních kontejnerů, ale vyskytl se i v případě importních kontejnerů. 

„Pro rok 2022 očekáváme, že extrémní zatížení rotterdamských kontejnerových terminálů 

bude prozatím pokračovat. Je to důsledek toho, že mezinárodní flotila kontejnerových lodí a 

kapacita terminálů nerostou dostatečně rychle, aby pokryly vysokou poptávku,“ vysvětluje 

Emile Hoogsteden, obchodní ředitel Rotterdamského přístavu. "Správa přístavu bude i nadále 

upozorňovat na důležitost digitalizace, spolupráce a sdílení dat a podporovat je, aby lépe 

odolávaly globálnímu tlaku na logistické řetězce – dnes i v budoucnu." 

 

Vyšetřování americké Federální námořní komise ohledně obvinění z nadměrného demurrage 

a detention (D&D) by mohlo být na základě stížnosti specializované drayage firmy Orange 

Avenue Express (OAE) zveřejněno, což by se mohlo stát průmyslovým testovacím případem a 

mohlo by vytvořit precedens pro odvětví. Předchozí případy tohoto problému byly řešeny 

individuálně mezi stranami, s různou – a nízkou – mírou úspěšnosti, protože dopravci 

nepřijímají odpovědnost za tyto náklady. 

V tomto případě dopravce OAE sbírá reefer kontejnery z přístavů Los Angeles a Long Beach 

jménem společnosti Hapag-Lloyd a ukládá je ve svém zařízení Long Beach, které sdílí se 

skladem firmy Three Harbors Services (THS). Vzhledem k tomu, že dovozní kontejnery mají 

obecně nadváhu, OAE je povinna použít speciální třínápravový podvozek pro sběr kontejnerů. 

Po příjezdu do depa OAE jsou kontejnery vyloženy a náklad znovu naplněn do standardních 

kontejnerů pro doručení. Prázdné zařízení patřící německému dopravci je vráceno na 

terminální místo odevzdání, obvykle v rámci dvoudenního volného času. Nicméně, ve spisu 

FMC, který nastiňuje stížnost, OAE tvrdí, že jí byla účtována detention až do výše 400 dolarů 

denně za pozdě vrácené reefer boxy, což činilo 258 000 dolarů v době, kdy OAE podala svou 

stížnost (8. prosince). OAE tvrdí, že poplatkům za D&D, které vznikly, se dalo vyhnout, ale 

podmínky uložené společností Hapag-Lloyd zabránily dodání prázdných kontejnerů ve volném 

časovém období. Drayage firmy jsou povinny domluvit si schůzky s terminály, aby doručily 

prázdné bedny, a v některých případech jsou povinny vyzvednout importní kontejner 

současně, (duální transakce). OAE však čelila řadě omezení, včetně: 

• Hapag-Lloyd omezoval svou denní dostupnost vratek prázdných;  

• pokud nebyla k dispozici prázdná místa pro vratku, dopravce se vzdal poplatků za 

zadržení pouze za daný den;  

• pokud byla některá místa určena pro prázdné vratky (ať už dvojí nebo pravidelné), 

Hapag  se nevzdal obvinění ze zadržení bez ohledu na to, zda existovala dvojí transakce 

nebo zda byly v terminálu k dispozici termíny;  

• OAE pak sama zjišťovala, zda jsou pro vratky skutečně termíny k dispozici;  



• pokud byly k dispozici termíny, OAE vracela prázdné "v rozsahu, v jakém by to bylo 

rozumné", vzhledem k tomu, že kontejnery již nebyly na podvozku nebo pokud byla 

možná dvojí transakce;  

• kromě neexistence dvojí transakce nebo neexistence termínů se OAE stala potenciálně 

odpovědnou za zadržení jakýchkoli kontejnerů v depu na svém dvoře (způsobené 

předchozím odmítnutím společnosti Hapag přijmout prázdné kontejnery), které 

nemohly být vráceny.  

Další tvrzení ve stížnosti OAE spočívají v tom, že Hapag-Lloyd přeměnil OAE na "de facto 

skladovací zařízení pro své prázdné kontejnery", což donutilo OAE skládat prázdné bedny ze 

šasi, aby mohla toto zařízení používat pro své podnikání, a přinutilo OAE zaplatit sousední 

společnosti za vykládku a skladování kontejnerů. "Hapag reklamoval zadržení nepřiměřeným, 

svévolným a vrtošivým způsobem," dodala OAE. "Vzhledem k tomu, že Hapag nenaznačil, kdy 

budou prázdné kontejnery přijaty, OAE byla nucena požádat o pomoc THS, aby složila všechny 

kontejnery reefer ze specializovaného podvozku a naskládala prázdné kontejnery Hapag na 

dvoře. V jednom okamžiku jich u OAE čekalo přibližně 70 na povolení k vrácení a na 

dostupnost," tvrdí. To způsobilo dodatečné náklady pro dopravce, který také požaduje náhradu 

škody. V kroku, který zpochybňuje zdůvodnění poplatků za D&D, o kterých FMC říká, že 

podporují rychlost průchodu nákladu přístavy, OAE tvrdí: "Hapag odmítnutí přijmout prázdné 

kontejnery nakonec vyžadovalo, aby OAE odmítla převzít následné plné náklady od Hapag, 

čímž se dále zpomalila plynulost nákladu." 

 

Dle stručné informace od zástupce Metransu v Číně je situace s vlaky obecně taková, že už je 

znát snížení počtu vlaků před CN novým rokem a podle posledních info i z důvodů nepokojů v 

Kazachstánu. 

Co se týče situace v Xianu, zde je omezené pracovní doba terminálu, který aktuálně funguje 

na cca 50%. Počet vlaků z Xianu je tedy ponížený na polovinu, není však v plánu terminál 

zcela uzavřit (zatím). 

Vlaky TE/ METRANSu do České Třebové a dále do dalších terminálů METRANSu odjíždějí 

stejně jako ostatní vlaky ve sníženém množství, ale jezdí. 

 

Situace ve Středoasijské republice Kazachstán, která je sužována násilnými nepokoji, je v 

současné době nejasná. Hovoří se o více než 150 mrtvých, 8 000 zatčených a boji o moc na 

vrcholu státu. Rozsah, v jakém to ovlivní logistiku v zemi a důležitou tranzitní dopravu, 

zejména na Nové hedvábné stezce, nelze dosud přesvědčivě zjistit. Je však zřejmé, že dojde 

k poškození procesů. Například Gebrüder Weiss hlásí DVZ, že její vlastní zaměstnanci v Almaty 

pracují z domova od 5. ledna, a proto jsou v bezpečí. Vyhlášený výjimečný stav platí do 19. 

ledna. Provozní procesy jsou ovlivněny především tím, že internet je přístupný pouze denně 

od 9 .m do 13.m. 

Nikolaus Kohler, regionální výkonný ředitel pro Blízký východ / střední Asii ve společnosti M&M 

Militzer Münch, také hlásí podobné skutečnosti. Společnost, která provozuje vlastní službu CEP 

v zemi s EMEX, také trpí dočasným selháváním internetu. Tým je však na místě; kancelář, 

sklad a vozidla jsou nepoškozené. V zásadě se zdá, že se situace na venkově vrací k normálu 

rychleji než v hospodářském a obchodním centru Almaty. Tam došel benzín a je obtížné ho 

získat. Gebrüder Weiss také uvádí, že mezinárodní letiště Almaty je uzavřeno a bude 

používáno pouze pro vojenské lety a diplomatické mise. Při železniční přepravě po Nové 

hedvábné stezce však podle současného stavu znalostí nejsou žádné vážné problémy. 

Vzhledem k aktuálně vysokému celkovému počtu zpoždění na Hedvábné stezce je však obtížné 

spolehlivě posoudit určitý druh kazašského efektu. 



V posledních dnech kazašské železnice KTZ zveřejnily několik online aktualizací o stavu 

nákladní dopravy po železnici. 6. ledna mohlo 129 nákladních vlaků jet jen se zpožděním. Dne 

8. ledna pak bylo oznámeno, že důležitá průmyslová odvětví budou upřednostněna a včas 

zásobena vozy. Poškozena nebyla ani železniční infrastruktura. 

Mezitím Eurasijská železniční aliance JSC (UTLC ERA), sdružení železnic z Ruska, Běloruska a 

Kazachstánu, krátce před Vánocemi oznámila, že provoz na Hedvábné stezce mezi Evropou a 

Čínou pravděpodobně v loňském roce poprvé překročil hranici 1 milionu teu. 

 

Na konci roku každá osmá společnost (12,5 procenta) v sektoru pozemní dopravy v Německu 

klasifikovala svou existenci jako ohroženou. Podíl se tak oproti poslednímu průzkumu v červnu 

2021 zvýšil, jak ukazují podnikatelské průzkumy Institutu Ifo. Na konci první poloviny 

loňského roku se cítil ohrožen každý desátý. Kromě toho 12,2 procenta ze segmentu 

Warehousing v prosinci odpovědělo, že důsledky koronavirové pandemie ohrožují jejich 

existenci. Zde se podíl od června dokonce zvýšil o 5 procentních bodů. Celkově je v 

Německu nejvíce postižen sektor služeb. Z těchto společností se jedna z pěti klasifikuje jako 

ohrožená. V průměru ve všech sektorech ekonomiky 14 procent společností nadále bojuje o 

přežití. 

54 procent celkové hodnoty B2B faktur v termínu splatnosti stále nesplacených. Uvádí to 

úvěrová pojišťovna Atradius, která provedla průzkum mezi 200 společnostmi z chemického, 

ocelářského a kovodělného a dopravního sektoru. Neuhrazené faktury odpovídají podobné 

celkové částce po splatnosti jako za celý loňský rok. Zároveň 49 procent společností uvedlo, 

že na úhradu faktur musí čekat déle než v předchozím roce. "Udržování tak vysokých 

pohledávek v účetnictví, kromě ztráty tržeb, je pro dopravní průmysl znepokojující a mohlo 

by vést k problémům při generování peněžních toků," říká Thomas Langen, senior regionální 

ředitel pro Německo, střední a východní Evropu společnosti Atradius. Pozitivní je, že procento 

neuhrazených faktur a úprav hodnot zůstalo ve srovnání s předchozím rokem stabilní. Mohlo 

by však být obtížnější, zejména pro menší společnosti, pracovat s touto nižší likviditou nebo 

dokonce přežít. Podle průzkumu pouze relativně malá část dopravního trhu obchoduje se 

stabilitou a bezpečností pojištění obchodních úvěrů. Pro 65 procent dotazovaných společností 

to znamená, že vyčlenily rezervy na nedobytné pohledávky. Proto podle společnosti Atradius 

společnosti bez pojištění obchodních úvěrů zaznamenávají výrazný nárůst administrativních 

nákladů spojených se správou úvěrů. 

Dvě pětiny společností navíc vykázaly zvýšené kapitálové náklady – tj. náklady spojené s 

externím financováním – a zvýšené náklady na inkaso. Pro rok 2022 dopravní průmysl 

očekává, že pokračující narušení dodavatelského řetězce by mohlo představovat riziko pro 

toto odvětví. Mnoho společností vyjádřilo obavy z pravděpodobného nárůstu insolvencí, což 

by mohlo vést k nedostatku likvidity a dokonce mohlo mít negativní dopad na vývoj domácí 

ekonomiky. Nicméně 72 procent dotázaných společností hodnotí svůj růstový potenciál pro 

nadcházející rok pozitivně, zatímco 20 procent je pesimistických ohledně vyhlídek na růst své 

společnosti. To je dvakrát více respondentů s negativním výhledem než v ostatních 

chemických a ocelářských/kovodělných odvětvích dotazovaných v Německu. 

 

Španělská pošta Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) založila vlastní 

nákladní leteckou společnost. Leteckou společnost, která v poslední době působí pod názvem 

Correos Cargo, neprovozuje samotná státní společnost, ale rekreační letecká společnost 

Iberojet. Prozatím bude letecká společnost, která operuje v barvách Correos, létat čtyřikrát 

týdně z Madridu do Hongkongu a zpět. Podle sdělení Correos má být trasa dálného východu v 

budoucnu doplněna spojením mezi Evropou a Latinskou Amerikou. 

Zatím má Correos Cargo osobní letadlo používané jako nákladní stroj s odstraněnými sedadly 

typu A330-300. To bylo dříve součástí flotily společnosti Iberojet, která poskytuje letadlo jako 



pronajímatel. Ve druhé polovině roku se očekává, že Iberojet poskytne do této flotily druhé 

letadlo; podle zpráv z médií mají být obě letadla přestavěna na nákladní letadla. 

Podle společnosti Correos přichází založení nákladní letecké společnosti na pozadí 

pokračujícího boomu elektronického obchodování, který vedl k 25% nárůstu příjmů v první 

polovině roku 2021. Correos během tohoto období odeslal 135 milionů balíků; to je o 12,6 

procenta více než v odpovídajícím období předchozího roku.  

 

Ani "Grande Nation" nemůže kouzlit. Proto si francouzská vláda nestanoví žádné konkrétní cíle 

pro své předsednictví Rady EU, pokud jde o pokrok v jednáních o plánovaných právních 

předpisech z klimatického balíčku EU "Fit for 55". Otázky jsou příliš složité a návrhy jsou stále 

příliš čerstvé na to, aby byl některý z dokumentů připraven k rozhodnutí do konce června. 

Francouzi však chtějí diskusi posunout co nejdále. Na podporu jednání v Radě ministrů 

naplánovali řadu konferencí. Například 7. dubna se bude konat konference energetických 

expertů v Paříži a 3. a 4. února letecký summit v Toulouse. Na pořadu jednání: Cesta k větší 

udržitelnosti, překonání současné krize, ale také zlepšení pracovních podmínek. 

Za cíl dopravní politiky jejich předsednictví bylo Francouzi prohlášeno zatraktivnění odvětví 

dopravy pro pracovníky, a to zejména v letectví a námořní dopravě. Na průmyslové konferenci 

ve dnech 9. a 10. února v La Rochelle se bude diskutovat o tom, jak lze zatraktivnit námořní 

profese, zlepšit klíčové kompetence a zastavit trend stále většího využívání neevropských 

pracovníků. Cílem je formulovat společné evropské cíle pro rozvoj námořních profesí jako 

základ pro následné legislativní návrhy. Seminář, který se bude konat 20. května v Paříži, 

bude rovněž věnován sociálním výzvám v nákladní dopravě. Mimo jiné bude projednáno 

provádění balíčku opatření EU v oblasti mobility v silniční nákladní dopravě a pokrok dosažený 

v oblasti kontrol a spolupráce mezi členskými státy. Další příležitost k projednání sociálních a 

jiných otázek nákladní dopravy bude nabídnuta orgánům odpovědným za dopravu na 

"zasedání generálních ředitelů" v Paříži dne 3. května. 

Jak nejlépe podpořit železniční nákladní dopravu a přechod na jiný druh dopravy ze silnic bude 

předmětem setkání odborníků a zástupců ministerstev v Paříži dne 24. února. Podobná 

konference ve dnech 16. a 17. února na stejném místě se zaměří na autonomní a propojené 

řízení. Po zhodnocení současných politických směrů bude diskutováno přijetí, vliv na mobilitu 

a životní prostředí, priority výzkumu a možné aplikace v logistickém průmyslu. Plánují se další 

setkání odborníků o spolupráci v oblasti bezpečnosti železnic a o tom, jak řešit posuzování 

vlivů na životní prostředí, například v projektech infrastruktury. 

Ministři dopravy EU se mají v úmyslu setkat během francouzského předsednictví třikrát: na 

neformálních rozhovorech v Le Bourget ve dnech 21. a 22. února, na oficiálním zasedání Rady 

v Lucemburku dne 2. června a na Dnech TEN-T v Lyonu ve dnech 28. až 30. června. Tato 

konference, organizovaná společně s Evropskou komisí, je fórem pro diskusi s dopravním 

průmyslem a poslanci Evropského parlamentu o dalším rozvoji transevropských dopravních 

sítí, dekarbonizaci, digitalizaci a přechodu na jiný druh dopravy. Nejnovější návrh 

reformovaného nařízení o TEN-T bude zaměstnávat technické pracovní skupiny Rady ministrů, 

jakož i balíček Fit for 55 a směrnici o inteligentních dopravních systémech (ITS). Francouzi 

chtějí pokračovat v jednáních s Evropským parlamentem o nových pravidlech pro jednotné 

evropské nebe (SES). Pokud jde o vyhlídky na úspěch, udržují si nízká očekávání. Paříž chce 

podpořit žádost středomořských zemí mezinárodní námořní organizaci IMO o zřízení zóny 

kontroly síry (SECA) ve Středozemním moři s přísnými emisními limity jako v Severním a 

Baltském moři. Francouzská vláda plánuje v Radě ministrů úvodní jednání o očekávaných 

legislativních návrzích týkajících se státní kontroly vlajky a přístavů, vyšetřování nehod na 

moři a nových předpisů pro stabilitu osobních trajektů RoRo. 

 



Přístav Ningbo se z velké části zotavil z posledního narušení Covidem, ale riziko zpoždění lodní 

dopravy z Číny se již rozšířilo do Tianjinu a Shenzhenu. Ve včerejší aktualizaci Maersk uvedl: 

"Operace kontejnerových nábřeží byly v Ningbo zcela obnoveny." Speditéři však hlásili vážná 

zpoždění pozemních operací, jejichž zotavení trvá déle. Maersk uvedl, že nákladní doprava se 

zotavila na 75% normální kapacity, přičemž některé služby zůstaly pozastaveny v oblastech 

zasažených Covidem a "provozní efektivita negativně ovlivněna požadavkem na testování 

nukleových kyselin". Odesílatelé, kteří doufají, že dostanou své zboží z Číny před svátkem 

čínského Nového roku, však mají jen málo času na to, aby si oddechli, protože Tianjin se stal 

nejnovějším přístavním uzlem, který pocítil hlavní nápor čínské "dynamické" politiky nulového 

Covidu. 

Město se 14 miliony obyvatel prochází masovým testováním, což narušuje provoz v přístavu, 

největším v severní Číně, s roční propustností přes 20 milionů teu. CH Robinson včera oznámil 

zákazníkům, aby očekávali zpoždění námořního a leteckého nákladu, dokud nebude testování 

dokončeno. Operace vyzvednutí všech importních kontejnerů byly okamžitě pozastaveny, 

nedostatek personálu na letišti Tianjin a v terminálech oceánských přístavů pravděpodobně 

způsobí zpoždění při dodávkách nákladu a očekává se, že bude trvat nejméně 48 hodin. 

Pekingské letiště funguje normálně, ale dodávky kamionů z Tianjinu do Pekingu jsou 

omezeny. 

Masové testování na Covid probíhá také v jižní Číně poté, co byl v Shenzhenu zjištěn "shluk" 

čtyř případů, což vyvolalo poplach mezi přepravci zasaženými loňským katastrofálním 

uzavřením v Yantianu. Zdravotničtí činitelé tvrdí - aniž by poskytli důkazy - že je "vysoce 

pravděpodobné", že jedna infekce byla způsobena tím, že pracovník dodavatelského řetězce 

byl vystaven "kontaminovanému zboží", podle South China Morning Post. Loadstar uvádí, že 

operace v přístavu jsou zatím nedotčeny, ale stejně jako v Ningbu a Tianjinu existuje riziko 

zpoždění kvůli testovaným pracovníkům a omezením nákladní dopravy. 

Mezitím, s oslavou čínského Nového roku a zimními olympijskými hrami v Pekingu, které 

začínají 1. respektive 4. února, speditéři neočekávají žádné zmírnění potenciálních narušení 

nákladní dopravy vzhledem k současné již vysoké úrovni přetížení přístavů v zemi. Například 

fibs Logistics popsal přetížení v Šanghaji jako "masivní" a poznamenal: "Plavidla jsou zpožděna 

asi o jeden týden. Kvůli případům Covid-19 v okrese Beilun v Ningbo jsou některé zásilky 

převedeny do Šanghaje, což vedlo k dalšímu přetížení terminálu. " Firma přidává, že klíčové 

čínské vstupní přístavy obecně trpí nedostatkem prostoru a vybavení a vzhledem k tomu, že 

špička před CNY tlačí sazby nahoru, "je zapotřebí prémií k zajištění prostoru". Toto vážné 

přetížení přístavu má za následek zpožděné plavby, neustálé hromadění zpoždění a 

vícenásobné přerušování práce. Speditéři a majitelé nákladu budou v nadcházejících měsících 

nevyhnutelně čelit dalším potížím." 

 

Britští letečtí speditéři vyhrožují, že přestanou používat letecké společnosti, jejichž handling 

agenti mají ve Velké Británii velmi vysoké poplatky po prudkém zvýšení cen skladování, a 

tvrdí, že bude stát průmysl miliony. Handling agenti však poukazují na jejich obrovský nárůst 

nákladů a rostoucí přetížení, protože speditéři nedokážou vyzvednout náklad včas. Na konci 

loňského roku WFS vydala nové poplatky za manipulaci v terminálu a skladování - obzvláště 

velký nárůst, protože agent zkrátil dobu volného skladování z 24 hodin na 18 a po 36 hodinách 

a 54 hodinách dále zvyšuje náklady. Vzhledem k tomu, že trvá pět dní, než se náklad dostane 

z meziskladu, není WFS ve svém přístupu příliš zaměřen na zákazníka. WFS však tvrdí, že 

nejenže vzrostly náklady, ale že investuje do zlepšení procesu pro všechny. Říká: "Stručně 

řečeno, náklady v důsledku Brexitu a pandemie ovlivnily všechny operace. Ve Velké Británii to 

mělo hluboký dopad na provoz napříč všemi manipulátory. V posledních několika měsících to 

bylo obzvláště významné, protože speditéři nedokázali vyzvednout zboží, což ovlivnilo celou 

operaci a vytvořilo nevyřízené položky (to bylo po celém světě). Když to říkáme, dařilo se nám 

lépe než většině ostatních ve Velké Británii díky způsobu, jakým jsme řídili naše lidi. To 



ukázalo, jak loajální a oddaný tým máme. Kromě toho provoz ve Velké Británii také okamžitě 

zvýšil svou kapacitu (zdroj B577 jako dočasné řešení), pronájem dalších nákladních vozidel 

pro uložení nákladů a snížení zpoždění v důsledku zvýšených letů / nevyřízených položek atd. 

" 

Ostatní GA´s ještě nezvýšili své sazby pro rok 2022, ale listopadové sazby Swissportu ukazují, 

že nabízí 24 hodin bezplatného skladování na londýnských letištích a 48 hodin v jiných 

zařízeních ve Velké Británii, přičemž poplatek je stanoven na 15,04 liber (20,37 dolarů) za den 

za 100 kg. WFS začíná na £ 17.60 denně po 18 hodinách, stoupá na £ 35.20 po 36 hodinách 

a na £ 70.40 po 54 hodinách. V důsledku toho speditéři říkají, že doporučí svým zákazníkům 

používat letecké společnosti s levnějšími agenty. 

Poplatky způsobují dominový efekt: poskytovatel letecké nákladní dopravy UCH Logistics řekl 

zákazníkům, že nabídne službu přednostního sběru z WFS za 0,06 GBP za kg, což by se mělo 

vyhnout poplatkům za skladování. 

Handling agenti však chtějí zavést vyšší skladovací poplatky ve snaze vyčistit své sklady, 

přičemž doba setrvání ve skladech se v uplynulém roce prodloužila a tím se snížila jejich 

kapacita. Jeden řekl, že zavedl pouze vyšší poplatky za skladování, aby motivoval speditéry k 

odbavení nákladu, ale že to nefungovalo. "Speditéři nedělají nic, aby si pomohli sami," řekl 

jeden agent. "Co dělají pro vyřešení problémů? Jak hodlají zlepšit proces sběru? Existují 

rezervační sloty pro nákladní vozidla, procesy předběžných rezervací, ale tyto iniciativy 

nepoužívají. Snažíme se, aby to bylo lepší pro všechny." 

Manipulátoři v loňském roce řekli The Loadstar, že jejich náklady výrazně vzrostly, ale nebyli 

schopni upravit své smlouvy s leteckými společnostmi v polovině období, což je nechalo ve 

ztrátě. WFS poukázal na obrovský nárůst spotřebního materiálu, energie a práce, stejně jako 

investic. Robert Fordree, vedoucí nákladní dopravy společnosti Menzies, vysvětlil: "Když 

mluvíme o objemech, nemáme schopnost ohýbat sazby nahoru nebo dolů, takže musíme 

předpovídat. Snažíme se však naším tarifem THC neovlivňovat naše zákazníky, protože působí 

na konkurenčním trhu. Nechává nás to trochu mezi mlýnskými kameny. Máme inflační nárůst 

u THC, ale to, co jsme zažili, je bezprecedentní, pokud jde o strukturu nákladů. Naše letecké 

smlouvy nepokrývají ani náklady na naše lidi. Nikdy byste nemohli zůstat v tomto oboru, 

pokud byste účtovali pouze leteckým společnostem. Nemůžete přežít bez THC." Poznamenal, 

že zatímco all-in sazby leteckých společností vzrostly, podíl manipulátorů na obratu ze služby 

klesl. 

 

Kontejnerolvá loď pod vlajkou Ocean Network Express utrpěla v Atlantiku ztrátu kontejnerů 

při plavbě do New Yorku. ONE potvrdil, že k negodě došlo na palubě m/s Madrid Bridge, 7. 

ledna okolo 08:00 UTC. Loď plula ze Singapuru do New Yorku 

Vlastník lodi, Kawasaki KIsen Kaisha Ltd. (K-Line) oznámil, že nedošlo ani k zranění an i ke 

ztrátě konrtejnerů s nebezpečným zbožím. Počet kontejnerů ztracených či zborcených ale 

znám není. Loď v tuto chvíli pokračuje v plavbě do USNYC. 

Doplňující zpráva od ONE potvrzuje zahájení vyšetřování a varuje před zdržením lodi. "Jsme 

ve spojení s chartererem ONE, všechny příslušné úřady byly neprodleně informovány a 

rozběhlo se vyšetřování nehody", oznamuje K-Line 

M/s Madrid Bridge o výtlaku 146,778 DWT byla postavena v roce 2018 a registrována v 

Japonsku. Je 365,94 metru dlouhá a nabízí přepravní kapacitu 13,900 TEU. Loď provozuje K-

Line Ship Management. 



Madrid Bridge slouží na lince ONE East Coast 4 (EC4) Service. 

Povětrnostní hlášení z NOAA Ocean Prediction ukazuje nad centrální částí Severního Atlantiku 

tlakovou níži 954 mb se silou hurikánu; analýza stavu mořské  hladiny pak velmi vysoké vlny 

(až 13 metrů) coby důsledek této bouře. 

 

MSC je dopravcem, který byl ze všech kontejnerových přepravních společností nejlépe 

schopen předvídat a využívat tržní dopady pandemie koronaviru. Když se v roce 2020 v 

žádném případě nedalo předvídat, že hráči budou v průběhu pokřivení trhu sklízet obrovské 

zisky a že se po náhlém propadu poptávky nebudou muset obávat obrovských nadměrných 

kapacit, MSC již začala masivně nakupovat použité lodě na trhu. To je velmi pozoruhodné, 

protože zároveň i renomované analytické domy, jako je Sea-Intelligence, stále považovaly za 

realistické ztráty v celém odvětví až do výše 23 miliard amerických dolarů pro rok 2020. 

Málokdy byla prognóza tak špatná jako tato: dopravci ztrojnásobili své kumulativní zisky na 

přibližně 16 miliard dolarů. 

MSC také objednal nové lodě dříve než většina konkurentů a využil příležitosti k vybudování 

kapacity za poměrně nízkou cenu. Management pod vedením Sörena Tofta podstoupil vysoké 

riziko, takže pouze při zpětném pohledu lze říci: Dopravce udělal všechno správně. Pokud jde 

o kapacitu, výrazně rozšiřuje svůj náskok před Maerskem a nevzdá se tohoto vedoucího 

postavení na trhu v nadcházejících letech. 

 

Belgický regulátor hospodářské soutěže BMA-ABC nemá námitky proti plánovanému sloučení 

přístavů Antverpy a Zeebrugge. Úřad analyzoval dopad fúze na trh obecných a zvláštních 

přístavních služeb, zejména na manipulaci s kontejnery, kapalným nákladem a nákladem typu 

ro-ro. Zde mají oba přístavy největší podíl na trhu, řekl mluvčí BMA-ABC na žádost DVZ. 

Orgány pro hospodářskou soutěž dospěly k závěru, že neexistují žádné důsledky pro 

hospodářskou soutěž, které by bránily schválení spojení. Evropská komise nemusí projekt 

posuzovat, protože není dosaženo potřebných prahových hodnot pro mezinárodní obrat. 

Annick De Ridder, přístavní mluvčí v Antverpách, označila schválení za důležitý krok k 

založení nového přístavu. Je to také důkaz, že spolupráce nyní probíhá "za optimálních 

podmínek". "Naším cílem je oficiální spuštění přístavu Antverpy-Bruggy na konci dubna," 

řekla De Ridder. 

Zástupci měst i přístavních orgánů podepsali dohodu o zřízení přístavu Antverpy-Bruggy v 

polovině února 2021 po letech diskusí. Obě strany dospěly k závěru, že obchodní oblasti se 

dobře doplňují a že oba přístavy společně mohou dosáhnout silnější pozice v mezinárodní 

konkurenci a přilákat více nových zákazníků a investorů. Kombinovaný přístav se stane 

předním přístavem pro manipulaci s kontejnery v Evropě v tunách (157 milionů tun ročně), 

jedním z největších přístavů pro běžný náklad a největším přístavem pro manipulaci s vozidly 

v Evropě. Kromě toho bude přístavem procházet více než 15 procent veškeré tranzitní 

přepravy plynu v Evropě a přístav zůstane důležitým uzlem pro chemické látky v Evropě. 

Očekává se, že celková kapacita bude 278 milionů tun ročně. Generálním ředitelem nového 

přístavu má být současný šéf přístavu v Antverpách Jacques Vandermeiren. 

Obchodní sdružení přístavu Hamburk označilo fúzi za logickou s ohledem na procesy 

koncentrace, které v posledních letech probíhaly na straně majitelů lodí. To zvyšuje tlak na 

německé terminálové společnosti, aby "spolupracovaly stejně nebo se také sloučily," prohlásil 

generální ředitel Norman Zurke. 

 

Společnost He Greenplan GmbH, donedávna dceřiná společnost Deutsche Post DHL Group, v 

rámci manažerského odkupu přechází na manažery Clemense Beckmanna a Floriana Mergeta. 



Generální ředitel společnosti Greenplan Beckmann bude v budoucnu vlastnit 75% podíl ve 

společnosti. Merget, dříve vedoucí strategie a rozvoje podnikání, získává zbývajících 25 

procent a nyní je výkonným ředitelem. 

Greenplan nabízí cloudovou, dynamickou optimalizaci tras pro logistické společnosti a je na 

trhu od roku 2016. V té době společnost původně pracovala na optimalizaci dopravy a 

plánování tras pro DHL v rámci výzkumného projektu DHL a Matematického institutu univerzity 

v Bonnu. 

Podle Deutsche Post byl Greenplan prodán, protože skupina se sídlem v Bonnu se chtěla 

soustředit na své hlavní podnikání. Jedná se o dopravní a logistické služby a ne o další vývoj 

softwarového startupu. Přesto i ona zůstane zákazníkem Greenplanu. 

 

Maersk má v úmyslu být do roku 2040 plně UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ. Jak oznámila dánská 

logistická společnost, tento nový cíl se bude vztahovat na všechny divize skupiny. V roce 2018 

si společnost stanovila cíl provozovat do roku 2050 pouze svou flotilu kontejnerových lodí. 

Kromě toho chce Maersk přivést na čistou nulu nejen ty emise, které společnost sama 

způsobuje (tzv. Emise Scope 1), ale také nepřímé emise (Scope 2: emise z výroby energie 

zakoupené od energetické společnosti; Rozsah 3: emise na předcházejícím a navazujícím trhu 

generované jinými společnostmi v hodnotovém řetězci maersk). Jako prozatímní cíl Maersk 

usiluje o masivní snížení emisí CO₂ ve všech divizích skupiny již v roce 2030. V současné době 

má být na každý kontejner přepravovaný na palubě flotily společnosti Maersk vyprodukováno 

pouze o polovinu méně emisí než v roce 2020. Maersk předpokládá pro své terminály ještě 

vyšší úspory: očekává se, že do roku 2030 vypustí o 70 procent méně CO₂ než v roce 2020. 

Podle společnosti Maersk by tyto dva cíle mohly snížit emise z vlastní divize lodní dopravy 

skupiny o 35 až 50 procent ve srovnání s rokem 2020; přesná hodnota závisí na objemovém 

růstu divize. 

Jedním z nejambicióznějších cílů dánské logistické společnosti je nový závazek přepravit do 

roku 2030 čtvrtinu všech kontejnerů na lodích poháněných nízkoemisními palivy. Nízkoemisní 

paliva jsou ta, která umožňují snížení emisí nejméně o 65 procent ve srovnání s konvenčními 

fosilními palivy. S tímto cílem se Maersk drží svého přísného odmítnutí zkapalněného zemního 

plynu, což umožňuje snížení emisí CO₂ pouze o 25 procent. Na rozdíl od jiných dopravců, jako 

jsou CMA CGM a Hapag-Lloyd, nemá Maersk plavidla poháněná LNG, zatímco v posledních 

měsících převažoval trend v odvětví považovat LNG za životaschopnou překlenovací 

technologii. Poté, co MSC dlouho odmítala objednávky lodí na LNG, nový lídr na trhu nyní 

zahrnul do své knihy objednávek také lodě s tímto typem pohonu. 

Dobrovolný závazek přepravit do roku 2030 čtvrtinu všech kontejnerů s nízkými emisemi 

naznačuje, že společnost Maersk čelí masivní obnově flotily s komplexními objednávkami lodí, 

které dalece přesahují objednávku zadanou v loňském roce na osm lodí poháněných 

metanolem, z nichž každá má 16 000 TEU. Mezitím společnost využila své tehdy smluvně 

stanovené opce na další čtyři identické lodě. Flotila společnosti Maersk v současné době 

zahrnuje 735 plavidel (330 vlastněných, 405 v pronájmu). Aby mohla společnost Maersk za 

osm let obměnit čtvrtinu své flotily, aby splnila nový cíl, musela by mít 184 nízkoemisních 

plavidel na základě dnešní velikosti flotily. Do roku 2024 bude mít Maersk pouze dvanáct lodí, 

které již byly uvedeny do provozu. Uvedením prvních osmi plavidel poháněných metanolem 

do provozu sníží společnost Maersk emise CO₂ své současné flotily o pouhá 3 procenta, z 

přibližně 33 milionů tun CO₂/rok na 32 milionů tun CO₂/rok. 

Maersk také usiluje o nižší emise s ohledem na svou dosud poměrně nevýznamnou divizi 

letecké nákladní dopravy. Například nejméně 30 procent objemu má být přepravováno 

nákladními stroji, které využijí udržitelné letecké palivo (tzv. Udržitelné letecké palivo; SAF). 

Divize logistiky má snížit emise ve svých skladech nejméně o 90 procent (Scope 1 a 2). Velkou 

nejistotou obklopující tyto ambiciózní plány však zůstává otázka, zda bude mít Maersk 



dostatek nízkoemisních paliv, ať už pro své kontejnerové lodě nebo pro nákladní letadla. 

Dvanáct nových lodí, které mohou být provozovány pouze s metanolem, bude vyžadovat 

přibližně 0,5 milionu tun metanolu. V současné době je celosvětový objem výroby zeleného 

metanolu pouhých 35 000 tun. 

 

Finsko opět povoluje dočasné výjimky z doby řízení a odpočinku. Podle čtvrtečního prohlášení 

Ministerstva dopravy a spojů je vzhledem ke zhoršující se situaci v souvislosti s Covid-19 

vhodné výjimky na 30 dní obnovit. Byly schváleny již na jaře 2020. Nyní podle vyhlášky platí 

od 17. ledna do 15. února. Důvodem je, že bezpečnost dodávek společnosti vyžaduje hladký 

tok nákladní a osobní dopravy ve všech situacích. 

Dočasné výjimky stanoví, že denní doba řízení nesmí překročit 11 hodin. Týdenní doba řízení 

nesmí překročit 60 hodin. Pro celkovou dobu řízení ve dvou po sobě jdoucích týdnech platí 

limit 120 hodin. Denní doba odpočinku musí být nejméně 9 hodin denně, týdenní doba 

odpočinku může být zkrácena na nejméně 24 hodin každý druhý týden bez náhradní doby 

odpočinku. Po době řízení nepřesahující 5,5 hodiny musí následovat přestávka v délce 45 

minut, kterou lze rozdělit na 15minutovou přestávku, kterou je třeba absolvovat jako první, a 

30minutovou přestávku. Běžné týdenní doby odpočinku mimo areál lze strávit ve vozidle za 

předpokladu, že má vhodné vybavení pro spaní pro každého řidiče a vozidlo stojí. 

V souvislosti s dočasnými výjimkami z doby řízení a odpočinku by měla být věnována 

pozornost schopnosti řidičů pracovat. Obecná bezpečnost silničního provozu nebo bezpečnost 

práce řidičů nesmí být ohrožena. 

 

HHLA Sky, dceřiná společnost Hamburger Hafen und Logistik AG, a Hamburský přístavní úřad 

(HPA) mají v úmyslu spolupracovat při používání automatizovaných dronů v oblasti přístavu 

Hamburk. Za tímto účelem se obě společnosti dohodly na technologickém partnerství. Cílem 

je najít "řešení pro logistické, senzorické nebo koordinační procesy," uvedly společnosti ve 

čtvrtek. 

"Když dojde k bouřkovým vlnám, nehodám nebo jiným nepředvídaným incidentům, létající, 

plovoucí nebo samohybné roboty jsou na místě mnohem rychleji, aby poskytly video a 

fotografický materiál s vysokým rozlišením pro přesné zobrazení situace. Tato úspora času 

může být v případě nouze rozhodující. Kromě toho výrazně zefektivňují údržbu a rozšiřování 

přístavní infrastruktury, například u zařízení, která jsou velmi obtížně dosažitelná a s vysokými 

časovými výdaji nebo v ohrožení," vysvětlil Jens Meier, předseda správní rady HPA. 

HHLA Sky pracuje na technologiích pro ovládání a monitorování dronů. Ty mají být v 

budoucnu propojeny s aplikacemi HPA. Kromě toho bude testována nová služba "Drone-as-

a-Service". 

 

Po zavedení nových dovozních kontrol výrobků z EU ve Velké Británii očekává logistický 

průmysl další odchod spedičních firem z britského trhu. "Zejména pro středně velké 

společnosti to bude mít hrubé dopady," připouští Dirk Engelhardt, mluvčí představenstva 

Spolkové asociace nákladní silniční dopravy, logistiky a likvidace (BGL), v rozhovoru s 

německou tiskovou agenturou. Britové by museli očekávat rostoucí ceny a menší dostupnost 

produktů z Evropy. 

Celkově trvá zpáteční cesta pro středoevropské speditéry kvůli celním formalitám přibližně o 

den déle než před Brexitem. Mnoho řidičů z EU proto zastavilo své cesty do Spojeného 

království – také proto, že v jiných evropských zemích je dostatečný výběr objednávek, 

protože na mnoha místech je nedostatek řidičů kamionů. Engelhardt očekává, že odchod z 

Velké Británie bude umocněn dovozními kontrolami zboží z EU, které platí od začátku roku. 



Ve střednědobém horizontu šéf BGL očekává, že vznikne trh s výrazně menším počtem 

logistických společností a řidičů, které se budou specializovat na cesty do Velké Británie a 

dodávky velkým společnostem, jako jsou výrobci automobilů nebo supermarkety. Je však 

nepravděpodobné, že by to pokrylo poptávku. Spojené království proto musí přemýšlet o 

dalších sezónních opatřeních. 

Před více než rokem udělala Velká Británie poslední krok v rozchodu s Evropskou unií. Ačkoli 

obchodní dohoda vyjednaná na poslední chvíli v zásadě zajišťuje do značné míry bezcelní 

obchod, nové formality a kontroly přesto vytvořily mnoho nových překážek v zahraničním 

obchodu. Od začátku tohoto roku podléhá přísnějším kontrolám také zboží z EU. Britské 

logistické společnosti však od prvních několika dnů nehlásily žádné větší narušení nebo 

zpoždění. Ačkoli někteří řidiči byli během kontrol odmítnuti, způsobilo to průměrné zpoždění 

pouze 30 až 60 minut, uvedla na žádost Asociace silniční nákladní dopravy. Kromě toho byl 

objem zboží v prvních lednových dnech stále poměrně nízký. 

 

Reforma směrnice EU o nákladech na infrastrukturu (tzv. euroviněta) má odstraněnu další 

významnou legislativní překážku. Ve druhém čtení Výbor pro dopravu Evropského parlamentu, 

který má tuto otázku na starosti, zamítl jasnou většinou všech 32 pozměňovacích návrhů ke 

kompromisnímu textu, které byly pečlivě vyjednány se státy EU, a nakonec jej podpořil 30 

hlasy pro, 16 hlasy proti a 3 členové se zdrželi hlasování. V prvním čtení byl výsledek ještě 

užší s 28 ku 21 hlasům. 

Vzhledem k tomu, že členské státy se pravděpodobně budou držet kompromisního znění, jeho 

odpůrci mají nyní šanci zastavit směrnici pouze v závěrečném hlasování na plenárním zasedání 

EP plánovaném na únor. To se však po hlasování výboru jeví jako nepravděpodobné. Tyrolská 

poslankyně ÖVP Barbara Thalerová, od níž přišlo 30 z 32 pozměňovacích návrhů, dokázala o 

svých postojích jen stěží přesvědčit někoho kromě Zelených. Pro jednotlivé návrhy hlasovali 

členové Levicové strany a pravicově extremistické frakce ID. Ani její vlastní křesťansko-

demokratická EPP nestála jednotně proti kompromisu. V závěrečném hlasování hlasovalo 7 ze 

13 poslanců EPP proti, finka Henna Virkkunen se zdržela hlasování a 5 členů EPP hlasovalo pro 

kompromis, včetně Jense Giesekeho a Karolin Braunsberger-Reinholdové (oba CDU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


