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Posádka opustila Ro-Ro plavidlo pro přepravu osobních vozů m/v Felicity Ace, který patří 

společnosti MOL a které je v plamenech u Azor, zatímco záchranné týmy jsou na cestě k 

plavidlu a jeho nákladu 4 000 vozů Porsche a Volkswagen. Posádka ve středu vyslala nouzové 

volání, když se plavidlo nacházelo 90 námořních mil jihozápadně od Azor. 

Všech 22 členů posádky je podle hlášení v bezpečí a bez zranění. 

Reklamační poradenství WK Webster uvedlo, že záchranné služby budou poskytovány za 

podmínek LOF. 

Uvádí se v něm: „V současné době není jasné, zda má [majitel] lodi v úmyslu vyhlásit 

společnou havárii v důsledku této nehody. Pokud ano, obecně před uvolněním nákladu bude 

rovněž vyžadován příspěvek do GA od všech nároků týkajících se nákladu".  

Pátrací a záchranné operace povede Ponta Delgada Maritime Search and Rescue Coordination 

Center a uvádí se, že hlídkové plavidlo námořnictva a čtyři obchodní lodě v oblasti byly 

vyslány, aby plavidlu pomohly. 
 

Dvanáct lidí se stále pohřešuje poté, co v pátek brzy ráno vypukl požár na trajektu plujícím z 

Řecka do Itálie. Řecké úřady v sobotu uvedly, že hasiči i druhý den bojovali o kontrolu nad 

požárem a posádky odtáhly plavidlo blíže ke břehu. Na živých záběrech agentury Reuters bylo 

vidět oblaka kouře, která se valila z italské lodě Euroferry Olympia, zatímco hasiči z nedalekého 

plavidla v Jónském moři stříkali vodu na hořící trajekt. 

Na palubě bylo celkem 241 cestujících a 51 členů posádky, když v pátek časně ráno vypukl 

požár a záchranná plavidla přesunula většinu z 280 lidí, kteří byli zachráněni, na nedaleký 

ostrov Korfu. 183 metrů dlouhý trajekt vzplál na cestě z Igoumenitsa, přístavu v západním 

Řecku, do italského přístavu Brindisi, což byývá devítihodinová cesta. Pohřešovaní cestující 

jsou z Bulharska, Řecko Turecko a Litvy, uvedla řecká pobřežní stráž. 

Letecké záběry zveřejněné řeckou pobřežní stráží v pátek ukázaly řady spálených nákladních 

automobilů na zčernalé palubě poté, co plameny zachvátily loď vlastněnou společností Grimaldi 

Lines. Trajekt vezl 153 vozidel, uvedla společnost. Zatímco se hasiči snažili zchladit vysokou 

teplotu na lodi, než se na ni nalodily posádky záchranné služby, aby obnovily pátrací operace, 

byl hořící trajekt odtažen blíže ke břehu, aby byl lépe chráněn před nepříznivým počasím, 

uvedlio zástupci řecké pobřežní stráže a hasičského sboru. Pozdě v pátek, řecké posádky 

zachránily dva lidi, bulharského a afghánského občana, kteří nebyli na oficiálním seznamu 

pohřešovaných osob. Bulharské ministerstvo zahraničí uvedlo, že na palubě bylo 127 Bulharů. 

Většina zachráněných byla odvezena do hotelů na Korfu, kde někteří vyprávěli o svém utrpení. 

Konzulární personál z domovských zemí cestujících přibyl na Korfu, aby pomohl koordinovat 

jejich bezpečný návrat s trajektovou společností, uvedl svědek podle agentury Reuters. 

Prokurátor nařídil vyšetřování incidentu, uvedla řecká pobřežní stráž a dodala, že kapitán a 

oba první důstojníci lodi byli krátce zadrženi, aby svědčili, a později byli propuštěni. Úřady 

budou mít více důkazů o příčině požáru, jakmile bude loď odtažena na bezpečné místo, řekl 

televizi Skai ministr lodní dopravy Giannis Plakiotakis. 
 

Požár na palubě lodi může být katastrofální. Pro mnoho typů požárů máme standardní 

protipožární postupy, ale inovativní instalace na palubě nebo různé náklady vedou k novým 

rizikům. Jedním z těchto vznikajících rizik je zejména přeprava elektrických vozidel (EV) na 

palubě lodí typu roll-on/roll-off (ro-ro). Už v roce 2013 německé spolkové ministerstvo 

dopravy, výstavby a rozvoje měst zadaly studii, která měla určit, zda přeprava elektrických 

vozidel na lodích typu ro-pax nebo ro-ro zvyšuje riziko požáru na palubě.  Závěr zněl, že 

přeprava elektricky poháněných vozidel (BEV a HEV) vede ke zvýšenému riziku požáru. Studie 

se dále zabývala protipožární ochranou a protipožárními postupy, včetně diskuse o 

dodatečných protipožárních opatřeních na palubě plavidel typu ro-pax a ro-ro. V případě 



požáru lithium-iontové baterie je důležité poznamenat, že takový požár dosahuje velmi 

vysokých teplot, produkuje toxické plyny a je k neuhašení. 

Doporučení německého BMVBS zahrnovala: 

- Vozidla BEV/HEV a FC by měla být přepravována ve zvláštních prostorách (vybavených 

vhodnými detektory, hasicím zařízením a hasicími látkami). V případě požáru případně 

oddělení těchto vozidel vodní stěnou nebo pojízdnými přepážkami (válcové rolety). 

- Je třeba zvýšit povědomí hasičských týmů o nebezpečích vyplývajících z vozidel BEV/HEV a 

FC a odpovídajícím způsobem rozšířit jejich výcvik. 

V roce 2016 DNV-GL vydala zprávu o požárech na nákladních palubách typu ro-ro.  Nebyla 

zaměřena na elektrická vozidla a řešila všechny faktory týkající se požárů nákladu typu ro-ro 

u osmnácti incidentů. Doporučení zahrnovala: 

- Rychlé uvolnění stabilního hasicího systému je důležité zejména pro otevřené paluby typu 

Ro-Ro, kde může být okno příležitosti kratší než 10 až 15 minut. 

- Samovolný posun nákladu představuje riziko. Přinejmenším u nákladních lodí typu Ro-Ro a 

nosičů vozidel by mělo být zváženo lepší zabezpečení nákladu a lepší směrování podle počasí. 

- Případně by měla být vypracována politika zacházení s vozidly na alternativní paliva (know-

how o správné strategii/výzvách pro hašení požárů), i když to není označeno za hlavní riziko 

(je to neznámé riziko). 

Identifikace DNV-GL „posun nákladu představuje riziko“ se týká zejména přepravy 

elektrických vozidel. Níže uvedený diagram z Journal of The Electrochemical Society se zabývá 

čtyřmi podmínkami, které mohou vést k tepelnému úniku lithiové iontové baterie (LIB) – 

jednou z nich je mechanické poškození. Jinými slovy, když selžou lana v moři, a náklad EV se 

začne posunovat, může to vést k úniku tepla a následnému požáru. 

 
S tím, jak se EV stávají běžnějšími, jsou stále častěji převáženy zaoceánskou dopravou. Ačkoli 

nebyla konkrétně spojena s řadou nedávných požárů typu ro-ro, USA obecně identifikovaly 

nebezpečí spojené s bateriemi. To zohlednila i pobřežní stráž v námořním bezpečnostním 

předpisu 06-20 Rozpoznání požárních nebezpečí a řádného nákladového umístění na 

plavidlech Ro-Ro a různých ochranných a pojišťovacích organizacích včetně klubů Britannia a 

UK P&I. Zdrojem článků USCG MSA a P&I klubu jsou především zprávy o škodách z požárů, k 

nimž došlo.  Podobně jako zpráva DNV-GL z roku 2016 se i nedávné zprávy o nehodách 

používají k získání poznatků o tom, jak lze podobným incidentům předcházet.  Přístup k těmto 

zprávám však bohužel není zárukou, protože je na uvážení státu vlajky, který případ 

vyšetřuje.  Jak je uvedeno v hlavním obrázku výše, zpráva o nehodě společnosti Sincerity Ace 

byla předložena IMO před rokem, ale není veřejně dostupná ve státu vlajky – 

Panamy.  Předpokládá se, že dotčený požár nákladu typu ro-ro – spolu s pěti oběťmi na 



životech – může souviset s EV. Další informace o tom, jak lze bojovat s požáry EV a LIB, lze 

nalézt mimo námořní průmysl.  Národní sdružení protipožární ochrany (NFPA) vypracovalo 

příručku pro nouzová pole elektrických vozidel, která se zabývá reakcí na nouzová opatření 

EV pro první zasahující na pevnině. Bohužel mnoho postupů a doporučení nemusí být 

uplatnitelných na moři kvůli uložení a prostoru.  

O požáry EV a LIB je v dopravě trvalý zájem. Americký Výbor pro výzkum dopravy financoval 

studii pro rok 2022 a konstatoval, že „riziko požáru lithium-iontových baterií je v současné 

době při tranzitních operacích pod kontrolou.”  

P.S. Rejdaři Grimaldi u nejsou cizí požáry na palubě ro-ro – viz Grande Europa s požárem na 

palubě ve Středozemním moři v roce 2019 a Grande America hořící a poté potopená v 

Biskajském zálivu v roce 2020. Po těchto dvou událostech, Grimaldi prohlásil, „...pokud jde o 

přepravu zboží, skupina Grimaldi požaduje, aby byly prováděny větší kontroly autobaterií, 

které často způsobují zkraty na palubách plavidel i v přístavních terminálech.” 

 

Získat přehled o všech nových předpisech o mýtném pro nákladní vozidla v EU bude úkolem 

pro specialisty. Nová směrnice EU o silničních poplatcích (Eurovignette) obsahuje tolik 

výjimek, přechodných období a volitelných ustanovení, že již nelze hovořit o skutečně 

evropském zákonu, uvedla tyrolská europoslankyně za ÖVP Barbara Thaler. Poté, co Evropský 

parlament ve čtvrtek zamítl všech dvanáct pozměňovacích návrhů Thalerové a Zelených ke 

kompromisnímu textu vyjednanému mezi EP a členskými státy, je však po téměř pěti letech 

diskusí o reformě směrnice definitivně rozhodnuto. V platnost vstoupí 20 dní po zveřejnění v 

Úředním věstníku EU a členské státy ji pak musí do dvou let transponovat do vnitrostátního 

práva. Dále platí základní zásada, že žádná země EU nemusí zavádět mýtné pro nákladní 

vozidla. Pokud však ano, jsou ustanovení směrnice o silničních nákladech závazná. Nová verze 

mimo jiné stanoví, že časové systémy mýtného pro nákladní vozidla (známky) musí být na 

hlavních trasách transevropské dopravní sítě (TEN-T) nejpozději do deseti let nahrazeny 

systémy založenými na kilometrech. Ve výjimečných případech lze v řídce osídlených 

oblastech nebo na omezených úsecích silnic nadále používat časově závislé systémy. Evropská 

komise pak musí být informována předem. Mýtná povinnost se v budoucnu bude vztahovat i 

nadále na vozidla s přípustnou celkovou hmotností 3,5 tuny a více. Především kvůli tlaku 

Německa však bylo rozhodnuto, že by členské státy měly mít možnost osvobodit od mýtného 

vozidla od 3,5 do 7,5 tuny, která se nepoužívají v dopravním průmyslu – jako jsou malá 

nákladní auta řemeslníků. Jens Gieseke (CDU), mluvčí pro dopravní politiku CDU/CSU v EP, 

říká: „Řemeslníci přece nevozí zboží, jezdí na stavby nebo k zákazníkům. Zejména řemeslné 

podniky ve venkovských oblastech by byly v Německu kvůli rozsáhlé síti mýtného příliš 

finančně zatíženy". 

Vozidla do 3,5 tuny zůstávají osvobozena od mýtné povinnosti. Existuje obava, že logistické 

společnosti proto částečně přesunou nákladní dopravu na tato vozidla, uvedla europoslankyně 

Anna Deparnay-Grunenberg (Zelení). Očekává, že společnosti budou v nové směrnici hledat 

výjimky a mezery, na kterých by mohly stavět své obchodní modely. "Nemůžeme vytvářet 

zákony plné děr," řekl poslanec Zelených, který stejně jako Thaler hovořil o "promarněné 

příležitosti" vyrovnat konkurenční podmínky mezi jednotlivými druhy dopravy a vytvořit 

pobídky pro přesun nákladní dopravy na železnici. Aby se zajistilo, že silniční nákladní doprava 

ponese i své „externí náklady“ za znečištění ovzduší, hluk, dopravní zácpy a nehody, nová 

směrnice stanoví, že tam, kde je vyžadováno mýtné pro nákladní vozidla, budou muset po 

přechodném období čtyř let být přidány příplatky také za znečištění leteckou 

dopravou. Výjimky lze učinit po upozornění Evropské komisi, pokud existuje riziko 

alternativního provozu na trasách, které nejsou součástí zpoplatněné silniční sítě. Pokud budou 

členské státy chtít, mohou v budoucnu také vybírat příplatky za emise CO₂ z nákladních 

vozidel. Příplatky za trasy náchylné k přetížení byly možné již dříve. 

V budoucnu bude povinné rozložit základní mýtné v závislosti na emisích CO₂ nákladního 

vozidla. Systém diferenciace lze kombinovat i s aktuálně používanými emisními normami 

Euro. Ekologická vozidla musí mít dlouhodobě slevy až 75 procent ze základní ceny. "Budeme 

motivovat k používání čistších vozidel v dopravě," uvedl zpravodaj EP pro směrnici, italský 



sociální demokrat Giuseppe Ferrandino.   James Nix, který je v evropském ekologickém 

sdružení Transport & Environment zodpovědný za nákladní dopravu, hovořil o „bodu obratu“ 

v silniční nákladní dopravě. „Nákladní automobily na fosilní paliva budou muset konečně platit 

více, protože vypouštějí více skleníkových plynů, a dopravní společnosti, které přejdou na 

vozidla s nulovými emisemi, sníží své náklady,“ řekl. „Nové pobídky EU pro mýtné pro kamiony 

s nulovými emisemi musí být rychle využity v celé Evropě,“ řekl Holger Loesch, generální 

ředitel Federace německého průmyslu. "EU tak dává členským státům účinný nástroj k 

zatraktivnění nákladních vozidel na baterie nebo vodík a k podpoře dekarbonizace v silniční 

dopravě." Poslankyně ÖVP Thaler(ová) si ale myslí, že mýtné by měly být odstupňovány podle 

emisí CO₂ a nikoli podle základní částky účtované za údržbu silnic. Nákladní automobil na 

vodík opotřebovává vozovku stejně jako nákladní vůz s naftovým motorem. Obává se také, 

že CO₂ bude „mnohonásobně oceněno“, například při zavedení plánovaného systému EU pro 

obchodování s emisemi pro silniční dopravu. Bohužel ve směrnici Eurovignette nebylo možné 

jednoznačně ukotvit, že složka CO₂ bude odstraněna, jakmile dojde k obchodování s emisemi, 

uvedla Thaler na dotaz DVZ. Formulace, o kterých bylo nyní rozhodnuto, jsou „nejednoznačné“ 

a není jisté, jak budou interpretovány. „Je třeba se vyhnout dvojímu řízení několika cenovými 

nástroji CO₂ u německých nákladních vozidel,“ řekl generální ředitel BDI Loesch. Poukázal na 

to, že cena pohonných hmot pro obchodování s emisemi CO₂ v Německu již existuje. Federální 

asociace silniční přepravy, logistiky a likvidace (BGL) se obává vícenásobné zátěže z mýtného, 

obchodování s emisemi a nových předpisů EU o dani z energie. „Vyzýváme k zastavení všech 

vnitrostátních opatření ke zdanění emisí CO₂ ze silniční dopravy, které doplňují směrnici 

Eurovignette. Vícenásobné zdanění CO₂ silniční nákladní dopravy je nepřijatelné,“ vysvětlila 

BGL společně se svými partnerskými asociacemi z Francie (FNTR) a Skandinávie (NLA). 

Kromě vnitrostátních dodatečných pravidel mohou různé náklady na mýtné v EU vzniknout 

také proto, že výjimky se vztahují na řídce osídlené regiony a na zpoplatněné silnice, které v 

současnosti spravují soukromí provozovatelé. Tyto ústupky jsou rozšířené například ve Francii 

a Itálii. Pravidla musí být přizpůsobena směrnici o euroznámce až poté, co koncesí vyprší nebo 

dojde k závažným změnám. Členské státy však zablokovaly dělení příjmů z mýtného. Stále by 

zde měly probíhat distribuční bitvy. Zatímco poslanci Evropského parlamentu jako Deparnay-

Grunenberg si myslí, že peníze by měly být použity na podporu železniční nákladní dopravy, 

jako to dělá Švýcarsko, odvětví silniční nákladní dopravy má jiné představy. BGL, FNTR a NLA 

uvedly, že chtějí vyvolat kontakt s politiky, „aby vyčlenění výnosů z mýtného významně 

přispělo k financování klimaticky neutrální silniční nákladní dopravy“. 

 

Spolkový svaz německé vnitrozemské plavby (BDB) kritizuje připravovanou novelu evropské 

směrnice o energetické dani v rámci balíčku „Fit for 55“. Cílem je zavést novou daň na naftu 

používanou v lodní dopravě. Asociace se obává, že se výrazně zvýší provozní náklady převážně 

malých a středních firem ve vnitrozemské lodní dopravě. Navíc jsou podle asociace připraveni 

o možnost investovat do lodi, provozu a personálu. 

„Cíle (modální) změny a opatření na ochranu klimatu nejsou v souladu, ba co víc: navzájem 

si překážejí. Evropská komise zde naléhavě potřebuje vykonat ještě nějakou další práci,“ řekl 

generální ředitel BDB Jens Schwanen, a jasně se vyslovil proti této nové daňové zátěži. V 

evropské „zelené dohodě“ je cílem do roku 2050 zvýšení nákladní dopravy na vodě o 50 

procent. Nové nařízení však tento cíl maří. 

„S plánovanou daní sleduje Evropská komise ochranu klimatu páčidlem,“ pokračoval 

Schwanen. EK očekává, že se lodní doprava okamžitě rozloučí s fosilními palivy, a proto 

nařizuje zvýšení ceny lodního paliva pouze na základě klimatické politiky. Tento přístup se 

snaží zdůvodnit tím, že chce po omezenou dobu zdaňovat alternativní paliva nulou eur. 

Vzhledem k tomu, že ve vnitrozemské lodní dopravě v současnosti neexistují žádné 

alternativy, není možné se od nafty odklonit. „Zejména ve velké lodní dopravě na Rýně, kde 

se kolem 80 procent nákladní dopravy odehrává po vodě, nebudou elektrické nebo vodíkové 

pohony dostupné dříve než za pár let,“ řekl Schwanen. Vyzývá Evropskou komisi, aby svůj 



přístup přizpůsobila realitě a tomu, co je možné. "Odvětví musí být ušetřeno dodatečného 

daňového zatížení, které pouze škodí a nikomu k ničemu není." 

 

Představenstvo společnosti Menzies souhlasilo s tím, že akcionářům doporučí to, co Agility 

říká, tedy že bude jeho konečnou nabídkou kotace ve výši 608p (8,27 USD) na akcii. 

Revidovaná nabídka podléhá náležité péči a přijetí akcionáři společnosti Menzies a navazuje 

na dřívější nabídky 460p, 510p a 605p. 

Představenstvo společnosti Menzies uvedlo, že zvážilo "konečný návrh společnosti Agility a 

naznačilo NAS [její dceřiná společnost letištních služeb, National Aviation Services], že by bylo 

ochotno jednomyslně doporučit akcionářům společnosti Menzies přijmout nabídku za 

finančních podmínek konečného návrhu, s výhradou uspokojivého vyřešení všech ostatních 

podmínek nabídky, včetně přístupu k obvyklým regulačním schválením potřebným k dokončení 

jakékoli transakce". 

Představenstvo společnosti Menzies nyní jedná s NAS o finalizaci podmínek a poskytne mu 

přístup k informacím o řízení a náležité péči. 

Poslední krok následuje po nepřátelské nabídce 605p pro každou z více než 12 milionů 

akcií Menzies a páteční nabídce na dalších 5% akcií za stejnou cenu. 

 

Protestní akce subdodavatelů největší jihokorejské logistické společnosti CJ Logistics se nadále 

protahují. Militantní Korejská konfederace odborových svazů (KCTU) včera uspořádala 

shromáždění navzdory omezením shromažďování souvisejícím s Covid-19. Téměř 2 000 

odborově organizovaných dělníků demonstrovalo před Cheonggye Stream v centru Soulu, 

porušilo pravidla omezující účast na shromáždění na 299 lidí a pokračovalo ve stávce, která 

začala 28. prosince. Demonstranti použili vozidlo patřící prezidentskému kandidátovi Kim Jae-

yeonovi, protože události kampaně nejsou ovlivněny omezeními na velikost shromáždění. 

Od 10. února obsadilo první a třetí patro sídla CJ Logistics v Soulu asi 200 odborově 

organizovaných členů poté, co si vynutili cestu dovnitř a vyzvali ke stávce v celém odvětví, 

pokud firma nesouhlasí s požadavky na vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Odbory tvrdí, 

že zatímco CJ Logistics zvýšila poplatky za doručení o 27 centů, v reakci na rostoucí poptávku 

související s větším prodejem elektronického obchodování, vyšší poplatky se nepromítly do 

vyšších mezd, přičemž vedení společnosti pouze "vykrmovalo své zisky". Nespokojenost mezi 

pracovníky začala stížnostmi k Národní komisi pro pracovní vztahy v červnu 2021, kdy komise 

nařídila CJ Logistics jednat přímo s KCTU. Vedení CJ Logistics však odmítlo vyjednávat s 

pracovníky, které popisují jako subdodavatele najaté doručovacími agenturami. 

Šéf KCTU Jin Kyung-ho nyní pohrozil hladovkou, ačkoli obléhání ústředí CJ Logistics bylo včera 

částečně zmírněno, když dělníci opustili třetí patro budovy. Operace CJ Logistics byly 

ovlivněny, ale úřady stále doufají, že přimějí odborově organizované členy, aby pokojně 

opustili budovu. Pracovníci přidružení k KCTU představují pouze 7% doručovacích pracovníků 

CJ Logistics a doručování balíků pokračuje, i když s určitým zpožděním. Ministerstvo půdy, 

infrastruktury a dopravy najalo 10 000 dočasných pracovníků, aby pomohli společnosti CJ 

Logistics doručovat balíky mezi 17. lednem a 12. únorem. 

Tento měsíc společnost CJ Logistics uvedla, že její čistý zisk za rok 2021 vzrostl meziročně o 

11% na 132,1 milionu USD 

 

Vzhledem k novým pravidlům EU se stále více polských speditérů usazuje v Německu. Počet 

žádostí polských společností o německou licenci Společenství EU se za poslední rok zhruba 

zdvojnásobil - na celkových 46, sdělilo německé tiskové agentuře Braniborské ministerstvo 



infrastruktury a územního plánování. Do roku 2022 již bylo obdrženo jedenáct dalších žádostí 

nebo žádostí. Toto pondělí oficiálně vstoupí v platnost některá další pravidla EU přijatá v roce 

2020. To znamená, že speditéři z EU budou podléhat novým omezením na tzv. kabotážní cesty 

v rámci Německa. Kromě toho musí společnosti z EU jednou za osm týdnů vrátit svá nákladní 

vozidla do svého ústředí. Místní pobočka pomáhá obcházet tyto požadavky a související 

náklady. 

Pokud jde o přemístění polských společností, státní ministerstvo uvedlo, že od přijetí balíčku 

mobility v roce 2020 došlo ke znatelnému nárůstu počtu žádostí. Je rozumné předpokládat, že 

zde hrají roli zejména nová pravidla kabotáže a povinnost navracení a že nová polská daňová 

pravidla tento účinek zvýší. Náklady na pracovní sílu v obou zemích se stále více přibližují, řekl 

Maciej Wronski, šéf sdružení zaměstnavatelů Doprava a logistika Polsko. Cílem balíčku 

opatření v oblasti mobility EU je také především harmonizovat pracovní podmínky řidičů z 

východoevropských zemí s nižšími mzdovými a sociálními standardy. 

Výše uvedené přímo použitelné předpisy slouží k ochraně hospodářské soutěže v rámci 

Evropské unie, zdůraznilo Spolkové ministerstvo dopravy. Zejména povinnost návratu 

podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž. Jejich dodržování se kontroluje v rámci 

provozních kontrol, totéž platí pro pravidla kabotáže. 

 

Politické programy pro snížení hluku na kolejích nakonec selhaly ve svém účelu. K tomuto 

závěru dospěly občanské iniciativy "Pro Rheintal" z Německa a "Stop hluku ze železnic" z 

Rakouska po průzkumu mezi více než 2000 postiženými lidmi. Aliance shromáždila zjištění a 

požadavky ve 140stránkové knize. 

Jako okamžité opatření musí být rychlost nákladních vlaků projíždějících vesnicemi ve dne i v 

noci omezena na 50 km/h, požaduje předseda iniciativy "Pro Rheintal" Frank Gross. 

Během 24 hodin projede měřicím bodem v údolí Rýna až 300 vlaků; maximální hladiny jsou 

mezi 90 a 105 dB. Gross obvinil politiky z používání nevhodných metod měření. Průměrná 

úroveň je tedy vhodná pro detekci hluku ze silniční dopravy, který představuje rovnoměrné 

zatížení. Hluk železniční dopravy se vyznačuje vyššími špičkami a delšími přestávkami. To 

posouvá průměrnou úroveň o 20 až 30 dB. Použitím křivky A-filtru by byly nízké frekvence 

skryty. S C-filtry by naopak hlukové znečištění bylo o dalších 10 dB vyšší. Gross připisuje 

zvolenou metodu měření střetu zájmů ze strany konfederace, která vlastní největší evropskou 

železniční společnost a zároveň musí garantovat ochranu před hlukem z dopravy. 

Limitní hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jsou podstatně nižší 

než limitní hodnoty platné pro železniční dopravu. Gross nachází porušení článku 2 Základního 

zákona, podle kterého mají všichni lidé právo na život a fyzickou integritu. "Pro Rheintal" chce 

nyní žalovat o toto právo. 

 

Očekává se, že požár lodi Felicity Ace u pobřeží portugalských Azorských ostrovů přinese 

společnosti Volkswagen, Porsche, Audi a Lamborghini ztráty ve výši nejméně 155 milionů 

dolarů, podle rizikového analytika Russell Group. Loď údajně přepravuje asi 4000 vozidel, 

přesný počet však nebyl zveřejněn. Interní e-mail společnosti Volkswagen US, o kterém minulý 

týden informovala německá média, ukázal, že loď převážela 3 965 vozidel patřících do 

koncernu Volkswagen značek VW, Porsche, Audi a Lamborghini. Porsche potvrdilo, že na 

palubě bylo 1100 jejich vozů. Podle analýzy společnosti Russell Group se sídlem ve Spojeném 

království se celková dolarová hodnota zboží na lodi odhaduje na 438 milionů dolarů a z toho 

odhadem 401 milionů dolarů bylo za osobní a nákladní vozidla. Odhady předpokládají celkovou 

ztrátu nákladu. 

Felicity Ace začala hořet 16. února při přejezdu Atlantského oceánu z Embdenu v  Německu, 

kde má Volkswagen velký výrobní závod, do Spojených států. Předpokládá se, že alespoň část 



vozu na palubě jsou elektrická vozidla s lithium-iontovými bateriemi, které mohou komplikovat 

hašení požáru. 

„Tato čísla opět ukázala nejistotu globálních dodavatelských řetězců. Incident přichází v 

nevhodnou dobu pro světové výrobce automobilů, kteří se nacházejí uprostřed krize 

dodavatelského řetězce a chybějí jim polovodiče, což vede k novým zpožděním u nových 

automobilů", řekl výkonný ředitel Russell Group Suki Basi. „Událost, jako je tato, příliš 

nepomůže pro zvyšování důvěry spotřebitelů.” 

Dva velké záchranné remorkéry měly k plavidlu dorazit již v pondělí. Loď zůstává opuštěná a 

oheň dál hoří, jak plavidlo driftuje na jih od Azor; nepředstavuje ale hrozbu pro pevninu, jak 

vyplývá z aktuálních informací od ředitele rejdařské firmy, dceřiné společnosti japonské 

námořní společnosti MOL. Portugalské námořnictvo zůstalo na místě a monitoruje loď. Zatím 

nejsou žádné zprávy o úniku ropy a plavidlo zůstává stabilní. 

Všech 22 členů posádky bezpečně opustilo loď a bylo převedeno na břeh. Je téměř jisté, že 

událost Felicity Ace bude prohlášena za celkovou ztrátu, což analýza skupiny Russel 

předpokládala. 

V podobném případě autonosič Golden Ray také přepravovala okolo 4000 aut, když se 

převrátila a uvízla na dně v St. Simons Sound při odjezdu z přístavu Brunswick v Georgii, USA, 

v roce 2019. Ve své zprávě o incidentu NTSB stanovila, že celkové ztráty nákladu byly 

odhadnuty na 142 milionů dolarů. Hlášení od Car and Driver říká, že ztracená vozidla byla od 

výrobců Kia, Chevrolet, GMC, GM, Mercedes-Benz a Ram. Loď musela být rozebrána na místě, 

auta zůstala uvnitř. 
 

Celá armáda „ozdravných “ firem se vrhne na Expeditors, kteří v neděli bojovali o zotavení z 

cíleného kybernetického útoku. Firma Expeditors, které se snažila o aktualizaci přístupů k trhu, 

včera uvedla, že jeho síť funguje s využitím globálního plánu kontinuity provozu. Zaměstnanci 

nadále využívají záložní postupy a alternativní řešení na podporu našich zákazníků a 

zúčastněných stran. Odborníci a partneři v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních 

technologií se zaměřují na sanační úsilí napříč našimi systémy. Další aktualizace budou 

následovat podle vývoje situace. Společnost uvedla, že při odhalení „incidentu“ vypnula 

většinu svých globálních operačních systémů, ale dodala, že tato „významná událost“ by mohla 

mít „podstatný nepříznivý dopad na naše podnikání, příjmy, výsledky operací a pověst“. 

Zatímco Expeditors nepotvrdili, jaký typ útoku utrpěli, anonymní tip BleepingComputer 

naznačil, že se jedná o „masivní incident s ransomwarem“. Manažer BC uvedl, že po 

počátečním šoku a snaze navázat kontakt se zaměstnanci a zákazníky po celém světě bude 

dalším překvapením příchod oboru specialistů. Orgány, pojišťovny a konzultanti se zapojují 

velmi brzy. Je to zajímavý proces. Existuje celé odvětví, které to dělá jako specializaci. Oblast 

obnovy kybernetických útoků je úžasná. Obnova trvá týdny, ne-li měsíce. Neexistují zkratky, 

žádná jednoduchá řešení, věci přicházejí jiným tempem. Globální prvek logistiky to ztěžuje. 

Věci se musely dělat ručně a lidé zapomněli jak. Firma může být připravena na obchodní 

kontinuitu, s věcmi jako tajfuny, nebo zemětřesení. Má způsob, jak se s tím vyrovnat a jak 

koordinovat svět. Kybernetický útok, který postihne jen vlastní firemní platformu, je jiná 

bestie, a komunikace je kritická, ale těžko dosažitelná.  

Není jasné, jak daleko v procesu Expeditors je, a jaký bude dopad na jeho podnikání. I když 

firma vydala aktualizace pro trh, někteří zákazníci jsou nadále znepokojeni. Společnost uvedla: 

„Vzhledem k tomu, že jsme na počátku procesu, nemůžeme poskytnout žádné konkrétní 

prognózy, kdy bychom mohli být v provozu, ale budeme poskytovat pravidelné aktualizace, 

až budeme schopni to udělat sebevědomě.” 
 

Podle zdroje makléře sazby za kontejnerové chartery a hodnoty secondhandů směřují ke 

korekci poté, co byly v lednu znovu překonány sektorové rekordy. Únorová zpráva o ceně 

nájmu kontejnerových lodích Horizon od společnosti Maritime Strategies International (MSI) 

zaznamenala, že se denně překonávají referenční úrovně nájmů ve všech velikostech, protože 

o stejná plavidla soutěží námořní dopravci, specializované námořní linky a speditéři. 

Jediným dilematem, které drží majitele lodí v noci vzhůru, je, zda akceptovat vysoké denní 

sazby nájmů v nabídce na krátkodobá až střednědobá období, nebo přijmout stále zvýšené 

sazby u dopravců na mnohem delší období. 



Podle zprávy MSI zaznamenalo odvětví feederů, které klasifikuje jako kontejnerové lodě do 3 

900 teu, během ledna jako jeden z nejokázalejších obchodů, které povzbudily nájezdy 

havajské dopravní skupiny jménem amerických maloobchodníků. „Pasha Hawaii byl 

nejvytíženějším zákazníkem v tomto segmentu, uzavřel chartery pro šest kontejnerových lodí 

od 2 700 teu do 3 500 teu", řekl MSI. 

Standardem byl charter 45-55 dní pro Sea Consortium 2 743 teu X-Press Mekong, která byla 

stanovena na ohromujících 175 000 dolarů denně, což generovalo 7,8 až 9,6 milionů dolarů 

pronájmu pro firmu se sídlem v Singapuru. 

MSI k tomu uvedla, že „tržní“ sazby za tuto velikost lodí vzrostly v lednu o 7,3 % na nový 

rekord 77 000 dolarů denně, přičemž poznamenala, že „aktivita v únoru byly dosud omezená“. 

Aby překonali nedostatek volných plavidel v sektoru, MSI oznámila, že nájemci si rezervují do 

knihy objednávek lodi blížící se dokončení stavby, aby „si zabezpečili plavidla před termíny 

dodání“.  

Obecně je opět velká poptávka po lodích panamax ve středních velikostech od 4 300 teu do 6 

500 teu , a to nejen od ad hoc linerů, ale také od zavedených dopravců, jako je Hapag-Lloyd, 

který minulý týden oznámil, že zahajuje novou samostatnou smyčku z Asie do severní Evropy 

s nasazením osmi plavidel panamax. Lodě třídy panamax jsou opět v módě, kvůli vysoce 

zvýšeným přepravním sazbám napříč na mnoha linkách, které činí jejich nasazení mimořádně 

ziskovým, a tyto lodě také nabízejí lepší flexibilitu oproti větším plavidlům, pokud jde o 

možnosti přístavu. MSI nahlásila nové záznamy pro „klasické“ 4 300 teu panamax lodě, na 

extrémní úrovni: Pasha Hawaii platí 235.000 dolarů denně za 4,308 teu v roce 2009 

postavenou m/s Ionikos za tři-čtyři měsíce pronájmu; na „tržní“ úrovni sazby překročily 

$100,000 denně pro lodě, které by sotva dosáhly $5,000 před pěti lety. Ve větších velikostech 

7 500 teu plus MSI zaznamenal sazby pro 8 500 teu lodí „stabilizované na přibližně 150 000 

dolarů denně“, přičemž některé nedávné dohody byly uzavřeny na 160 000 dolarech denně. 

Výhled MSI pro všechny sektory ale počítá v nadcházejících čtvrtletích s plošným změkčením 

sazeb ze současných maxim, což je názor, který podporuje jeden z makléřských zdrojů The 

Loadstar. 
 

Kontejnerová přepravní společnost Hapag-Lloyd podle informací DVZ zavírá svou kancelář v 

Oděse. Hapag-Lloyd zaměstnává v ukrajinském přístavním městě asi 20 lidí; nyní pracují z 

domova. Dopravce provozuje týdenní službu v Černém moři s charterovou lodí. Loď dnes 

opustila Oděsu a je na cestě do Istanbulu, řekl Hapag-Lloyd DVZ. Dopravce podle mluvčího 

vývoj velmi bedlivě sleduje, alternativy k předchozímu trasování služby BMX se řeší. Ty 

budou brzy oznámeny. 

Provozovatel terminálu HHLA od dnešního časného rána pozastavil veškeré aktivity 

na kontejnerovém terminálu Odessa (CTO). Ukrajinské úřady uzavřely celý přístav. Jak 

oznámila generální ředitelka HHLA Angela Titzrathová, všech 480 ukrajinských zaměstnanců 

bylo posláno domů. CTO loni zaznamenal propustnost kontejnerů kolem 300 000 TEU a vykázal 

nízký jednociferný výsledek. Jak zdůraznila paní Titzrath, ekonomická podstata HHLA není 

událostmi na Ukrajině ohrožena. HHLA provozuje CTO od roku 2021 a od té doby do zařízení 

investovala přibližně 170 milionů eur. Oděský přístav je největší ukrajinský přístav; zajišťuje 

velkou část zásobování země. Přístav je hlavním exportním uzlem pro obilí. 

Podle Anji Krügerové , manažerky pro námořní a železniční dovoz v brémském sídle Spedition 

Kopf & Lübben , provoz Hedvábné stezky stále běží normálně. V čínských odletových 

destinacích proto neexistují žádné plány na zrušení odjezdů do Evropy. Jedním z důvodů může 

být, že doprava nevede přes Ukrajinu, ale přes Bělorusko. Krügerová se ale obává, že řada 

zákazníků z obavy z další eskalace nebo dopadů případných sankcí v blízké budoucnosti zvolí 

jiné dopravní cesty než železnici. 

 

Pokud Evropský parlament a členské státy přijmou návrh Evropské komise na evropský zákon 

o dodavatelském řetězci, budou mít nové povinnosti i velké dopravní a logistické společnosti. 

„Kontejnerové přepravní společnosti, jako je Maersk, které překračují určité prahové hodnoty 

obratu, budou také muset zvážit, zda jejich činnost neohrožuje lidská a pracovní práva nebo 



životní prostředí u jejich dodavatelů,“ uvedl na otázku DDP Tiemo Wölken (SPD), mluvčí 

sociálních demokratů v EP pro environmentální politiku. V mnoha ohledech jdou návrhy Komise 

dále než německý zákon o dodavatelském řetězci, který již byl schválen a bude platit od ledna 

2023. Pro Wölkena jsou nejdůležitější rozdíly v tom, že podle plánovaných pravidel EU se firmy 

nebudou muset zabývat pouze reklamacemi, ale v každém případě pracovními podmínkami u 

svých dodavatelů, že bude evidováno více firem, že jejich povinnost péče se vztahuje na více 

aspektů a že nesou rovněž občanskoprávní odpovědnost, pokud nedodrží svou povinnost 

péče. "Odpovědnost je jádrem věci," říká Wölken. „Občanskoprávní odpovědnost se do 

směrnice skutečně zakousne.“ Vidí však příliš mnoho příležitostí pro firmy, aby prostřednictvím 

smluv s nimi přenesly svou odpovědnost na dodavatele. Pod nový zákon mají spadat 

společnosti z EU s více než 500 zaměstnanci a čistým ročním obratem vyšším než 150 milionů 

eur. Společnosti pod tímto prahem prodeje a méně než 250 zaměstnanců by měly zůstat 

osvobozeny. Mezi 250 a 500 zaměstnanci by povinnost péče měla platit dva roky po 

implementaci směrnice do vnitrostátního práva, pokud alespoň polovina z minimálního obratu 

40 milionů eur vznikne v „rizikových odvětvích“. Patří mezi ně textilní průmysl, potravinářství 

a lesnictví, těžba, zpracování kovů a plynárenství, každý včetně souvisejících obchodních 

aktivit. Společnosti ze třetích zemí působící v EU musí rovněž dodržovat pravidla, pokud 

překročí příslušné prahové hodnoty obratu. "Samotná velikost firmy je (však) druhořadá," 

komentoval to předseda obchodního výboru EP Bernd Lange (SPD). „Dovoz javorového sirupu 

z Kanady má jiné riziko než košile z Bangladéše. Malá těžařská společnost se možná bude 

muset vypořádat s většími riziky než velká společnost.“ Přístup založený na riziku je proto 

správnou cestou. Europoslanec CDU Axel Voss poukázal na to, že ne každá společnost může 

ovládat každého ze svých „možná tisíců“ dodavatelů. "Ačkoli malé a střední podniky jsou 

vyňaty ze zákona, velké společnosti by také měly dostat příležitost kontrolovat pouze tam, 

kde existují jasná rizika," řekl Voss. Jinak hrozí přetížení společností „zcela zbytečnou 

byrokracií“. 

Komise chce firmám uložit povinnost analyzovat aktivity ve vlastní společnosti, v dceřiných 

společnostech a ve společnostech v celém hodnotovém řetězci, se kterými existují „navázané 

obchodní vztahy“. Kontrolovat je třeba porušování obecné úmluvy o lidských právech, práva 

na spravedlivou platbu, norem Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo ekologických 

předpisů, například těch, které se týkají ochrany biologické rozmanitosti nebo nakládání s 

chemikáliemi a odpady. Společnosti musí identifikovat, předcházet, minimalizovat nebo 

ukončit stížnosti. To lze provést například prostřednictvím podnikových pravidel, strategií, 

akčních plánů a smluv s dodavateli. Došlo-li ke škodě, také zaplacením náhrady. Členové 

představenstva společnosti by měli mít další povinnosti. Mají také vyvinout strategie pro 

soulad se sociálními a environmentálními standardy a také pro to, jak lze dosáhnout cílů OSN 

v oblasti ochrany klimatu. Komise také chce, aby výše bonusů a příplatků, které dostávají 

vedoucí manažeři, závisela na dosažení cílů ochrany klimatu. Na křivdy by si podle návrhu 

mohly kromě postižených stěžovat také odbory a nevládní organizace. Můžete se obrátit na 

společnost, soudy nebo dozorové orgány v zemích EU. Ty by měly mít možnost ukládat sankce 

na základě obratu společnosti. Pokud jde o sankce, chce však Komise dát členským státům 

velký prostor. "Je dobře, že Evropská komise vyhoví žádosti Evropského parlamentu a zavádí 

možnost volat společnosti k odpovědnosti u evropských soudů," uvedla předsedkyně výboru 

EP pro vnitřní trh Anna Cavazzini (Zelení). "Toto mění hru pro tisíce obětí po celém světě, 

které se snaží získat spravedlnost." 

 

S cílem prosadit vyšší mzdy v aktuálním kole vyjednávání vyzval odbor Verdi ve středu ráno 

bezpečnostní složky (security) na letišti Kolín/Bonn, aby dočasně přestaly pracovat. Příslušný 

okres Severní Porýní-Vestfálsko se obrátil na zaměstnance v oblasti kontroly personálu a zboží 

a také kontroly nákladu. Stávka by měla trvat do půlnoci, uvedl svaz. 

Podle Verdiho nedošlo ve dvou kolech jednání k dohodě o zvýšení poplatků pro bezpečnostní 

složky na komerčních letištích. Podle vlastních vyjádření zastupuje celostátně kolem 25 000 



zaměstnanců. Přestože zaměstnavatelé učinili nabídku, tato nabídka zdaleka zaostala za 

očekáváním. Vyjednavač Verdi Wolfgang Pieper oznámil, že nelze vyloučit další odstávky prací. 

Odbory požaduje zvýšení mezd minimálně o jedno euro na hodinu po dobu dvanácti 

měsíců. Kromě toho mají být zvýšeny mzdy pro pracovníky letecké bezpečnosti v oblasti 

nákladní a personální/zbožové kontroly s úřední kontrolou na mzdovou úroveň asistentů 

ochrany letectví před protiprávními činy (kontroly cestujících) podle zásady „stejné mzdy za 

práci stejné hodnoty". Jednání mají pokračovat v Berlíně 1. a 2. března.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


