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V roce 2021 došlo k postupnému oživení globální ekonomiky a posílení hospodářské aktivity v 

mezinárodním kontextu, což mělo dopad na obchodní výsledky přístavu Koper. Výkon překladu 

z námořní dopravy dosáhla 20,8 milionu tun, což představuje nárůst o 7 % ve srovnání s 

předchozím rokem. Je třeba zdůraznit vyšší objem obou strategických nákladních skupin 

kontejnerů a automobilů, jakož i vyšší objem suchého sypkého zboží ve srovnání s rokem 

2020, které bylo dosaženo navzdory obtížnému ekonomickému prostředí a pandemii. V 

segmentu kontejnerů bylo dosaženo ročního rekordu výkonu více než 997 000 TEU. 

Kromě dopadu a důsledků pandemie byla situace na automobilovém trhu v roce 2021 také 

nestabilní kvůli nedostatku polovodičů a dalších součástí, což vedlo k občasným zpožděním ve 

výrobě automobilů. V roce 2021 došlo k nárůstu konvenčních zásilek v segmentu všeobecné 

nákladní dopravy a k poklesu nakládky a vykládky kontejnerů (CFS). V roce 2021 mělo 

pozastavení letecké osobní dopravy a nižší průchodnost ropných produktů v důsledku 

pandemie dopad na manipulaci s tekutým zbožím. Manipulace se suchým sypkým zbožím byla 

ovlivněna celoevropskou politikou životního prostředí, jejímž cílem je drastické snížení emisí 

CO2 a tím k nižší spotřebě uhlí v elektrárnách. 

 

Pokud jde o leteckou přepravu, letiště v Linci dosáhlo nového historického maxima 62 600 

tun. Velmi dobré výsledky zaznamenaly jak pravidelné spojení nákladních letů s DHL Express 

a Turkish Cargo, tak i služba výměny letecké nákladní dopravy (nákladní doprava). 

Rozhodujícím faktorem pro nový rekord v manipulacích však bylo přibližně 50 speciálních 

přeprav, které byly v loňském roce odbaveny. "V letecké nákladní dopravě jsme si vydobyli 

vynikající mezinárodní reputaci. To platí zejména pro manipulaci se speciálními přepravami 

širokotrupými letadly. Naši zákazníci oceňují flexibilitu a profesionalitu, kterou jim můžeme 

společně s našimi partnery nabídnout. Zejména manipulace s největším dopravním strojem 

na světě, Antonovem 225, je zvláštní provozní výzvou. Bylo to pro nás tedy velké hlasování o 

důvěře, že toto letadlo bylo do Lince posláno třikrát," říká Norbert Draskovits, generální ředitel 

letiště v Linci. 

Markus Achleitner, státní rada pro hospodářské záležitosti, zástupce vlastníka spolkové země 

Horní Rakousy a předseda dozorčí rady, zdůrazňuje význam letiště v Linci jako logistického 

uzlu. "Jako přední rakouský exportní stát jsme obzvláště závislí na dobré dopravní 

infrastruktuře pro všechny druhy dopravy. Letiště Linz v posledních letech působivě rozšířilo 

svou pozici v oblasti letecké nákladní dopravy a vyvinulo se v důležitý uzel nejen pro vývoz, 

ale i pro dovoz. Zejména v současné pandemické situaci také významně přispívá k zabezpečení 

dodávek pro obyvatelstvo." 

 

Kvůli zvýšeným koronavirovým opatřením pokračoval domácí německý dopravní trh ve 

čtvrtém čtvrtletí loňského roku v růstu. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku 

bylo v systému burzy Timocom od října do prosince 2021 včetně odesláno celkem o 37 procent 

více nákladu. Tento nárůst poptávky po nákladovém prostoru vede k nerovnováze na trhu 

spotového nákladu. 

Gunnar Gburek, odborník na logistiku a vedoucí obchodních záležitostí společnosti Timocom, 

předpokládá, že tento vývoj bude mít dopad i na cenu dopravy: "Cena dopravy se dostala pod 

tlak v důsledku zvyšování nákladů na pohonné hmoty a nákladů na vozidla. Kromě toho jsou 



nyní také zvýšené osobní náklady, odvody CO₂ a další poplatky za služby, například za 

vykládku a čekací doby," říká mluvčí společnosti. "Je důležité dlouhodobě neblokovat omezené 

kapacity, protože zbytečná rezervace kapacit nákladních vozidel snižuje dostupný nákladový 

prostor a také zvyšuje cenu na trhu." 

Zejména listopad a prosinec byly opět velmi silnými měsíci pro speditéry a dopravní 

společnosti v celé Evropě kvůli předvánočnímu podnikání: Obrat nákladní dopravy na 

spotovém trhu vzrostla v listopadu o 88 procent ve srovnání s předchozím rokem a poptávka 

zůstala vysoká i v prosinci: Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se nákladní 

doprava zvýšila o 52 procent. Navzdory úzkým místům v dodávkách a zpožděním je nákladový 

prostor – také pro vnitrozemskou dopravu, například z přístavních terminálů – vzácnou a velmi 

vyhledávanou komoditou. 

 

Čína v současné době používá přísná opatření, aby zabránila šíření vysoce nakažlivé varianty 

viru Omikron. Odborníci se již obávají nového šoku v dodavatelském řetězci v důsledku 

uzavřených přístavů a továren. Vyhodnocení aktuálních údajů o poloze lodí již naznačuje první 

zkreslení způsobená variantou Omikron v obchodě. 

Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW) je v Rudém moře – nejdůležitější 

námořní obchodní cesta mezi Evropou a Asií – v současné době o 15 procent méně zboží, než 

by se za normálních okolností očekávalo. Tak velká byla mezera v polovině roku 2020, kdy 

pandemie koronaviru poprvé donutila řadu ekonomik k uzamčení. Kromě toho se v lednu opět 

zvýšilo množství zboží uvízlého na kontejnerových lodích po celém světě. Jejich podíl na 

celkovém odeslaném množství je v současné době 12 procent, po 11 procentech v prosinci. A 

před megaportem Ningbo-Zhoushan se od začátku roku zřejmě opět vytvořily další dopravní 

zácpy. 

"Údaje o obchodování za leden jsou z velké části poskytovány s plusem. Začíná však být 

zřejmé, že epidemie Omikronu v Číně a pokusy čínské vlády o omezení v důsledku tvrdých 

lockdownů a uzavření továren na jaře budou mít pravděpodobně negativní důsledky pro 

Evropu, "říká Vincent Stamer, vedoucí obchodního ukazatele ifW Kiel, když komentuje 

nejnovější aktualizaci dat. V případě EU lze proto v aktuálním měsíci očekávat nárůst dovozu 

a vývozu ve srovnání s předchozím měsícem. V menší míře to platí i pro Německo. Pro USA 

indikátor signalizuje jen velmi slabý možný nárůst dovozu a vývozu. V případě Číny je situace 

jiná. Tam hodnocení pohybu lodí ukazuje na další pokles vývozu, za leden je to téměř minus 

5 procent. Indikátor Kiel zatím v lednu ukazuje nárůst o 0,7 procenta ve srovnání s předchozím 

měsícem v cenových a sezónně očištěných podmínkách světového obchodu. 

Přesný dopad nového šoku v dodavatelském řetězci je obtížné posoudit. Podle bleskového 

průzkumu DVZ z minulého týdne je většina (55 procent) z přibližně 150 účastníků toho názoru, 

že se tomu v současné době stejně nemohou přizpůsobit. Někteří (16 procent) naopak přijímají 

intenzivní opatření, asi jeden z pěti chce počkat a uvidí. Málokdo se už cítí připravený. 

 

Nákladní a osobní doprava (v Německu, ale i u nás, pozn.red) jsou téměř vždy přísně odděleny. 

Nový výzkumný projekt KLU chce nyní prozkoumat, zda lze toto oddělení mimo města 

smysluplně zrušit. "CargoSurfer" využívá volné kapacity veřejné dopravy pro přepravu zboží, 

jako jsou balíky nebo čerstvé regionální produkty. To by mohlo vyřešit dva strukturální 

problémy ve venkovských oblastech: Na jedné straně mnoho míst v autobusech a vlacích často 

zůstává prázdných, takže linky jsou opakovaně přerušovány. Na druhé straně je potřeba 

fungujících dodavatelských řetězců, zejména mimo města, například pro objednávky z online 

maloobchodu. V ideálním případě "CargoSurfer" snižuje provoz a emise, šetří náklady a 

zvyšuje efektivitu dopravní dopravy. 



"Přeprava nákladu s sebou ve veřejné dopravě funguje pouze tehdy, pokud je vše 

bezproblémově monitorováno a spolehlivě dorazí," vysvětluje Dr. André Ludwig, profesor 

informatiky v logistice na KLU. "Používáme techniky umělé inteligence, aby se nákladní 

doprava stala 'inteligentní'," říká André Ludwig a popisuje úkol KLU v projektové síti. Pokud 

se během jízdy vyskytnou problémy, jako je dopravní zácpa nebo zpoždění ve vlaku, nákladní 

doprava je detekuje a spustí se příslušná reakce. "Náš software funguje jako virtuální balíkový 

kurýr. Prostřednictvím umělé inteligence detekuje, zda je dosaženo spojení. Pokud ne, jsou 

všechny zúčastněné strany včas informovány a je vypracován nový dopravní plán," vysvětluje 

Ludwig. Podle KLU se očekává, že vývoj softwaru bude trvat přibližně rok, než bude možné 

systém otestovat v praxi a první inteligentní balíčky vyrazit do Hesenska. To je založeno na 

na trhu osvědčené aplikaci v poptávce po přepravě skupiny Trapeze Group Germany, která je 

nyní modernizována pro systém nákladní dopravy. Jako regionální logističtí partneři jsou 

zapojeny také cantus Verkehrsgesellschaft a Regionalverkehr Main-Kinzig. 

Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu (BMDV) financuje projekt po dobu tří let v 

rámci výzkumné iniciativy "mFUND" v celkové výši přibližně 2,7 milionu eur. V rámci této 

iniciativy podporuje BMDV od roku 2016 výzkumné a vývojové projekty založené na datech 

pro digitální a síťovou mobilitu 4.0.Projekt "CargoSurfer" vede společnost LaLoG LandLogistik 

GmbH. 

 

Námořní skupina MSC se sídlem ve Švýcarsku a německý dopravce Lufthansa chtějí koupit 

většinu nástupnické společnosti Alitalia ITA Airways a požádali o lhůtu pro exkluzivitu v délce 

90 dnů na prostudování dohody, MSC a ITA to řekly v pondělí. Státní letecká společnost, která 

začala létat v říjnu loňského roku, hledá kapitálového partnera a zahájila neformální jednání 

s některými potenciálními nápadníky, v Evropě i v zámoří, uvedl tento měsíc její předseda. 

MSC uvedla, že zájem o ITA pramení z „možnosti aktivovat pozitivní synergie ... jak v 

nákladním, tak v odvětví osobní dopravy“. Pokud italská vláda dá zelenou, správní rada 

společnosti ITA Airways na budoucím zasedání prozkoumá podrobnosti vyjádření zájmu a 

rozhodne o zahájení výhradních rozhovorů s oběma partnery, uvedl zdroj blízký této 

záležitosti. Na leden je naplánováno zasedání správní rady za účelem schválení obchodního 

plánu ITA. 31. 

MSC uvedla, že o svém zapojení do dohody rozhodne společně s Lufthansou po prostudování 

finančních údajů italské letecké společnosti. 

Minulý týden, Předseda ITA Alfredo Altavilla uvedl, že dopravce loni vykázal záporný provozní 

výsledek 170 milionů eur. Příjmy byly nižší, než se očekávalo, ve výši 86 milionů EUR, zatímco 

dopravce mohl počítat s více než 400 miliony EUR v hotovosti pocházející od italských 

daňových poplatníků. V první reakci pracovníků, letušek a odborů pilotů FNTA uvedla, že zájem 

MSC a Lufthansy je pozitivní zprávou pro budoucnost malého dopravce. Jsou to „dva 

mimořádně solidní partneři, kteří by mohli zaručit budoucí růst ITA s vynikající pozicí na 

mezinárodní úrovni,” uvedla FNTA v prohlášení. 

Dva zdroje v neděli agentuře Reuters sdělily, že také Lufthansa jedná o koupi 40 % v ITA 

Airways. 

V minulých desetiletích se problémová letecká společnost Alitalia snažila, ale nepodařilo se jí 

uzavřít úspěšnou alianci s Air France a v poslední době s Etihad z Arabských emirátů. 

Itálie je pro Lufthansu důležitým trhem a je rozumné, aby se německá společnost snažila 

zajistit si v zemi komerční možnosti, uvedli analytici. Spojení by však mohlo znamenat rizika. 

„Itálie je možná nejobtížnějším trhem v Evropě, kde lze vydělat peníze: na pevnině existuje 

mnoho rychlých vlakových spojení a letecká doprava na ostrovy, stejně jako lety na krátké 

vzdálenosti v Evropě, je ovládána nízkonákladovými leteckými společnostmi, zejména 

Ryanairem a Wizz, řekla agentuře Reuters Ruxandra Haradau-Doserová, analytička 

společnosti Kepler Cheuvreux. 
 

Dopravní výbor Evropského parlamentu přijal ve druhém čtení směrnici o eurovinětě. To 

znamená, že aktualizovaným ustanovením o vybírání nákladů na silniční dopravu prakticky nic 

nebrání. 



Z pohledu železnic je politováníhodné, že nová směrnice nepřispívá k harmonizaci poplatků za 

používání infrastruktury mezi železnicí a silnicí. Naopak: nová směrnice posiluje stávající 

narušení hospodářské soutěže. V první řadě zůstávají významné části silniční sítě osvobozeny 

od mýtného. Členské státy mohou rovněž vyjmout jednotlivé kategorie vozidel, jako jsou 

autobusy. Za parkování na veřejných komunikacích se neplatí žádný obecný poplatek. Pro 

znečištění ovzduší existuje volitelná regulace. 

Celkově vzato byla promarněna příležitost usnadnit přesun dopravy ze silnice na železnici 

 

Maloobchod se obává úzkých míst v dodávkách zboží při vlně Omicron a je pro pozastavení 

omezení dodávek. Podle Německé maloobchodní asociace (HDE) by měl být dočasně zrušen 

zákaz nočních dodávek v centrech měst a nedělní zákaz jízdy pro kamiony. Noční zákazy 

vjezdu kamionů do mnoha měst brání dodávkám do maloobchodních poboček, a proto by měly 

být zrušeny, alespoň dokud bude napjatá situace v dodavatelských řetězcích. Politici nyní musí 

rychle přijmout „příslušná opatření“. 

V německém maloobchodě jsou dopady omikron vlny na nemocenské zatím 

omezené. "Společnosti nám zatím neříkají o zvýšeném nedostatku zaměstnanců v důsledku 

koronavirových onemocnění," řekl Genth z německé tiskové agentury (dpa). Byly však 

provedeny přípravy, jako jsou náhradní předpisy a modely rotace. Z odvětví logistiky se také 

dosud neobjevily žádné poplašné zprávy: Mluvčí DSLV Bundesverband Spedition und Logistik 

oznámil, že nedochází k žádné neobvykle vysoké míře pracovní neschopnosti. Spediční 

společnosti jsou nyní mimořádně zkušené v řešení probíhající pandemie, takže navzdory 

nízkému počtu zaměstnanců neexistují žádné předvídatelné velké výpadky související s 

dodávkami, kterých by se obyvatelstvo mělo obávat. 

Německo je ale stále na začátku omikronové vlny. Například v USA selhání pracovníků v 

potravinářském průmyslu již způsobuje mezery v regálech supermarketů, uvedl v pondělí Wall 

Street Journal. Vedení a analytici potravinářského průmyslu varují, že nedávný nedostatek 

může trvat týdny nebo měsíce. Dodavatelé, distribuční centra a dopravní společnosti se to 

snažili dohnat. Přesto supermarkety a dodavatelé tvrdí, že zásoby jsou celkově dostatečné. 

 

Země EU ohrožují budoucí ekonomické výhody tím, že oddalují výstavbu celostátní mobilní 

sítě 5G. To řekla Annemie Turtelboom, členka Evropského účetního dvora, když představila 

studii o zavedení této technologie. „5G je nesmírně důležité, protože tato technologie 

umožňuje rozvoj internetu věcí,“ zdůraznila Turtelboom. To umožňuje „digitální revoluci“. 

Evropská komise odhaduje, že přínosy zavedení 5G by mohly činit až 113 miliard eur ročně 

jen ve čtyřech důležitých strategických průmyslových odvětvích – automobilismus, doprava, 

energetika a zdravotnictví. Celkově by evropský hrubý domácí produkt mohl v letech 2021 až 

2025 vzrůst až o 1 bilion eur a mohlo by být vytvořeno až 20 milionů pracovních míst. Komise 

stanovila pro členské státy cíl zavést do roku 2025 5G ve všech městských oblastech a podél 

všech hlavních dopravních tras, například s cílem umožnit automatizované řízení. Pokrytí 5G 

v celé EU má být dosaženo do roku 2030. Účetní dvůr však vidí dobré šance na dosažení cílů 

pro rok 2025 pouze v 11 členských státech (Francie, Itálie, Lucembursko, Španělsko, 

Maďarsko, Dánsko, Švédsko, Finsko. V Německu a 10 dalších zemích vidí Účetní dvůr 

přinejlepším střední pravděpodobnost, že cílů bude dosaženo. V Belgii, Bulharsku, Řecku, 

Chorvatsku a na Kypru je tato pravděpodobnost dokonce nízká. 

Některé z cílů EU dosud nebyly zahrnuty do národních plánů zavádění a některá průkopnická 

frekvenční pásma 700 megahertzů, 3,6 gigahertzů a 26 gigahertzů plánovaná pro 5G v EU 

dosud nebyla udělena. Účetní dvůr též považuje za problém, že se členské státy neshodnou v 

otázkách bezpečnosti. Šest z osmi největších světových poskytovatelů technologie 5G nemá 

sídlo v EU, jako například Huawei (Čína) a Samsung (Jižní Korea). Podle zprávy vedly obavy z 



kybernetické bezpečnosti v důležitých infrastrukturách, jako jsou dopravní sítě, ochrana dat a 

závislost na takových poskytovatelích ze třetích zemí, k rozdílným bezpečnostním politikám v 

členských státech. Pokyny EU pro kybernetickou bezpečnost 5G přišly příliš pozdě pro řadu 

zemí EU, které se již předem rozhodly o poskytovatelích. Pokud by tyto státy musely „vysoce 

rizikovým poskytovatelům“ zakázat přístup do svých sítí bez přechodného období, došlo by 

podle Účetního dvora k vysokým nákladům a zpožděním. Účetní dvůr spatřuje selhání ze 

strany Evropské komise v tom, že jasně nedefinovala úroveň kvality služeb 5G. Zejména není 

definována minimální rychlost a maximální latence – reakční doba po odeslání informace, jako 

je automatické brzdění. To by mohlo bránit rozvoji přeshraničních sítí a rozšířit „digitální 

propast“ mezi členskými státy. Minimální rychlosti a maximální latenci zatím nastavily pouze 

Německo a Řecko. 

 

V souvislosti s návrhy Evropské komise v balíčku na ochranu klimatu, který by měl rovněž 

zavést povinné využívání pobřežní energie v přístavech pro lodní dopravu, jsou německé 

námořní přístavy skeptické, zda je to správný přístup ke snižování emisí z lodní dopravy 

udržitelným způsobem. Německé námořní přístavy zároveň nabízejí lodní dopravě, aby 

společně hledaly řešení pro bezemisní doby kotvení mimo pobřežní energetické systémy 

připojené k síti. To je to, co stojí v pozičním dokumentu „ZeroEmission@Berth“ podepsaném 

všemi přístavními společnostmi. Doslova uvádí: „Pobřežní energetické systémy připojené k síti 

mohou být účinným řešením pro snížení emisí z námořních a člunových plavidel v přístavu, 

pokud jsou provozovány se 100 procenty obnovitelné elektřiny, ale ne pro každý přístav. 

Podle listu by návrh Evropské komise vedl k miliardovým výdajům na pobřežní energetické 

systémy na přibližně 550 kotvištích pro námořní plavidla jen v německých přístavech. Ty by 

museli nést daňoví poplatníci a soukromě provozované přístavy, aniž by se na tom významně 

podíleli provozovatelé lodí, kteří jsou odpovědní za vypouštění emisí. Stávající zařízení by 

přitom musely využívat pouze vybrané lodě. Vznikla by tak situace, kdy by v kotvišti s pobřežní 

energií jedna loď musela využívat pobřežní energii, zatímco jiné, neregulované lodi by bylo 

dovoleno pokračovat ve spalování fosilních paliv. V červenci 2021 zveřejnila Evropská komise 

balíček „Fit for 55“ s cílem snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 

procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Obsahuje specifické specifikace pro lodě v 

kotvišti. Od roku 2030 se mají některé typy lodí zavázat k nulovým emisím v kotvištích, 

přičemž jako možná řešení budou definovány pobřežní energie, baterie a palivové články. 

Tento přístup podporují i německé námořní přístavy, ale měl by být navržen tak, aby byl 

otevřený všem technologiím, například aby bylo možné využívat paliva z obnovitelných zdrojů 

energie. 

Za účelem nalezení a poznání vhodných konceptů je vyhlášena inovační soutěž. Německé 

námořní přístavy tak společně hledají inovativní nápady, koncepty a technologicky neutrální 

řešení, která jako alternativa ke stacionárním pobřežním energetickým systémům ukazují 

přístupy k zásobování lodí v kotvištích energií a která mohou také přispět ke snížení emisí 

během provozu. Inovační soutěž bude zahájena v únoru 2022. Sedmičlenná porota se bude 

skládat ze zástupců lodních společností, asociací a vědy. Tuto inovační soutěž doprovází 

námořní klastr Severní Německo. 

 

I přes převis objemu objednávek a týdny čekání na volné sloty liniové přepravní společnosti 

opět ruší mnoho odjezdů u příležitosti oslav čínského nového roku. V důsledku toho mohou 

být lodě nadále plně využívány a sazby za přepravu mohou zůstat blízko své rekordní 

úrovně. Podle analýzy dánské společnosti pro průzkum trhu Sea-Intelligence klesne týdenní 

kapacita odjezdů na trase Dálný východ-severní Evropa v 5. až 8. kalendářním týdnu o 12,6 

%. Sezónní racionalizace je tak nižší než v letech před pandemií (kolem 20 procent). Stávající 

poptávka po přepravě je však mnohem vyšší než v předchozích letech zároveň kvůli potřebě 

navýšit zásoby po pandemii a nahromadění nákladu kvůli kapacitním úzkým místům. Navíc 

linky již plánují nové obecné zvýšení sazeb (GRI) ještě předtím, než sazby výrazně poklesnou 



ze svých maxim. Zvýšení ceny o 1 000 USD/FEU pro transpacifický obchod směřující na východ 

bude platný od 1. února. Podle cenové informační služby Platts chce několik dopravců prosadit 

přirážky 500 dolarů/FEU do začátku února i v dopravě z Dálného východu do Evropě. 

Podle indexů ceny za přepravu v minulém týdnu mírně klesaly. Šanghajský index SCFI pro 

spotové sazby z Číny klesl o 0,8 procenta. Hlavním důvodem byl pokles indexové sazby na 

trase Šanghaj/východní pobřeží USA o 3,3 % na 11 337 USD/FEU. Podle společnosti Xeneta 

klesly krátkodobé přepravní sazby platné až 31 dní pro zásilky z Asie do severní Evropy o 3,6 

% na 14 554 USD/FEU. Cenová hladina v dopravě ze severní Evropy na východní pobřeží USA 

klesla ještě více: o 4,9 % na 6 415 dolarů/FEU. 

Trhy jsou však pro linky stále lukrativnější než kdykoli předtím. Soutěž o charterové lodě a 

nákupy lodí minulý týden zesílila. Index charterových sazeb hamburských lodních makléřů 

(„New ConTex“) vyskočil o 8,2 % a od konce října se opět blíží svému vrcholu. Index 

londýnského brokera Howe Robinsona už vytváří nový rekord. Americká liniová lodní 

společnost Pasha Hawaii vyvolala údiv řadou charterových obchodů za maximální ceny 61 000 

dolarů/den pro lodě s kapacitou kontejnerů až 3 500 TEU. Společnost chce zřídit vlastní službu 

Dálný východ-Severní Amerika – proslýchá se, že jako výhradní zákazník je zapojen americký 

přepravce Costco.  

  

 



Námořníci, řidiči kamionů a posádky nákladních vozidel či lokomotiv by měli mít možnost volně 

cestovat v rámci EU i bez pasu Covid. I když zaměstnanci přepravy pocházejí z „tmavě 

červených“ oblastí s velmi vysokou mírou infekce, neměli by mít povinnost předkládat 

negativní test nebo by neměli být posíláni do karantény. Členské státy se na tom dohodly v 

úterý. V konečném důsledku sice může jakákoli vláda pokračovat v uvalování omezení, která 

považuje za nezbytná pro boj s pandemií, rada ministrů EU však rozhodla o doporučeních, jak 

by měla být zaručena svoboda cestování za podmínek Covid. I když členský stát uvalí 

mimořádná cestovní omezení jako „záchrannou brzdu“ proti šíření nebezpečné nové varianty 

viru nebo v reakci na extrémně rostoucí počet infekcí, zaměstnanci dopravy by měli mít 

nanejvýš povinnost provést rychlý test na antigen s doporučením: Pokud by byly ovlivněny 

dopravní nebo dodavatelské řetězce, členské státy by měly okamžitě zrušit povinnost 

systematického testování, aby zajistily fungování "zelených pruhů" pro nákladní dopravu. 

Obecně by se na cestovní omezení v budoucnu měl vztahovat „osobní“ přístup. Covid pas EU 

jako důkaz, že jeho držitel byl očkován proti viru, uzdravil se nebo byl testován s negativním 

výsledkem, by měl v budoucnu umožnit všem obyvatelům EU volně cestovat po členských 

státech bez ohledu na to, ze kterého regionu pocházejí. Lidé s platným pasem Covid by se již 

neměli muset testovat nebo jít do karantény. Pas by měl zůstat platný devět měsíců po 

očkování a šest měsíců po uzdravení. Členské státy chtějí pro negativní testy akceptovat PCR 

testy, které nejsou starší než 72 hodin, a schválené rychlé antigenní testy, které nejsou starší 

než 24 hodin. Mapa EU, která ukazuje riziko nákazy v členských státech na stupnici od „zelené“ 

po „tmavě červenou“, má být dále zveřejňována, má však spíše informační charakter. Lidé 

bez pasu Covid by také měli mít možnost cestovat dále. Mohou však být požádáni o provedení 

testu před odletem nebo do 24 hodin po příletu. Měli by mít také možnost mít povinnost 

karantény, pokud se vrátí z „tmavě červených“ oblastí. 

Europoslanec za FDP Jan-Christoph Oetjen, místopředseda Výboru EP pro dopravu, zdůraznil, 

že nyní je důležité, aby všechny členské státy rozhodnutí splnily. "Už není možné jít odlišnými 

cestami," řekl Oetjen. „Dohodu o 180denní platnosti potvrzení o obnově musí garantovat i 

státy, které v posledních týdnech prosazují kratší dobu platnosti, což platí i pro 

Německo. Pouze pokud se všichni spojíme, budeme schopni pandemii včas překonat.“ 

 

Švýcarská společnost MSC se stává spoluvlastníkem kontejnerového terminálu v Novém 

přístavu jihokorejského města Pusan. Evropská komise nemá žádné námitky v oblasti práva 

hospodářské soutěže k plánované nové většinové struktuře u provozovatele terminálu 

Mezinárodní terminál Pusan Newport (PNIT). Tu v současnosti kontroluje jihokorejská PSA 

International. Podle rozhodnutí Evropské komise bude PSA v budoucnu sdílet kontrolu se Swiss 

Terminal Investment Limited (TIL). Kromě MSC se na tom podílejí různé investiční fondy, které 

spravuje americká společnost Global Infrastructure Management. 

Podle Komise TIL investuje a spravuje kontejnerové terminály po celém světě, někdy ve 

spolupráci s dalšími provozovateli terminálů. PSA nenabízí pouze přístavní služby v 

jihokorejských přístavech, obchodním zaměřením jsou obecně terminálové služby pro 

provozovatele lodí, kteří přepravují kontejnery. Po prozkoumání plánovaného vstupu TIL 

dospěla Evropská komise k závěru, že to bude mít pouze omezený dopad na trhy a že v 

důsledku toho nebude narušena hospodářská soutěž. 

 

Evropský výrobce letadel Airbus našel nové využití pro svůj starší dopravní letoun Beluga 

ST. Kapacity letadel vyvinutých pro vnitřní dopravu mají být v budoucnu prodávány 

prostřednictvím vlastní letecké nákladní dopravy společnosti Airbus. Touto nabídkou se 

skupina letadel zaměřuje na potenciální zákazníky z leteckého, energetického, vojenského, 

leteckého, lodního a humanitárního sektoru. „Větší průřez Belugy otevře nové trhy a nové 



logistické příležitosti pro zákazníky,“ říká Phillippe Sabo, ředitel ATI a Air Oversize Transport 

ve společnosti Airbus. 

Podle společnosti může nový Airbus Beluga Transport Service pokrýt velké množství možných 

tržních aplikací, protože letouny mají největší vnitřní průřez ze všech dopravních letadel na 

světě a pojme nadrozměrný náklad o šířce až 7,1 metru a výšce 6,7 metru. Aby se 

maximalizovala manipulační kapacita Beluga ST, vyvíjejí se nové nakládací techniky a zařízení 

pro provoz. Tato řešení zahrnují automatizovaný palubní nákladní nakladač (OBCL) pro 

operace, kde na výchozím nebo cílovém letišti není k dispozici žádná nakládací/vykládací 

plošina. 

První nasazení proběhlo na konci roku 2021 s dodávkou z výrobního závodu Airbus Helicopters 

v Marignane ve Francii do Kobe v Japonsku pro nezveřejněného zákazníka. Beluga #3 provedla 

mezipřistání pro doplnění paliva ve Varšavě (Polsko), Novosibirsku (Rusko) a Soulu 

(Korea). Při nakládání vrtulníků je podle Sabo skutečnou výhodou, že se nemusí nejprve 

rozebírat. Stejně tak největší motory v komerčních letadlech mohou být umístěny v plně 

potrubní konfiguraci. 

Pět letounů Beluga ST, založených na konstrukci A300-600, které byly dříve páteří vícemístné 

přepravy velkých částí letadel společnosti Airbus, bude nahrazeno šesti letouny Beluga XL 

nové generace, které podpoří náběh výroby letadel Airbus. 

 

Kvůli rostoucímu počtu případů covid mezi zaměstnanci již společnost Lufthansa Cargo není 

schopna zpracovávat všechny nákladní zásilky na letišti ve Frankfurtu. Vyplývá to z dopisu 

zákazníka letecké přepravní společnosti. Na dotaz DVZ uvedla Lufthansa Cargo podíl 

dotčeného objemu nákladu na 15 procent v největším evropském uzlu letecké nákladní 

dopravy, pokud jde o manipulaci. 

Achim Martinka, který je ve společnosti Lufthansa Cargo zodpovědný za prodej v regionu 

Německo, v tiskové zprávě upozorňuje, že dopravce nevidí jinou možnost, než kvůli sníženému 

počtu zaměstnanců zavést pro Frankfurt tzv. tranzitní embargo. Tranzitní letecké nákladní 

zásilky jsou ty, které pokračují v letu po mezipřistání pod stejným číslem letu. „Omikronová 

varianta koronaviru nás kvůli své vysoké přenositelnosti drží v nejistotě a počet nakažených 

v oblasti Frankfurtu dosáhl nových rekordních úrovní. Zvýšený výskyt infekce nyní bolestivě 

pociťujeme,“ píše Martinka. Na rozdíl od zpráv o opaku, které naznačují úplné embargo na 

tranzit ze strany Lufthansa Cargo ve Frankfurtu, je náklad dovážen z určitých 

regionů. Embargo zahrnuje zásilky z USA, Kanady a Evropy včetně Německa. 

Jak společnost Lufthansa Cargo informovala, omezení se nevztahují ani na některé skupiny 

výrobků. To zahrnuje zvláště urgentní náklad, cenný náklad, zvířata, darování orgánů, 

leteckou poštu a zásilky s řízenou teplotou. Podle dopisů zákazníků se embargo nevztahuje 

také na takzvané představené letecké nákladní palety. Již přijaté zásilky se podle Martinky 

odbavují stejně jako přímé dodávky a dodávky ve Frankfurtu. Něco jiného však platí pro dosud 

nedoručený tranzitní náklad z dotčených regionů. "Doporučujeme, abyste tyto zásilky zrušili," 

řekl šéf Lufthansa Cargo Germany. Do opatření nejsou zahrnuty překládkové činnosti v 

nákladních centrech Lufthansy v Mnichově, Bruselu a Vídni. 

 

Společnost Hellmann Worldwide Logistics zahájila pravidelný týdenní vlak po Nové hedvábné 

stezce mezi Chongqingem a Brémami. První vlak dorazil minulý pátek do terminálu 

překládkové společnosti Roland v Brémách. Ve střednědobém horizontu mají vlaky, které 

mohou naložit 44 40tistopých kontejnerů a jedou zhruba 20 dní v obou směrech, vyjíždět 

třikrát týdně. 



Při příjezdu do Brém je vlak zpětně naložen různým zbožím z oděvního, automobilového a 

high-tech průmyslu. Dokončená vozidla jsou v současné době přepravována do Číny také přes 

Brémy. 

Hellmann již od roku 2013 spojuje Duisburg a Hamburk s Chongqingem v transkontinentální 

železniční kontejnerové dopravě. Spolu s čínským operátorem Yuxinou Logistic aktuálně 

rozšiřuje v Asii přepravu na LKW a zintenzivňuje návaznou přepravu z Chongqingem do zemí 

jihovýchodní Asie, jako je Laos nebo Vietnam. Zároveň se dále rozšiřuje návazná doprava v 

rámci Německa a Evropy spolu s překladištěm Roland. Kromě každodenních spojů mezi GVZ 

v Brémách a Veroně a Stuttgartu mají být v budoucnu propojeny také terminály v jižní a 

východní Evropě 

 

Nizozemský král Willem-Alexander otevřel největší plavební komoru na světě. Kliknutím myši 

sám dal ve středu signál k otevření vrat propusti ve velitelském centru. Stavba poblíž 

Ijmuidenu - asi 30 kilometrů západně od Amsterdamu – je 500 metrů dlouhá, 70 metrů široká 

a 18 metrů hluboká. To tedy umožňuje velkým tankerům a kontejnerovým lodím proplout z a 

do Severního moře a dostat se do přístavu Amsterdam. 

Hloubka plavební komory by měla umožnit, aby lodě již nemusely čekat na příznivou hladinu 

přílivu, aby mohly vplout do kanálu. Zároveň by měl sloužit jako vodní hráz proti hrozbě záplav 

v důsledku klimatických změn. Stavba je téměř 9 metrů nad mořem. 

Na mamutí konstrukci se pracovalo více než pět let. Kvůli konstrukční chybě trvala stavba 

déle, než se plánovalo 

 

Dopravní průmysl klade stále větší nároky na přesnost určování polohy nebo sledování zásilek 

pomocí satelitní technologie. Upozorňovala na to řada účastníků Evropské kosmické 

konference v Bruselu. Maximální přesnost a spolehlivost jsou předpokladem například pro 

použití autonomních vozidel nebo doručovacích dronů, uvedl francouzský europoslanec 

Christophe Grudler (Liberal), místopředseda Space Intergroup v EP. Fiammetta Diani, která je 

v agentuře EU pro vesmírný program EUSPA zodpovědná za rozvoj trhu, uvedla, že družicový 

navigační systém EU Galileo je proto neustále dále vyvíjen. Stejně tak EGNOS, systém, který 

zvyšuje přesnost Galilea. 

Poté, co byl EGNOS zpočátku používán v provozu v letectví, například k určení přesné polohy 

při přiblížení na přistání, jsou stále více vyvíjeny nové aplikace, řekl Diani. K tomu je již 

vybaveno kolem 150 modelů aut. Pro rok 2023 Diani oznámila nový navigační systém pro 

námořní dopravu, který by splňoval požadavky mezinárodní námořní organizace IMO. 

Evropská komise si stanovila ambiciózní cíle pro vývoj nové generace satelitů Galileo, uvedl 

ve videoposelství pro vesmírnou konferenci federální ministr dopravy Volker Wissing. EU nemá 

čas ztrácet čas. "Od Galilea máme velká očekávání," řekl Wissing. Služby evropského 

satelitního navigačního systému jsou použitelné již šest let. "Pomohli nám najít trasy, využívat 

služby sdílení aut, sledovat balíky, lépe orat pole a rychleji dostat záchranné služby na místo." 

 

Federální námořní komise USA se ve čtvrtek sešla během otevřeného i uzavřeného zasedání, 

aby byla informována o úsilí Komise řešit zadržovací a zdržovací praktiky oceánských 

dopravců, zlepšit transparentnost údajů o dodavatelském řetězci a monitorovat probíhající 

vyšetřování předpisů kanadské vlády o balastní vodě, které mají dopad na lodní dopravu 

velkých jezer pod vlajkou USA. Lucille Marvinová, výkonná ředitelka Komise, která vede jak 

program auditu společného dopravce provozujícího plavidla (VOCC), tak auditní tým VOCC, 

řekla komisařům, že problémy s demurrage a detention zůstávají v liniové dopravě 

přetrvávající, ale přímá spolupráce s námořními dopravci přináší pokrok ve změně chování a 



postupů. Například poté, co auditní tým VOCC v loňském roce vyzval dopravce, aby přijali 

osvědčené postupy D&D v celém odvětví, několik dopravců od té doby restrukturalizovalo 

informace dostupné na svých webových stránkách, vytvořilo zjednodušené procesy řešení 

sporů a vyvinulo strukturovanější dokumentaci týkající se jejich politik zadržování a zdržování. 

Zatímco komisaři vyjádřili znepokojení nad údaji, které ukazují, že příjmy dopravců z poplatků 

za D&D  v roce 2021 prudce vzrostly, zaměstnanci poznamenali, že nárůst by měl být 

očekáván vzhledem k rekordním objemům obchodu a přetížení v dodavatelském řetězci USA. 

Také nedostatek podvozků, nedostatek skladových prostor a někteří odesílatelé opouštějící 

náklad přispívají k vydávání poplatků za D&D. 

"Obrovský nárůst poplatků za D&D, které jsou účtovány dopravci, je jistě znepokojující, ale 

musí být viděn v kontextu celkové situace přetížení v amerických přístavech a vnitrozemských 

sítích," řekl předseda FMC Daniel B. "Dopravci se také vzdávají mnohem vyššího procenta 

obvinění z neoprávněného vymáhání D&D, a to je jedna známka toho, že interpretační pravidlo 

2020 a posílené vymáhání mění některé praktiky a snižuje sbírky nepřiměřených obvinění z 

D&D. Zjištění auditu mi však také říkají, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a nesmíme 

ani trochu polevit v našem úsilí o prosazování, ani v dodatečném vytváření pravidel týkajících 

se D&D, které doporučila komisařka Rebecca Dyeová," jako úředník pro zjišťování faktů 29, 

který zkoumá výzvy, kterým čelí dodavatelský řetězec námořní dopravy způsobený pandemií 

COVID-19. 

Během uzavřeného zasedání poskytli zaměstnanci Komise stručné informace o návrhu 

předběžného oznámení o navrhované tvorbě pravidel (ANPRM), v němž se vyjádřili k tomu, 

zda by Komise měla požadovat, aby společní dopravci a provozovatelé námořních terminálů 

uváděli určité minimální informace o vyúčtování D&D nebo s nimi, jak doporučila komisařka 

Dye v červenci 2021. Komisař Carl W. Bentzel také poskytl aktuální informace o iniciativě 

Maritim Transportation Data Initiative (MTDI), která zkoumala, jak může sdílení dat a 

informací pomoci urychlit národní systém doručování nákladu. Očekává se, že iniciativa 

vedená komisařem Bentzelem navrhne doporučení pro společné datové standardy používané 

mezinárodním dodavatelským řetězcem lodní dopravy, jakož i "politiky a protokoly přístupu, 

které by zefektivnily sdílení informací v celém oceánském dodavatelském řetězci", podle 

Komise. 

Témata řešená na uzavřeném zasedání také zahrnovala program auditu VOCC, D&D, 

aktualizace činnosti zástupce oblasti a aktualizace probíhajícího vyšetřování podmínek 

vytvořených kanadskými předpisy o balastní vodě. Program auditu VOCC, auditní tým VOCC 

a MTDI byly založeny v loňském roce na pokyn předsedy Maffeiho, aby řešily základní 

problémy přispívající k přetížení domácí sítě dodavatelského řetězce. 
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