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Notoricky známý nedostatek kapacita a sazby na velmi vysoké úrovni způsobují, že spediční 

společnosti se stále více uchylují k nekonvenčním prostředkům. Poté, co si spediční společnosti 

jako DSV a Geodis v loňském roce pronajaly menší kontejnerové lodě, britská spediční 

společnost Uniserve a italský speditér Rif Line jdou o krok dále a zakládají vlastní liniové 

služby. 

Uniserve oživuje značku prodchnutou tradicí nedávným vstupem svého dopravce Ellerman City 

Liner na trh: Ellerman byl jedním z největších britských dopravců před první světovou válkou. 

Nová lodní společnost provozuje čtyři pronajaté kontejnerové lodě s kapacitou přibližně 2 464 

až 5 060 TEU. Používají se na lince GB Express mezi Spojeným královstvím a Čínou. 

Rif Line provozuje svého rejdaře Kalypso Compagnia di Navigazione se třemi pronajatými 

kontejnerovými loděmi s 1 100 až 1 800 TEU, které se také používají na trase Dálného východu 

mezi Čínou a Salernem a Civitavecchia. 

 

Poté, co řidiči kamionů nejdříve paralyzovali centrum kanadského hlavního města Ottawy na 

dobré dva týdny, aby demonstrovali proti koronavirovým opatřením, byl protest nyní přesunut 

na jednu z nejdůležitějších obchodních cest na světě = Ambassador Bridge, který spojuje 

Windsor v Kanadě s Detroitem v USA. Od čtvrtečního rána několik řidičů kamionů zablokovalo 

trasu svými vozidly, přes které se manipuluje asi čtvrtina objemu obchodu mezi Spojenými 

státy a Kanadou. Mezitím se však most opět uvolnil. Důsledkem jsou narušené dodavatelské 

řetězce, které pociťují především automobilové společnosti a potravinářský průmysl. Ačkoli 

některé nákladní toky by byly odkloněny přes 110 kilometrů vzdálený most Blue Water Bridge, 

doprava je zde již zablokována, jak vysvětlilo kanadské ministerstvo dopravy. To vede ke 

zpoždění až 5 hodin. 

Hlasy však sílí a zpochybňují, zda jsou protestující skutečně řidiči kamionů. Protože odbory 

řidičů kamionů, stejně jako většina logistických společností, jsou proti blokádám, jak říká 

Flavio Volpe, prezident Kanadské asociace dodavatelů automobilů. Protestující považuje spíše 

za sbírku "protivládních provokatérů". 

Skutečností však je, že již existují evropští napodobitelé. Minulou středu se například ve Francii 

konala demonstrace kamionů, která byla vyhlášena jako "konvoj svobody". Další blokády 

budou následovat. Podle německé tiskové agentury se policie v Paříži vyzbrojuje odklízecími 

vozidly, bagry, jeřáby a vodními děly proti ohlášeným konvojům vozidel, které se navzdory 

zákazu valí směrem k francouzskému hlavnímu městu. Cílem shromáždění byl sdružený 

protest proti koronavirovým opatřením v sobotu v Paříži. Ve čtvrtek byla oznámena 

demonstrace kamionů v Belgii. Tento protest byl také namířen proti stávajícím omezením 

covid. Městská správa však okamžitě reagovala zákazem a získala podporu vlády. Například 

ministr vnitra rozhodnutí demonstrativně podpořil na Twitteru. 

Jaká je ale situace v Německu? Samozřejmě, že se o tom již dychtivě diskutuje v sociálních 

sítích. V příslušných facebookových skupinách, jako jsou "Asfaltoví kovbojové – Sonst of the 

Road" – má koneckonců téměř 30 000 členů – si můžete také přečíst projevy solidarity a la 

"Něco prosadili" nebo "Tak by to s námi mělo být" videopříspěvkem. Ve vztahu k celkové 



velikosti skupiny se však jedná spíše o individuální názory. Federální asociace logistiky a 

likvidace nákladní silniční dopravy je v současné době stále relativně nedotčena. 

 

S příjezdem kontejnerové lodi z Usť-Lugy u Petrohradu do přístavu Mukran na Rujáně začalo 

další spojení tzv. Nové hedvábné stezky. "Breb Xian" zakotvila v pátek brzy ráno a přivezla 

kontejnery z čínského města Wuhan, jak oznámila společnost Baltic Sea Bridge. Ty byly 

předtím přivezeny vlakem přes Mandžusko a Zabaikalsk do Usť-Lugy a tam naloženy na loď. 

Z Mukranu měly být přepraveni po železnici do Duisburgu. Na trasu z Wu-chanu do Mukranu 

bylo zapotřebí celkem 19 dní. 

Zvláštností nové trasy je použití jednotného nákladního listu. Doklad je vydáván pro celou 

trasu nákladu a urychluje manipulaci s kontejnery pouze na dvou hranicích a dvou přístavech. 

Spoj bude obsluhován pravidelně od března. Nová multimodální kontejnerová služba na trase 

Čína - Německo je nabízena jménem společností Bahnoperator a TransContainer a ve 

spolupráci s Ust-Luga Container Terminal a Ruscon. 

Podle správce přístavu Harm Sievers bylo od roku 2019 přes Mukran již odbaveno 67 000 TEU 

jinou trasou Nové hedvábné stezky. Nová trasa by nyní měla přidat 200 TEU týdně a také 

sloužit dalším provinciím v Číně. Přes baltský most by zboží mohlo být distribuováno z Mukranu 

po železnici do německého a evropského zázemí, stejně jako do Velké Británie a Skandinávie.  

 

Vpád Amazonu do námořní a letecké spedice, který vešel ve známost minulý týden, povede k 

tomu, že mnoho hráčů na trhu ztratí dech. Z pohledu odborníků z oboru to však není skutečné 

překvapení. "Dalo se to očekávat," říká Andreas Janetzko, výkonný ředitel kolínské spediční 

společnosti MBS Logistics. Říká, že je to logický strategický vývoj nabídky Amazonu. Nová 

nabídka Amazon Global Logistics (AGL) je zaměřena na účastníky služby Fulfillment by 

Amazon, tj. všechny maloobchodníky na platformě, kteří využívají i další logistické služby 

skupiny. Kromě letecké a standardní námořní přepravy pro zásilky FCL a LCL nabízí skupina 

také expresní námořní nákladní dopravu. Zákazníci mohou zasílat zboží z Asie do USA, Evropy, 

Japonska a Velké Británie. "Handelsblatt" byl první, kdo o této iniciativě podal zprávu. 

Amazon je v zásadě vysoce efektivní, říká profesor Christian Kille, odborník na logistiku z 

Univerzity aplikovaných věd Würzburg-Schweinfurt. Pokud se objeví mezera ve vlastních 

přepravách, skupina hledá způsoby, jak ji zaplnit. To se stalo i v tomto případě. Kromě toho 

může Amazon v průběhu AGL nabídnout svým zákazníkům na trhu přidanou hodnotu tím, že 

jim nabídne přepravní kapacity, aniž by měl sám nevýhodu. Ve skutečnosti je to pro Američany 

oboustranně výhodná situace. Amazon v posledních letech neustále rozšiřuje svou nabídku 

logistických služeb a již položil základy pro globální logistickou nabídku. Například licence jako 

NVOCC byla získána před několika lety, což je nezbytné alespoň v americkém provozu. Kromě 

toho je známo, že skupina důsledně investovala do rozvoje rozsáhlé sítě distribučních center 

a do poslední míle. A se svým programem Freight Partner Program buduje Amazon 

subdodavatelskou síť v pozemní dopravě. 

Podle "Handelsblatt" Amazon masivně podkopává středně velké speditéry, kteří dosud byli 

schopni zvládnout většinu zásilek pro mnoho maloobchodníků na malých tržištích, s novou 

nabídkou námořní přepravy. Hovoří se o 7 000 USD za FEU pro spojení Ningbo-Rotterdam, 

zatímco spotová cena je v současné době kolem 14 000 USD. Tyto hodnoty jsou také zmíněny 

například na platformě Sellerforum.de. Podle odborníka Kille může Amazon nabízet tak levně, 

protože online gigant není závislý na vydělávání odpovídajících marží v čistém dopravním 

podnikání; ty jsou dosaženy jinde. S novou nabídkou však Amazon provádí další prodej 

prostřednictvím externích tržních společností. Willam, řídící partner poradenské společnosti 

Worldwide Consultants in Logistics (WCL), zastává podobný názor, ale domnívá se, že se to 

netýká pouze speditérů. Předpokládá, že někteří obchodníci na trhu jsou nyní tak velcí, že mají 

smlouvy o přímé přepravě s přepravními společnostmi jako BCO. Pokud je Amazon Global 



Logistics pro tyto přepravce dostatečně atraktivní, někteří dopravci by se také museli obávat 

dříve přímo smluvně sjednaných objemů. 

Expert Kille však nachází v nové nabídce také pozitivní vliv. Pokud by menší společnosti 

elektronického obchodování působící na Amazon Marketplace mohly v budoucnu dodávat své 

zboží za nižší ceny, byla by to pro ně dobrá příležitost k internacionalizaci, aniž by museli 

vytvářet zásoby v jiných zemích. V budoucnu by mezikontinentální elektronický obchod mohl 

silně růst, říká Kille. 

 

Společnosti železniční nákladní dopravy v Evropě potřebují zaručenou kapacitu v koridorech, 

aby mohly převzít další přepravy. To požaduje Evropská asociace železniční nákladní dopravy 

(Erfa). Důvodem je návrh Evropské komise ze 14. prosince 2021 na nové nařízení o 

transevropských dopravních sítích (TEN-T). 

Erfa vítá strukturální úpravy koridorů a změny v organizaci. To by mělo umožnit lépe se 

zaměřit investice a řízení v situacích narušení a přesměrování. Erfa se však obává, že 

sloučením hlavní sítě TEN-T a koridorů železniční nákladní dopravy zanikne dosavadní 

zaměření na nákladní dopravu. Definice jádra a doplňkové sítě „jádro“, „rozšířené jádro“ a 

„komplexní síť“ nejsou pro všechny přesvědčivé. 

Parametry průjezdný obrys P400, délka vlaku 750 m a vlakový zabezpečovač ERTMS/ETCS 

pro traťové zařízení jsou společností Erfa přijímány dobře. Cílový horizont do roku 2030 je 

reálný, ale sdružení k tomu vyžaduje plánovací jistotu. Evropská komise musí kontrolovat, zda 

infrastrukturní společnosti plní cíle. 

Erfa je znepokojena obdobím do roku 2030, které stále skrývá rizika pro železnice jak při 

stavebních pracích, tak při zavádění ERTMS. Železnice jsou po provozně neudržitelné situaci v 

síti DB ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 stále znepokojené z dalších stavebních prací. Na ERTMS 

přicházejí stále nové národní požadavky. 

Asociace vítá návrhy na zlepšení kvality, jako je zkrácení přechodných dob na hranicích. Na 

to ale musí vzniknout institucionalizovaný monitoring. 

 

Zřídkakdy se změny v různých indexech pro kontejnerovou přepravu shodovaly v jednom 

okamžiku. Šanghajský index SCFI pro 13 nejdůležitějších exportních tras z Číny v pátek minulý 

týden klesl o 0,6 procenta na necelých 4 981 amerických dolarů/TEU. Freightos Baltic Index 

klesl o 0,3 procenta oproti předchozímu týdnu. Oba barometry trhu jsou konzistentní a 

vykazují mírný pokles o 1 až 2 procenta u spotových sazeb u zásilek z Číny do severní 

Evropy. Podle SCFI je úroveň aktuálně 7 677 dolarů/TEU, podle Freightos Baltic 14 483 

dolarů/FEU. Stejný trend platí i pro sazby platné do jednoho měsíce podle Xenety: v polovině 

minulého týdne tam indexový kurz činil 14 265 dolarů/FEU, o 2,6 procenta méně než v 

předchozím týdnu. 

Není divu, že asijsko-evropská doprava na zpomalení exportu z Číny reaguje poněkud citlivěji, 

protože nedostatek kapacit v tomto obchodu není živen přístavními úzkými profily pro dovoz 

v takové míře jako v transpacifické dopravě. Některé hlasy na trhu dokonce tvrdí, že současné 

uvolnění by mohlo vést k citelnému zlepšení dodržování jízdních řádů na trase z Asie do 

Evropy. To se ale ukáže nejdříve za pár týdnů, kdy náklad dorazí nebo má dorazit. Je však 

třeba se obávat, že poptávka po přepravě v následujících týdnech opět prudce vzroste, až se 

montážní linky v Číně opět rozjedou na plné obrátky. 

Nákladní doprava je v silně napjatém transpacifickém prostoru nadále stabilní. Občas byly 

hlášeny i malé nárůsty. Zatímco SCFI zaznamenala nárůst o 1,3 procenta v sazbách FAK 

(všechny druhy nákladů: typické sazby přepravců) ze Šanghaje na západní pobřeží USA na 8 



054 USD/FEU, společnost Freightos Baltic vykázala nárůst spotových rezervací z Číny do 

prémie východního pobřeží USA. (sazby s 1procentní zárukou prostoru na 16 893 

$/FEU). Dovozním zákazníkům v Severní Americe hrozí obecné zvýšení sazeb o 1 000 

dolarů/FEU nejpozději do 1. března. K tomu konzultační společnost Sea-Intelligence varuje 

před obnovenou eskalací úzkých míst v přístavech na východním pobřeží USA, protože se 

očekává, že počet lodí nasazených z Asie tímto směrem v příštích týdnech prudce vzroste (plus 

60 procent oproti minulému roku). 

Mezitím si mohou vydechnout exportéři v Severní Americe a Evropě. Kvůli snížené poptávce 

po prostoru na Dálném východě zřejmě dopravci s vracením prázdných kontejnerů tak 

nespěchali. Podle Freightos Baltic klesly spotové sazby za vývoz ze Severní Ameriky do Číny 

minulý týden zhruba o 7 procent a za náklad z Evropy do Číny téměř o 1 procento.  

 

Ministr hospodářství Robert Habeck požaduje snadnější přístup na německý trh práce pro 

naléhavě potřebné kvalifikované pracovníky. Byrokratické překážky by měly být sníženy a 

tituly uznány. Zatím je to dobré, i když poněkud teoretické. Ale jak by to mělo být konkrétně 

realizováno? Ministr k tomu nepředložil plán – respektive nebyl schopen jej předložit – jak by 

mohl? Jiní před ním již nedokázali vyřešit velmi složitý problém. 

A každý, kdo se zeptá v odvětví dopravy a logistiky, si rychle všimne, že ačkoli je potřeba 

kvalifikovaných zaměstnanců vysoká, existují také obrovské překážky. Kromě často chybějící 

kvalifikace potenciálních zaměstnanců ze zemí EU nebo mimo EU je to především jazykový 

problém. Často se říká, že kdo neumí německy, nemůže v Německu pracovat. 

Zastaralý pohled v době, kdy je k dispozici mnoho možností digitálního překladu. Samozřejmě 

by pak musely sehrát svou roli i obchodní komory a nabídnout konání zkoušek v několika 

jazycích, jako je angličtina, španělština, francouzština nebo dokonce albánština a srbština. Na 

druhou stranu by se pak kvalifikovaní dělníci mohli v klidu naučit německy. 

 

Poskytovatel logistických služeb Movianto rozšiřuje svou skladovací kapacitu v Nizozemsku 

zhruba o 50 % na 34 000 paletových míst. Logistické centrum se nachází ve Weert, téměř 80 

kilometrů západně od Düsseldorfu na hranici mezi Německem, Belgií a Nizozemskem. Jde o 

součást investičního balíčku ve výši zhruba 150 milionů eur, s nímž chce Movianto letos rozšířit 

svou síť především pro zdravotnický průmysl. Otevření centra je plánováno na únor. 

Nizozemský sklad vytváří další kapacitu ve všech teplotních rozsazích. To se pohybuje od 

normální teploty až po ultra hluboké mrazení při minus 80° Celsia. Společnost také rozšiřuje 

možnosti implementace Business Continuity Plan (BCP) pro své zákazníky. Podle Dennise 

Spamera, generálního ředitele Movianto Germany, jsou odpovídající koncepty žádané ve stále 

více tendrech. Poskytovatel služeb musí zajistit, aby bylo možné zboží dodat i v případě, že 

dojde například k přerušení provozu na místě skladu. 

V Nizozemsku společnost Movianto dosud nabízela národní a mezinárodní řešení pro 

skladování a distribuci zdravotnických produktů ze své pobočky v Oss. Nová lokalita je ideální 

pro implementaci globálních a regionálních logistických konceptů, zdůrazňuje Patrick 

Verkuijlen, výkonný ředitel společnosti Movianto Nizozemsko. Weert a Oss nenabízejí 

24hodinovou distribuční službu pouze v regionu Beneluxu, ale také v Německu. Obě lokality 

mají být řízeny a řízeny společně. 

Společnost Movianto zaměstnává více než 2 600 lidí, má prostor pro více než 275 000 palet 

ve své síti 20 logistických center vlastněných společností v jedenácti evropských zemích, 

působí tedy po celé Evropě. Společnost je součástí rodinné skupiny Walden, která se skládá 

ze šesti různých provozních společností. Všechny se specializují na logistická a dopravní řešení 

pro farmaceutický a zdravotnický průmysl. Společnost Walden byla založena v roce 1951 a 



provozuje logistická centra ve dvanácti zemích, zaměstnává více než 5 000 lidí a v roce 2020 

měla obrat 1,7 miliardy eur. Skupinu nyní řídí Stéphane Baudry, vnuk zakladatele společnosti.  

 

V roce 2021 poptávka po letecké nákladní dopravě poprvé překročila úroveň před koronou. V 

loňském roce byla výkonnost globální mezinárodní dopravy o 7,4 procenta vyšší než v roce 

2019 (2020: minus 11,8 procenta). S výjimkou dopravní oblasti Latinské Ameriky (minus 15,2 

procenta) bylo v roce 2021 všech šest regionů světa analyzovaných IATA na vzestupu. V 

Evropě vzrostla poptávka jen o polovinu rychleji, a to o 3,6 procenta. Silný celkový pozitivní 

vývoj je jednoznačně poháněn dynamikou amerického trhu letecké nákladní dopravy, který 

zaznamenal nárůst objemu dopravy o 20,2 procenta. 

Ale jak probíhal rok pro top 10 leteckých speditérů a leteckých společností působících na 

(německém) trhu? Která ze společností překonala propad objemů související s pandemií a kdo 

nejlépe využil otřesů k získání podílu na trhu? 

Nejlepší údaje samy o sobě poskytují neveřejné údaje fakturačního systému IATA-CASS, které 

letecké společnosti a speditéři používají pro pravidelné služby. Údaje však nezahrnují přímý 

prodej nebo objemy charterů, které v průběhu nedostatku kapacit v posledních dvou letech 

výrazně vzrostly. Příklad letiště Frankfurt nad Mohanem ukazuje, jak velký je tento podíl 

nákladu. V největším evropském nákladním uzlu podle objemu se podíl objemů charterů na 

celkovém výkonu zvýšil z méně než 1 procenta v roce 2019 na 11 procent v loňském roce. To 

odpovídá objemu přepravy více než 250 000 tun. 

Letecká spedice DSV nemá na německém trhu prospěch z integrace společnosti Panalpina. 

Společnost DSV Air & Sea Germany GmbH, která se umístila na 4. místě, dosáhla v roce 2021 

téměř 66 000 tun (o 37,5 procenta více než v roce 2019) a společně s DSV Air & Sea 

Deutschland GmbH (na 21. místě) dokonce 79 500 tun. Ve skutečnosti však společnost ztrácí 

přibližně 32 procent ve srovnání s kumulativním dřívějším objemem DSV a Panalpina, který 

by činil více než 113 600 tun. To je největší mínus ze všech top 10 speditérů. DHL Global 

Forwarding také prošel pandemií špatně: Letecký speditér ztratil více než 21 procent svého 

objemu přepravy ve srovnání s rokem 2019 a je na třetím místě s necelými 102 000 tunami. 

Kuehne + Nagel (KN) zůstává jasně na prvním místě s 209 000 tunami a jasně překonává své 

konkurenty s nárůstem o 13,4 procenta ve srovnání s rokem 2019. Mezi třemi nejlepšími 

spedičními společnostmi je tak KN jasným vítězem při zvažování objemu pravidelných služeb, 

protože druhý v pořadí, DB Schenker, také ztrácí 0,5 procenta nákladu ve srovnání s rokem 

2019 se 170 000 tunami. 

Cargolux je velkým vítězem roku letecké nákladní dopravy 2021 mezi leteckými společnostmi. 

Ve srovnání s rokem před koronou 2019 Lucemburčané masivně zvyšují objem přepravy o 

45,5 procenta na více než 172 000 tun, což jasně překonává trh. Z hlediska objemu to bude 

v roce 2021 o 5 procent méně než v roce 2019. Lufthansa Cargo je stále jasnou jedničkou na 

svém domácím trhu v roce 2021 s objemem 249 000 tun (minus 20 procent ve srovnání s 

rokem 2019), ale náskok se znatelně zmenšuje. Zatímco před covidem měli Němci asi třikrát 

více nákladu než Lucemburčané, nárůst v roce 2021 je pouze 45 procent. Kromě společnosti 

Cargolux se na 4. místě umístila společnost China Southern Airlines (o 33,5 procenta více než 

v roce 2019) a společnost Qatar Airways Cargo (nárůst o 13,3 procenta) na 3. místě 

zaznamenala silný růst objemu. Letecká společnost s největší ztrátou je KLM: Nizozemci ztratili 

v důsledku pandemie 27,6 procenta svých příjmů. Pandemie nevede pouze k posunům v top 

10, ale také zhoršuje efekt koncentrace a posiluje nadřazenost hlavních leteckých společností. 

V roce 2019 představovalo 10 největších dopravců 63,6 procenta celkové německé exportní 

přepravy; v loňském roce se toto číslo zvýšilo na 65 procent. Tento nárůst podílu na trhu 

přichází s 5% snížením objemu přepravy ve srovnání s rokem 2019. 

Dlouhodobá analýza ukazuje, že letiště integrátorů Lipsko/Halle a Kolín nad Rýnem/Bonn se 

rozvíjejí nejdynamičtěji ze všech německých nákladních letišť. Navzdory své současné 



rekordní propustnosti frankfurtské centrum již více než deset let stagnuje na úrovni přibližně 

2 až 2,3 milionu tun a vyvíjí se dokonce slabší než německý trh jako celek. I lokalita Hahn 

vykazuje větší dynamiku růstu. V roce 2021 se letišti Hahn podaří zvýšit svůj objem o více 

než 51 procent ve srovnání s rokem 2019. Díky tomu i působivá tempa růstu Lipska/Halle 

(plus 29,3 procenta) a Kolína nad Rýnem/Bonnu (plus 21 procent) vypadají jako pomalá. Ale 

od začátku února probíhá insolvenční řízení proti provozní společnosti letiště Frankfurt-Hahn; 

letový provoz pokračuje, alespoň prozatím. Mnichovské letiště, které je tradičně silně závislé 

na belly nákladu osobních letadel, bylo obzvláště tvrdě zasaženo dopady pandemie: hub ztrácí 

více než 49 procent svého objemu ve srovnání s rokem 2019. 

 

Podle předběžných údajů, které dosud nebyly auditovány, zvýšila společnost Hamburger Hafen 

und Logistik AG (HHLA) ve finančním roce 2021 své konsolidované tržby o 12,7 procenta na 

1,465 miliardy eur (předchozí rok: 1,3 miliardy eur). Konsolidovaný provozní výsledek (EBIT) 

se meziročně zvýšil o 84,7 procenta na 228 milionů eur (předchozí rok: 124 milionů eur). 

Překládka kontejnerů vzrostla meziročně o 2,5 procenta na 6,94 milionu TEU. Objem přepravy 

se zvýšil o 10 procent na 1,7 milionu TEU. 

Kótovaná podskupina Port Logistics dosáhla tržeb ve výši 1,436 miliardy EUR po 1,269 miliardy 

EUR v předchozím roce. EBIT činil 213 milionů EUR. V roce 2020 vykázala HHLA EBIT ve výši 

110 milionů EUR, ale také přidělila 43 milionů EUR na rezervy. Bez těchto rezerv by provozní 

výsledek činil 153 milionů EUR. 

Výnosy ze skladování ve sledovaném roce výrazně vzrostly. Pokračující narušení globálních 

dodavatelských řetězců s masivním zpožděním lodí vedlo k delším dobám setrvání a dalším 

pohybům kontejnerů na terminálech HHLA v Hamburku, jak vyplývá z prohlášení skupiny. K 

rozvoji zisku přispěla i zpětně poskytnutá vyšší dotace na ceny vlakových tras ve výši přibližně 

11 milionů eur. 

Podskupina nemovitostí zaznamenala nárůst EBIT o 18 procent na 15 milionů eur ve 

srovnání s předchozím rokem s konstantními výnosy ve výši 38 milionů eur. 

HHLA zveřejní ve čtvrtek 24. března 2022 údaje za celý finanční rok 2021 a výhled na 

aktuální finanční rok 2022. 

 

V dánské skupině A.P. Møller-Mærsk dochází ke změně v představenstvu. Robert Mærsk Uggla 

(43) se stane novým předsedou představenstva na výroční valné hromadě společnosti, která 

se bude konat 15. března. Nahradí Jima Hagemanna Snabeho, který nebude kandidovat na 

znovuzvolení, jak oznámila společnost v úterý v Kodani. Uggla patří do zakládající rodiny a je 

synem bývalého místopředsedy představenstva Ane Mærska Mc-Kinneyho Uggly, který podle 

komuniké společnosti předá tuto pozici Marcu Engelovi. Robert Mærsk Uggla je generálním 

ředitelem společnosti A.P. Møller Holding od roku 2016. Marc Engel, odstupující ředitel 

dodavatelského řetězce společnosti Unilever, je členem představenstva od roku 2019. 

Snabe, který je členem představenstva od roku 2016 a od roku 2017 je jeho předsedou, proto 

bude představenstvu radit i v budoucnu. Svůj post opouští v době, kdy je Maersk v silné pozici. 

Enormně zvýšené sazby za námořní přepravu přinesly lodní společnosti v roce 2021 zisk ve 

výši 18 miliard amerických dolarů. Nikdy předtím dánská společnost nevydělala tolik peněz 

během jednoho roku. 

 

Egypt pracuje na zlepšení Suezského průplavu zpřístupněním dalších 10 kilometrů 

obousměrnému provozu a rozšířením a prohloubením dalších 30 kilometrů, uvedl v úterý 

předseda orgánu spravujícího vodní cestu. Předseda Správy Suezského průplavu Osama Rabie 

na první tiskové konferenci o rozšíření, které začalo v červnu, řekl, že by bylo příliš drahé 



rozšířit celou délku vodní cesty spojující Rudé moře a Středozemní moře. Obousměrná část se 

však prodlouží na 85 kilometrů (53 mil) ze 75 kilometrů, uvedl. 

Globální lodní doprava byla v loňském roce přerušena, kdy jedna z největších kontejnerových 

lodí na světě uvízla v jižní části 190 kilometrů dlouhého kanálu asi na týden. 

Rabie mluvil na bagru severně od Suezu, asi dva kilometry od místa, kde se loni v březnu 

zasekla kontejnerová loď Ever Given. Expanze, která měla začít v lednu, se podle něj po krizi 

urychlila. Cílem práce je především zvýšit bezpečnost provozu. Po dokončení zůstane tranzitní 

doba pro průjezd kanálem asi 11 hodin. Druhá fáze projektu spočívá v rozšíření 30kilometrové 

části sahající na jih k ústí kanálu vyhloubením 40 metrů z jeho východní strany. Tato část, kde 

uvízla Ever Given, bude také prohloubena o šest stop. 

„Tohle je obtížná část kanálu", řekl pan Rabie a dodal, že „prohlubování a rozšiřování vyhladí 

ohyby kanálu v tom místě, a sníží dopad jižních větrů". 

Projekt bude stát 3 miliardy egyptských liber (191 milionů USD) a bude dokončen a slavnostně 

otevřen do konce června 2023. Rabie také v úterý řekl CNBC Arabia, že úřad zvažuje kotování 

akcií některých společností, které vlastní, na egyptské burze a že očekává prodej 20% podílů 

ve dvou nebo třech, konkrétně Canal Rope a Canal Harbour a Great Projects. 
 

Společnost liniové přepravy Hapag-Lloyd liniové zahájí 1. dubna novou týdenní linku China 

Germany Express (CGX) na Dálném východě mezi jižní Čínou a severní Evropou. Spoj začíná 

a končí v přístavech Dachan Bay a Hamburk. Spuštění služby je významné ze dvou důvodů, z 

nichž dopravce oficiálně uvádí pouze první: cílené zkrácení doby přepravy na pouhých 27 

dní. Toho má být dosaženo především tím, že osm lodí plánovaných pro službu nebude 

provádět žádná mezipřistání. 

Rozhodnutí o zavedení expresní služby podle Hapag-Lloyd souvisí s masivním zpožděním 

kontejnerové dopravy. Jedním z hlavních důvodů zpoždění jsou silně přetížené porty, které 

téměř znemožňují spolehlivé plánování nakládky a vykládky. Doba přepravy 27 dní oznámená 

společností Hapag-Lloyd by výrazně zkrátila aktuálně stanovenou průměrnou dobu přepravy 

= podle ukazatele Ocean Timeliness Indicator společnosti Flexport je průměrná doba přepravy 

na trase mezi Asií a Evropou 110 dní.  Skutečná novinka se však skrývá za tím, že nová služba 

CGX nahradí tři takzvané loops z Dálného východu (FE) FE6, FE7 a FE8. To je důležité, protože 

tyto tři okruhy byly přidány do jízdního řádu německého liniového operátora na začátku roku 

2020 jako součást dohody o pronájmu lodního prostoru mezi Hapag-Lloyd a aliančními 

dopravci 2M, Maersk a MSC. Uzavření smlouvy bylo pro mnohé tehdejší účastníky trhu 

překvapením. 

Zavedení vlastní služby a současné ukončení tří služeb obsluhovaných loděmi 2M přichází jen 

dva dny poté, co společnost rejdař MSC v oznámení pro zákazníky uvedl, že dohoda o takzvané 

výměně slotů na transpacifické trase mezi 2M a korejským dopravcem SM Line skončí 8. 

května. Uspořádání umožnilo společnosti SM Line na jedné straně a dopravcům pod 2M na 

straně druhé vzájemně využívat kapacitu na svých lodích. Ukončení dohody ze strany 2M 

naznačuje, že konsorcium stále více směřuje k vytlačování konkurentů ze svých vlastních 

služeb s ohledem na vysokou poptávku a skutečnost, že jeho vlastní lodě mají dostatečnou 

kapacitu. Svědčí o tom i skutečnost, že 2M již dříve prohlásila za ukončenou další dohodu o 

výměně slotů, tentokrát s izraelským dopravcem ZIM. Podle podmínek dohody MSC a Maersk 

sdílely kapacitu se ZIM na transpacifické trase a mezi Asií a východním Středozemím. 

 

Členské státy EU mohou kvůli pandemii nadále upouštět, snižovat nebo odkládat ceny za užití 

kolejí do 30. června 2022. Odpovídající návrh Komise schválil Evropský parlament 678 hlasy 

pro, 5 hlasů bylo proti a 11 členů se zdrželo hlasování. Ani ze strany členských států nejsou 

žádné námitky. Výjimka, která platila od 1.3.2020, skončila 31.12.2021. Vzhledem k tomu, 

že se vlaková doprava ještě neobnovila – vlakové kilometry ujeté v nákladní dopravě byly v 

září 2021 2,6 procenta pod úrovní roku 2019 – Komise usiluje o prodloužení. Do 31. prosince 

2023 také získává právo rozhodovat o dalších prodlouženích „aktem v přenesené pravomoci“, 

pokud Evropský parlament nebo Rada ministrů nebudou takový právní akt vetovat. Státy EU 

mohou snížit nebo pozastavit poplatky za vlakové trasy, stejně jako rezervační poplatky a 



některé příplatky. Státy však musí do konce příštího roku kompenzovat 

výpadky provozovatelům infrastruktury, aby na údržbu sítí ještě byly peníze. Je také možné 

zvýhodnit pouze provozovatele osobních vlaků nebo pouze provozovatele nákladních 

vlaků. Všechny slevy musí být oznámeny a zveřejněny Komisí EU. 

Asociace železničních společností a provozovatelů infrastruktury EU CER (na dotaz DVZ) 

vysvětlila, že prodloužení výjimky odpovídá požadavku CER na kompenzaci ztrát vzniklých v 

odvětví v důsledku pandemie. "CER to plně podporuje za předpokladu, že bude kompenzován 

výpadek příjmů správců infrastruktury, a rádi bychom viděli další vhodná opatření na národní 

úrovni, která by železničnímu průmyslu pomohla," uvedlo sdružení. Podle CER existují mezi 

zeměmi EU velké rozdíly v tom, jak jsou správci infrastruktury kompenzováni za výpadek 

příjmů. Ne všude byla vyplacena dostatečná náhrada. Ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu proto existuje riziko, že železniční síť nebude řádně udržována. 

Kvůli pandemii ztratily železniční společnosti EU za poslední dva roky přibližně 33 procent 

svých tržeb. Celkově nesplácení „dosáhlo alarmující hranice 50 miliard eur“, řekl výkonný 

ředitel CER Alberto Mazzola. Sdružení odhaduje ztráty železničních nákladních společností EU 

na téměř 4 miliardy eur. V roce 2020 tržby klesly o 12 procent ve srovnání s předchozím 

rokem a v roce 2021 byly 10 procent pod úrovní roku 2019. V podobné míře se zmenšil objem 

přepravovaného zboží. Na konci loňského roku však 2021 CER identifikoval vzestupný trend, 

který ho vrátil na předkrizovou úroveň 

 

Namísto „zeleného“ vodíku a z vodíku vyrobených „e-paliv“, jako je e-amoniak, e-metan, e-

metanol nebo e-diesel, by plánované předpisy EU mohly do roku 2030 učinit dominantním 

lodním palivem zkapalněný zemní plyn (LNG). Evropská ekologická organizace Transport & 

Environment (T&E) má tuto obavu potvrzenou novou vlastní analýzou. Nařízení „FuelEU 

Maritime“ pro alternativní lodní paliva navržené Komisí EU stanoví povinnost do roku 2050 

stále více snižovat intenzitu skleníkových plynů používaných paliv. Podle analýzy T&E by LNG 

zůstal nejlevnějším způsobem, jak splnit požadavky až do roku 2040. Místo současných 6 % 

by LNG mohl v roce 2030 tvořit 23 % všech lodních paliv v EU. "Nemůžeme si dovolit přejít z 

jednoho fosilního paliva na druhé," řekla Delphine Gozillon, expertka T&E na udržitelnou lodní 

dopravu. "Takto nesnížíme emise na nulu do roku 2050 a tím, že vypustíme do atmosféry více 

metanu, naše planeta by mohla shořet ještě rychleji." Návrh Komise požaduje, aby 87% 

snížení skleníkových plynů požadovaného do roku 2050 bylo dosaženo až v letech po roce 

2040. Do roku 2039 by cílů mohlo být dosaženo pomocí fosilního LNG. Vzhledem k tomu, že 

provozovatelé lodí šetří nadměrné snížení emisí v prvních letech a používají je ve „sdružovacím 

systému (emisních povolenek)“ pro jiné lodě nebo je prodávají jiným majitelům lodí, lze podle 

T&E stále používat fosilní LNG až do roku 2046. Tímto způsobem nelze dosáhnout přeměny na 

udržitelnější paliva. 

Ekologická asociace požaduje v legislativě ustanovení, že do roku 2030 musí v EU 6 % lodních 

paliv pokrývat e-paliva. To má být doplněno o povinnost výrobců paliv dodávat potřebné 

množství. T&E chce omezit sdružování na lodě s e-palivem. Vzhledem k tomu, že obchodování 

s emisemi může kompenzovat cenovou nevýhodu zeleného čpavku ve srovnání s konvenčním 

palivem pouze v případě, že cena CO2 přesáhne 500 eur za tunu, sdružení požaduje další 

pobídky pro e-paliva. Investice by měla být odměněna multiplikátorem 5. Jinými slovy, při 

výpočtu průměru flotily námořní společnosti by se jedna loď používající e-amoniak počítala 

jako pět takových lodí. „Existují skutečně čistá řešení, ale v současnosti jsou drahá. Pokud 

nyní stimulujeme poptávku, bude v budoucnu možná ´zelená´ lodní doprava,“ říká 

Gozillon. "Ale pokud budeme i nadále ztrácet drahocenný čas fosilním plynem, bude to 

nemožné." 

Nizozemská europoslankyně Vera Tax (sociální demokraté) sdílí obavy, že by LNG mohl zpozdit 

přechod na udržitelnější paliva. Chce pracovat ve Výboru pro dopravu EP, aby posunula cíle 

snižování emisí skleníkových plynů do plánovaného nařízení EU o 5 let. Paní Tax chce povolit 



„sdružování“ pouze na omezenou dobu, jako multiplikátor pro e-paliva uvádí 4 a chce stanovit 

minimální kvóty pro používání zeleného vodíku nebo čpavku.  

Rasmus Hald Philipsen, zodpovědný za regulační záležitosti ve společnosti AP Moller - Maersk, 

je také pro odměňování používání nebiologicky udržitelných paliv prostřednictvím 

multiplikátorů v nařízení EU. Průkopníci musí být podporováni, a proto je navrhovaný 

mechanismus sdružování důležitý, řekl Philipsen na akci pořádané Metanolovým 

institutem. Maersk objednal 12 kontejnerových lodí, které mohou jezdit na metanol, včetně 

jedné ´zelené´. Podle Philipsena je však jeho dostatek výzvou. Pokud jde o čpavek, říká, že 

při používání tohoto paliva existují bezpečnostní problémy, které u metanolu neexistují. Navíc 

na trhu nejsou žádné motory vhodné pro čpavek ve velikosti, kterou Maersk potřebuje pro 

kontejnerovou přepravu. 

 

Parcellock bude brzy historií a zajímavý společný podnik dvou konkurentů selhal. Důvod = 

DPD a Hermes se nakonec nemohli dostat z ulity. Protože i když se v tomto případě 

prezentovali jako partneři, jsou a zůstanou konkurenty. Oba chtějí rozšířit své podnikání a 

získat nové zákazníky. Bez ohledu na to, se kterou službou CEP dříve pracovali. Navíc chyběla 

životaschopná strategie. Zdá se, že jediným cílem, který akcionáři svými schránkami na balíky 

sledovali, bylo konkurovat DHL. Jeho výhoda však byla příliš velká. Projekty s partnery, jako 

je drogistický řetězec DM nebo s Deutsche Bahn, přišly naprázdno. 

Škoda, protože přístup bílé značky je stále vzrušující. Zejména s ohledem na přijetí 

zákazníků. Koneckonců, který soukromý zákazník chce mít k dispozici řadu míst Locker, aby 

si vyzvedl své zásilky? 

I když k tomu zatím nebyla vydána žádná konkrétní prohlášení, je pravděpodobné, že jak 

DPD, tak Hermes vyvinou vlastní řešení pro balíkové schránky. Možná s partnerem, ale určitě 

ne s konkurentem 

 

Velcí stavitelé lodí v Číně, Jižní Koreji a Japonsku oznámily, že se budou ucházet o stavbu pěti 

13 000 teu lodí pro ONE. Japonská Imabari Shipbuilding, Jihokorejská Hyundai Heavy 

Industries a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, čínské loděnice Hudong-Zhonghua a 

loděnice Jiangnan uvedly, že byly vybrány do užšího výběru, aby mohly nabídnout ceny, 

návrhy a termíny dodávek lodí. Zdroje ze stavby lodí říkají, že ONE žádá o dvoupalivová 

plavidla s instalovanou pračkou, která tím pádem mohou být provozována na topný olej i LNG. 

Jeden z mluvčích společnosti ONE odmítl komentovat plány na výstavbu. Nicméně, dopravce 

zaznamenal čistý zisk 6,76 miliardy dolarů za šest měsíců končících 30. září a očekává celkový 

zisk 12 miliard dolarů za jeho finanční rok končící 31. března. Ceny nových lodí se odhadují 

na přibližně 160 milionů dolarů za kus. Předpokládá se, že je to poprvé, kdy ONE, vzniklý v 

roce 2018 sloučením kontejnerových dopravců MOL, NYK a K Line, zadává přímo novostavby. 

V prosinci 2020 ONE zpečetil patnáctiletou charterovou smlouvu s japonským poskytovatelem 

tonáže Shoei Kisen Kaisha pro šest lodí postavených v sesterské loděnici Imabari a v smluvní 

loděnici Japan Marine United Corporation. Lodě s kapacitou přesahující 24 000 teu budou 

největšími kontejnerovými plavidly, jaká kdy byla postavena. 

U čtyř posledních objednávek se očekává, že v tuto chvíli plně vytížení stavitelé lodí 

nabídnou ONE dodací lhůtu od konce roku 2024. 

 

Podle studie SCI Verkehr se nákladní a osobní doprava bude v následujících letech rychle 

rozvíjet díky využití umělé inteligence, sdílené ekonomiky a start-upů. Evropský trh s 

digitálními řešeními v železničním sektoru se v posledních letech dynamicky rozvíjel. Téměř 

40 procent z více než 100 středních a nezávislých železničních dopravních společností bylo 

založeno teprve v posledních deseti letech. Vyplývá to z tržní studie „Digitální společnosti v 

evropském železničním sektoru 2022“ poradenské společnosti SCI Verkehr GmbH, která byla 



veřejnosti představena v únoru. Podle toho pokroky v digitálních dovednostech, jako je umělá 

inteligence, cloud computing nebo block chain, přinesly nové obchodní koncepty pro železniční 

sektor. Podle SCI jsou na trh neustále uváděny nový software jako služba a řešení mobility 

jako služby. Zejména segmenty multimodálních dopravních toků a nové přístupy sdílené 

ekonomiky se budou v následujících letech rychle rozvíjet v nákladní i osobní dopravě a 

přinesou nová rušivá řešení a start-upy, jak uvádí studie. 

V odvětví však stále existuje velké množství regulačních a institucionálních překážek, které 

zpomalují vývoj nových řešení pro naléhavě potřebné zvýšení efektivity v železničním sektoru. 

Další překážkou je neochota provozovatelů národních sítí zlepšit dostupnost dat, například 

umožnit výzkum a vývoj nových digitálních řešení pro přeshraniční provoz sítí. V rámci studie 

společnost SCI podle svých vlastních prohlášení zaznamenala v posledních několika letech 

zvýšenou konsolidaci na trhu. Zejména velké, známé společnosti v železničním průmyslu 

přebírají nebo investují do malých digitálních společností v tomto odvětví. Počet a objem 

konsolidací se zejména v roce 2021 enormně zvýšil. V roce 2021 například Siemens Mobility 

převzal nizozemského poskytovatele řešení prodeje jízdenek Sqills za 550 milionů EUR a 

francouzský start-up Padam Mobility. Hitachi Rail, CAF a Knorr-Bremse v posledních letech 

také rozšířily své produktové řady o digitální řešení prostřednictvím účasti nebo akvizic. 

Společnost SCI Verkehr podle svých vlastních prohlášení vyvinula segmentaci podél 

hodnotového řetězce společností železniční dopravy a železniční infrastruktury, aby 

klasifikovala různé softwarové společnosti a řešení pro železniční společnosti. Kromě 

klasifikace řešení pro obchodní procesy železničních společností SCI popisuje jednotlivá řešení 

a uvádí zákaznické reference na řešení. Společnosti jsou navíc podle poradenské společnosti 

podrobně prezentovány jejich klíčové ekonomické údaje, firemní cíle a strategie. 

/Logistik Heute 17.2./ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


