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Společnost CMA CGM se prý chystá získat francouzskou automobilovou a průmyslovou 

logistickou firmu Gefco, kterou v současnosti ze 75% vlastní Ruské dráhy (RR). Ruská státní 

firma je od konce února po ruské invazi na Ukrajinu na seznamech obchodních sankcí EU a 

USA . S prezidentskými volbami za rohem se francouzská vláda výrazně angažuje ve 

zprostředkování dohody, její prioritou je udržet firmu ve francouzských rukou a ukotvit ji u 

silného finančního partnera. Vysoce postavený zdroj z odborů v pátek ráno řekl (listu The 

Loadstar), že dohoda je na spadnutí, „s oznámením možná dnes, ale spíš začátkem příštího 

týdne“. Prohlásil, že uzavření dohody je naléhavé, protože od 12. dubna bude Úřad pro 

kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA uplatňovat na dceřiné společnosti 

RR, včetně Gefco, obchodní sankce, což mu mimořádně ztíží podnikání. CMA CGM je jediným 

kandidátem, který má finanční prostředky na to, aby se mohl ucházet o Gefco jako celek, a 

zároveň se zdá, že to dává dobrý obchodní smysl. 

Společnost CMA CGM, kterou the Loadstar kontaktoval, se odmítla vyjádřit, Gefco však po 

zveřejnění odpovědělo: „Vést naše každodenní obchody s našimi světovými zákazníky a 

obchodními partnery by bylo vzhledem k naší zděděné vlastnické struktuře nesmírně obtížné.“ 

V prohlášení společnost pokračovala, že učinila „odvážný krok k zajištění udržitelnosti 

společnosti Gefco“. Prvním krokem, o kterém rozhodla správní rada společnosti Gefco, je 

„odkoupení 75% podílu ruských drah ve společnosti“. Očekává se, že zpětný odkup akcií bude 

dokončen před uplynutím lhůty 11. dubna, čímž se společnost zprostí omezení uvalených na 

RR v okamžiku, kdy se sankce projeví. 

Závěrem společnost uvedla, aniž by popřela nebo potvrdila, že rejdař CMA CGM společnost 

kupuje, že doufá, že „sdělí vzrušující novinky týkající se naší vlastnické struktury v 

nadcházejících dnech“, což by mělo zahrnovat prodej celé společnosti. Loni v červnu prý bylo 

Gefco nabídnuto k prodeji RR a výrobce automobilů Stellantis (dříve skupina Peugeot, která 

drží zbylý 25% podíl) v rámci obchodu, jehož hodnota by podle zprávy agentury Reuters měla 

přesáhnout 2 miliardy eur. 

Analytik Transport Intelligence Thomas Cullen řekl: „Je dost pravděpodobné, že CMA CGM se 

může podílet na Gefco. Došlo by ke značnému překrývání s [její logistickou dceřinou 

společností] Ceva, ale geografie trhu nejsou totožné. Hlavní oblastí diverzifikace by byla 

hotová vozidla. To, že oba podniky mají sídlo ve Francii, by mohlo pomoci. Za normálních 

okolností bych u tohoto podniku očekával značnou konkurenci, problémem však mohou být 

problémy na řadě klíčových trhů společnosti Gefco. Gefco vlastněné CMA CGM by na řadě trhů 

vytvořilo vážného konkurenta DSV, K+N a dokonce i DP-DHL.“ 

Gefco sebe označuje za jedničku v Evropě v oblasti automobilové logistiky a patří mezi deset 

největších světových partnerů v oblasti supply chain. Ve svém posledním finančním výkazu 

vykázala za pololetí do 30. června 2021 příjmy ve výši 2,2 miliardy eur, což představuje nárůst 

o 25,6% oproti H1 20 (+28,1% na obdobném základě). Rekordně vysoký“ opakující se EBIT 

činil celkem 118,8 milionu eur a malá, ale stále rostoucí divize Air & Sea předvedla obzvlášť 

silný výkon 

Gefco působí ve více než 300 lokalitách ve 47 zemích a celosvětově zaměstnává 11 500 

pracovníků.  

 
 

Probíhá smutná demontáž nákladní letecké společnosti, jak pronajímatelé krouží kolem flotily 

AirBridgeCargo. Dopravce manévruje mezi požadavky ruského leteckého úřadu na zachování 

letounů a zároveň se snaží – zčásti – uspokojit pronajímatele, jimž bylo nařízeno si je 

vyzvednout.  

BOC Aviation měla tři pronájmy se společností AirBridgeCargo (ABC). Jedno letadlo v hodnotě 

148 milionů dolarů bylo podle soudních dokumentů pronajato za 1,2 milionu měsíčně, ale bylo 



vráceno. BOC se ho podařilo získat z hongkongského letiště, o kterém prohlásila, že je 

nevhodným místem pro uzemění letadla, a dopravila ho do San Bernadina. Navzdory příkazu 

BOC ze dne 5. března, aby její tři letouny přistály v Hongkongu, Šanghaji a Zhenghou, letěla 

ABC s jedním do Moskvy, zatímco další bylo odkloněno do Dubaje – kde se ho BOC pokusila 

znovu uzemnit – než pokračovalo do Ruska. ABC 8. března telefonicky sdělila BOC, že odmítne 

oba letouny v Rusku vrátit, dokud BOC nedovolí třetímu opustit Hongkong, tvrdí BOC v 

soudním dokumentu. V dopise ABC poznamenala: „Letadla nemohou být přemístěna mimo 

Rusko, dokud nebude dokončeno celní odbavení u ruských celních orgánů. Porušení tohoto 

požadavku by mohlo vystavit letadlo celnímu arestu nebo jinému celnímu zástavnímu právu. 

„Kromě toho vás informujeme, že ruské letecké úřady vydaly doklad, který vyžaduje předchozí 

povolení pro jakýkoli pohyb letadla provozovaného kterýmkoli ruským dopravcem mimo území 

Ruska. V tomto ohledu musí [nájemce] rovněž získat souhlas ruských leteckých úřadů, aby 

mohl legálně postupovat tak, jak je požadováno v oznámení o ukončení smlouvy. Tímto 

potvrzujeme, že nájemce vynakládá veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby žádosti pronajímatele 

vyhověl v souladu s výpovědní lhůtou. Jsme také vždy otevřeni diskusi o výše uvedených 

záležitostech.“ Oba letouny zatím zůstávají v Rusku. 

Společnosti BCC Equipment Leasing se mezitím podařilo získat tři motory, nikoli však drak 

letadla a čtvrtý motor. Ze soudních dokumentů vyplývá, že společnost BCC, která vlastní jeden 

z motorů 747-8F u ABC a její čtyři motory GE, je pronajala společnosti Lilac Wing, která je 

následně pronajala společnosti AirBridgeCargo. Pojistné krytí pro Rusko, Bělorusko a Krym 

bylo uplatněno 2. března, přesto o den později letoun letěl z Moskvy do Vientiane, než 

pokračoval do Hongkongu, kam přiletěl 4. března. O dva dny později odletěla ABC s letounem 

– vybaveným jen jedním z motorů BCC a dalšími náhradními motory – do Krasnojarsku a poté 

do jeho střediska v moskevském Šeremetěvu. ABC sdělila BCC, že letoun byl vyřazen z 

komerčního provozu, ale bez souhlasu ruských leteckých úřadů nemohl být z Ruska odvolán. 

BCC oznámilo, že hrozí vážné riziko, že letadlo bude kdykoliv vyvlastněno ruskou vládou, bez 

řádného procesu, bez pouhé náhrady a bez využití praktického právního prostředku. 

Dva z motorů se nacházejí v Hongkongu a třetí ve Skotsku, v zařízeních MRO, přičemž oba 

souhlasili s jejich vrácením pronajímatelům, zatímco ABC uznala, že její nájemní smlouva je 

ukončena. BCC nyní svůj případ dobrovolně uzavřela. 

ABC má podle leteckých databází zřejmě v pronájmu celkem 13 letadel: čtyři jsou v pronájmu 

od Ruska; Aircastle má dvě; Aviation Capital Group má jeden; DAE Capital vlastní jeden B777 

a Gecas dvě. Vrácené letadlo se bezpochyby brzy vrátí do provozu pod novým názvem na 

tomto kapacitně omezeném trhu. 
 

S ohledem na masivní úzká místa v kontejnerové dopravě hodlá diskontní prodejce Lidl v 

nejbližší době uvést do provozu vlastní lodě. Jak DVZ potvrdila Nadace Lidl, která je součástí 

skupiny Schwarz, za tímto účelem je zřízen samostatný dopravce s názvem „Tailwind Shipping 

Lines“. Největší evropský řetězec supermarketů chce doplnit své stávající kapacity o lodní 

společnosti a spedice o „některé vlastní kapacity v námořní přepravě“, jak se říká. „Cílem je 

být schopni dlouhodobě pružněji řídit zvýšený objem různých výrobních zařízení,“ cituje Wolf 

Tiedemann, generální ředitel Lidl Stiftung & Co. KG. 

Začít by se mělo v polovině roku, ale hlavní kancelář v Neckarsulmu se stále zdráhá poskytovat 

podrobnosti o lodích, trasách a četnosti odjezdů. Mezi lodními makléři kolují zvěsti, že Lidl 

plánuje pronajmout pro Tailwind Shipping Lines několik větších kontejnerových lodí a uvést je 

na trh do poloviny roku. Nákladní lodě budou pravděpodobně nasazeny na trase 

kontejnerových linek mezi Asií a Evropou, protože velká část akčního zboží pro pobočky Lidlu 

je dodávána z Dálného východu. Podle oborových kruhů jde diskont o krok dále než někteří 

jeho konkurenti založením vlastního dopravce. Podle vlastních prohlášení si od loňského roku 

pronajímali lodě i někteří velcí maloobchodníci jako Ikea a americká skupina Costco a také 

nákupní skupiny jako Xstaff. Společnosti však přenechaly provoz a obsluhu lodních služeb, 

včetně manipulace v přístavech, zásobování palivem a kontejnerové logistiky, 

partnerům. Někdy šlo jen o dílčí chartery lodí, které byly sdělovány jako úplné chartery, hlásí 

zasvěcení. 



Zatím nejsou k dispozici žádné informace o řízení a obsazení společnosti Tailwind Shipping 

Lines. Lidl zřejmě již nějakou dobu hledá zkušené manažery pro vlastní přepravní aktivity na 

německých expedičních místech. Kromě toho by se skupina mohla spojit s dopravní agenturou 

pro každodenní operace. V Hamburku a Brémách kromě vlastních poboček velkých liniových 

lodních společností existují také nezávislé agentury, které zastupují různé lodní společnosti. 

Podle odhadů se roční objem námořní přepravy Lidlu pohybuje v rozmezí šestimístného čísla 

TEU. Je zřejmé, že i sesterský Kaufland bude mít přístup k vlastní přepravní 

službě. Společnosti Lidl a Kaufland měly ve finančním roce 2020/21 dohromady tržby ve výši 

125,3 miliardy eur. 

I přes mírné uvolnění kapacity od oslav čínského nového roku na začátku února jsou sazby za 

přepravu v kontejnerové dopravě stále na historicky vysoké úrovni. Shanghai Index SCFI, 

který mapuje spotové sazby na 13 trasách ze Šanghaje, se v současnosti pohybuje kolem 4 

350 dolarů/TEU. Na začátku roku dosáhla maxima 5 100 dolarů/TEU. Dlouhodobý průměr byl 

pod 1000 dolary/TEU. Prudce také vzrostly jak charterové sazby pro kontejnerové lodě, tak 

ceny paliva. Obchodníci jako Lidl však pravděpodobně dokážou své zboží přepravit levněji 

svým vlastním námořním dopravcem než rezervací u jiných liniových dopravců – alespoň 

pokud sazby za přepravu výrazně neklesnou. 

 

Do poloviny desetiletí by měla být k dispozici koncepce provozu automatizovaných nákladních 

vozidel na dálnici, která by mohla být převedena na běžné užití v provozu. MAN Truck & Bus, 

Knorr-Bremse, Leoni a Bosch spojují své síly, aby zvýšily bezpečnost, flexibilitu a efektivitu v 

logistice. Společně s poskytovatelem automatizované logistiky Fernride a výrobcem 

testovacích nástrojů BTC Embedded Systems chtějí do poloviny tohoto desetiletí poprvé použít 

autonomní nákladní vozidla na dálnici v rámci projektu ATLAS-L4. Fraunhofer-Gesellschaft, 

Technische Universität München (TUM) a Technische Universität Braunschweig poskytují 

vědeckou podporu projektu, zatímco TÜV SÜD a Autobahn GmbH přispívají svým know-how s 

ohledem na praktickou proveditelnost a schvalovací proces. 

Nákladní automobily jsou nepostradatelné pro přepravu zboží po celém světě, ale dopravní 

zácpy jen v Německu způsobují každoročně ekonomické škody v řádu miliard eur, přibližně 90 

procent nehod na silnicích je důsledkem lidské chyby a nedostatek řidičů zpomaluje růst 

mnoha společností. 

Výzkumný a vývojový projekt ATLAS-L4 (Automatizovaná doprava mezi logistickými centry na 

rychlostních silnicích úrovně 4) se zaměřuje na provoz autonomních nákladních vozidel na 

veřejných komunikacích a rychlostních silnicích a má tak přispět ke snížení dopravních zácp a 

nehod, spotřeby paliva a snížení emisí CO2, zvýšení flexibilitu používání vozidel, a poukázat 

na koncepty proti nedostatku řidičů. Jádrem holistického projektového přístupu partnerů z 

automobilového průmyslu, vývoje softwaru, vědy a správy je vývoj autonomního nákladního 

vozidla, které splňuje všechny požadavky na budoucí jízdu bez řidiče na definovaných 

veřejných silnicích a rychlostních silnicích mezi logistickými centry z hlediska provozní 

bezpečnosti, dálkového monitorování a přenosu dat. 

Projekt, který je financován Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu, se tak 

již velmi specificky zaměřuje na možnosti, které nabízí zákon o autonomním řízení z roku 

2021, s nímž Německo zaujímá celosvětově průkopnickou pozici. ATLAS-L4 tak přispívá k 

udržitelnému navrhování silniční nákladní dopravy a posiluje Německo jako obchodní místo. 

Do poloviny desetiletí si projekt klade za cíl poskytnout koncept pro provoz automatizovaných 

nákladních vozidel na dálnici, které lze přenést do industrializace. 

 

Dne 31. března americkým Senátem prošel formálním hlasováním zákon o reformě námořní 

dopravy z roku 2022 (OSRA), který v únoru představili senátoři Amy Klobucharová 

(demokratka Minnesota) John Thune (republikán-Jižní Dakota) a minulý týden 



byl schválen Výborem pro obchod, vědu a dopravu. Senát je nyní připraven k jednání se 

Sněmovnou reprezentantů, aby našel kompromis, který by podepsal americký prezident. 

Návrh zákona by poskytl Federální námořní komisi větší pravomoc a schopnost vytvářet 

pravidla pro určité praktiky mezinárodních námořních společností; umožnil by FMC zahájit 

vyšetřování obchodních praktik běžných námořních dopravců a uplatňovat donucovací 

opatření. OSRA by také zakázala námořním dopravcům "nepřiměřeně snižovat možnosti lodní 

dopravy" pro vývoz z USA a vyžadovala by, aby čtvrtletně hlásili FMC celkovou tonáž a 

jednotky TEU pro každé plavidlo, které zastavuje v přístavech v USA. 

Začátkem tohoto měsíce republikán Jim Costa (demokrat, Kalifornie) představil 

společný zákon o prosazování antimonopolních pravidel v námořní dopravě, který by měl 

změnit americké přepravní předpisy zrušením oddílu 40307 hlavy 46 zákoníku Spojených 

států, který chrání zahraniční dopravce před určitými antimonopolními zákony. Podle Costy 

uplatňování federálních antimonopolních zákonů na zahraniční námořní společnosti "rozvazuje 

ruce současným a budoucím administrativám, kdyby podnikly silnější kroky na obranu 

amerických vývozců před nekalými obchodními praktikami". 

"Tento zákon je rozhodující pro vyrovnání podmínek v námořní dopravě," řekl Costa při 

zavádění legislativy. "Příliš dlouho hrstka lodních společností kontrolovala odvětví námořní 

dopravy a používala praktiky, které způsobily přetížení a zpoždění v amerických přístavech. 

Pokud budou tyto společnosti ponechány bez kontroly, nekalé praktiky budou i nadále 

poškozovat americké vývozce a americké obchodní zájmy, což by mohlo zhoršit krizi 

dodavatelského řetězce a zvýšit spotřebitelské ceny. 

Zahraniční společnosti provozující kontejnerové lodě obsluhující USA mají určitou míru 

antimonopolní imunity – kterou většina ostatních společností nemá k dispozici – ve formě 

dohod o diskusi o sazbách a dohod o sdílení plavidel, které mají chránit před nadměrnou 

kapacitou lodní dopravy, předcházet válkám o sazby a udržovat stabilitu trhu. 

Návrh zákona byl postoupen sněmovnímu výboru pro justici a kromě toho i výboru pro 

dopravu a infrastrukturu k projednání před hlasováním celé sněmovny. 

 

Šanghajský lockdown byl prodlouženo na neurčito, což je krok, který vrhá další nejistotu na 

čínské dodavatelské řetězce, protože jsou zveřejňovány nové údaje, které ukazují dopad na 

objemy námořní přepravy v Číně. Přísná omezení ve východní polovině města, včetně 

Pudongu, měla být zrušena v pátek, ale téměř všechny oblasti zůstávají pod uzamčením a 

místní úřady neposkytly žádný časový rámec pro jeho ukončení, kromě toho, že uvedly, že to 

bude provedeno "postupně". Šanghaj zahájila další kolo masového testování [Covid], přičemž 

byla testována celá populace města 25 milionů. 

"Slíbili jsme, že každý, kdo má negativní test, bude volný a pozitivní případy budou 

přesunuty do karanténních center, stejně jako dříve. Uvidíme, jestli konečně dodrží své sliby 

a nebudou znovu vymýšlet nová pravidla", prohlásil mluvčí městské správy. 

Téměř celá Šanghaj je nyní pod uzamčením, přičemž většina obyvatel nemůže opustit své 

domovy, a to ani pro jídlo, zatímco některé podniky, jako je kontejnerový přístav, mají 

povoleno fungovat v podmínkách "uzavřené smyčky", kde pracovníci spí na místě. Aktualizace 

dodavatelského řetězce od speditérů se z velké části zaměřily na snížení přepravní kapacity a 

uzavření továren a skladů, což vedlo k odklonění námořní přepravy - do Ningba, Qingdaa a 

Tianjinu na vrcholu seznamu alternativních přístavů. Společnost Crane Worldwide Logistics 

však uvedla: "Provádění kontejnerových překládek je i nadále náročné. Jiná města se zdráhají 

pustit kontejnerové kamiony ze Šanghaje." A podle Fibs Logistics byla většina časů vstupu 

kontejnerů v Šanghaji zpožděna a plány jsou "nestabilní". Ligentia varovala zákazníky, že její 

sklad v Pudongu pozastavil provoz a její sklad byl pod uzavřenou správou. Zástupce Crane 



řekl, že manipulace s nákladem na letišti Shanghai Pudong se stala "téměř nemožnou", 

přičemž poznamenal, že Delta je poslední leteckou společností, která oznámila zrušení letů. 

Speditér doporučil použít Zhengzhou jako alternativní bránu pro leteckou přepravu. 

Agentura Reuters uvedla, že továrna Tesly v Šanghaji dnes neobnoví provoz, jak bylo 

plánováno. Během víkendu generální ředitel Elon Musk tweetoval, že společnost zažila 

"mimořádně obtížné čtvrtletí kvůli přerušení dodavatelského řetězce". Uprostřed zpráv z 

minulého týdne o zhoršujících se zácpách na rejdě a frontách lodí Shanghai International Port 

Group (SIPG) včera popřela, že by v přístavu kotvilo "více než 300 lodí", které čekají na 

nakládku nebo vykládku. SIPG sdělila místním médiím, že přístav udržuje normální 

24hodinový provoz a že průměrná čekací doba kontejnerových lodí je kratší než jeden den. 

Mezitím nová data od FourKites ukázala negativní dopad čínských omezení volného pohybu 

osob na objemy námořní přepravy. Například firma zabývající se transparentností 

dodavatelského řetězce uvedla, že omezení volného pohybu osob v Shenzhenu minulý měsíc 

vedlo k 32% snížení objemu námořních zásilek v provincii Guangdong, kde se Shenzhen 

nachází. "Sedmidenní průměrný objem námořních přeprav v Guangdongu je nyní nižší pouze 

o 15% ve srovnání s obdobím před tím, než lockdowny vstoupily v platnost," dodal FourKites. 

Pro Šanghaj stejná společnost uvedla, že kontejnerové přístavy zažívají "výrazně snížené" 

objemy, přičemž sedmidenní průměrná propustnost "nyní klesla o 33% ve srovnání s 12. 

březnem". 

 

Společnost Air Canada Cargo je připravena příští měsíc zahájit transatlantické nákladní 

spojení, kdy do její flotily vstoupí její druhý přestavěný B767-300. První zastávkou na seznamu 

je Frankfurt, který podle SimpleFlying přivítá linku dvakrát týdně. Dopravce také plánuje 

týdenní let do Kolína nad Rýnem a Istanbulu a třikrát týdně do Madridu. Přidala také trasy do 

Latinské Ameriky a Miami.  

Stojí za přečtení, abyste objevili plné ambice společnosti Air Canada v oblasti nákladní 

dopravy: Již 30. března společnost Air Canada Cargo poskytla informace o rozšíření své sítě 

nákladních lodí. Zatímco dvě z nových tras jsou součástí letového řádu Atlantic Canada 

(Halifax: Pět letů týdně od 19. dubna a St. John's: Šest letů týdně od 1. května), zbytek se 

týká všech v Evropě. Tyto nové trasy budou umožněny vstupem druhého nákladního 

letadla Boeing 767-300ER do flotily dopravce, což společnosti Air Canada Cargo umožní tolik 

potřebný vyhrazený nákladový prostor pro uspokojení rostoucích požadavků. Společnost Air 

Canada Cargo již dlouho dává jasně najevo svůj záměr nasadit tyto specializované nákladní 

stroje do Frankfurtu. Zatímco přestavěné letadlo bylo v německém městě již dříve – osmkrát 

v prosinci 2021 – od května, bude provozovat pravidelné lety dvakrát týdně do rušného 

evropského uzlu. Jak uvádí Simple Flying, letecká společnost zvýšila svou kapacitu manipulace 

s nákladem na letišti o 35%, aby usnadnila jeho přílet. 

První přestavěný nákladní letoun 767 dopravce byl dobře využit od první chvíle, kdy vstoupil 

do flotily. Letadlo bylo nasazeno dříve, než bylo původně plánováno, aby poskytlo 

dodatečnou nákladní kapacitu potřebnou do a z Vancouveru, aby uspokojilo rostoucí poptávku 

v důsledku záplav, které v prosinci narušily dopravní síť Britské Kolumbie. Některé z jeho 

dalších destinací z Toronta zahrnují Miami v USA a mnoho latinskoamerických destinací, jako 

je Quito, Lima, Mexico City a Guadalajara. 

Air Canada chce vybudovat robustní specializovanou flotilu nákladních letadel, která bude mít 

na kontě celkem osm přestavěných letadel 767. Do konce letošního roku společnost očekává, 

že přidá další tři nákladní Boeingy 767. Nákladní letadlo 767-300ER nabízí pět různých 

konfigurací hlavní paluby, čímž se celková kapacita nákladu každého letadla rozšiřuje na téměř 

58 tun, z nichž téměř 75% je na hlavní palubě. Pro takové plány existuje dobrý důvod, protože 

tržby společnosti z nákladní dopravy dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 490 milionů CA, 

což představuje nárůst o 204 milionů dolarů ve srovnání se stejným čtvrtletím v roce 2020 



nebo o více než 160% ve stejném čtvrtletí v roce 2019, podle Lucie Guillemette, výkonné 

viceprezidentky a obchodní ředitelky společnosti Air Canada. 

 

Deutsche Bahn má v úmyslu vrátit se s nabídkou nejen v dálkové osobní, ale také v nákladní 

dopravě, uvedla výkonná rada na výroční tiskové konferenci. To je v souladu s cíli klimatické 

politiky Evropské komise a spolkové vlády. Podnikatelská komunita také ráda slyší takové 

prohlášení o záměru. 

Je třeba doufat, že tento návrat nebude umožněn vytvořením nových dotací. V minulosti 

byla služba v této oblasti dálkové osobní i železniční nákladní dopravy omezena nebo 

dokonce ukončena, protože příjmy nepokrývají náklady. To se nemělo měnit. Finanční granty 

zůstávají zbytné, dokud jsou kapacity, které způsobují fixní náklady, nedostatečně 

využívány. 

Pokud chce spolková vláda prosadit rozvoj dopravy po železnici, nebude se moci vyhnout 

výběrovému řízení na služby i pro dálkovou osobní a nákladní dopravu. Pokud jde o vlastní 

společnost, federální vláda se k tomu dosud nedokázala přimět. Nejpozději s realizací 

Německého taktu se tomu spolková vláda již nebude moci v osobní dopravě vyhnout. 

Příležitost k čistému řešení problému i v nákladní dopravě. 

 

Burkhard Eling je velmi spokojen. První finanční rok, za který je zodpovědný jako generální 

ředitel společnosti DACHSER, proběhl pro rodinný podnik se sídlem v Allgäu skvěle. Rok 2021 

znamená nový rekordní rok v každém ohledu, řekl Eling v úterý na výroční tiskové konferenci. 

Výrazný nárůst objemu ve všech oblastech, vysoké ceny přepravy, zejména v námořní a 

letecké nákladní dopravě – tyto dva faktory vedly k "mimořádnému růstovému spurtu" v roce 

poznamenaném Covid-19, Brexitem a narušenými dodavatelskými řetězci. Roční tržby ve výši 

7,1 miliardy eur poprvé překročily hranici 7 miliard eur a byly o 26 procent vyšší než v 

předchozím roce. Hlavním tahounem růstu byla divize Air & Sea. Přerušené dodavatelské 

řetězce, omezené přepravní kapacity a odpovídajícím způsobem vysoké sazby 

charakterizovaly podnikání, vypočítal Eling. Obzvláště ho těší: V letecké nákladní dopravě 

"jsme se stali relevantním hráčem s vlastní kapacitou a zákazníci nás vnímají jako zavedeného 

účastníka globálního trhu", což je firemní cíl, který je sledován již mnoho let. DACHSER má 

nyní vlastní síť s pravidelným spojením mezi Asií, Evropou a USA. Základem bylo 230 

charterových letů, které DACHSER zorganizoval v roce 2021, "to je pro nás skok z Bundesligy 

do Ligy mistrů". V důsledku tohoto vývoje dokázal obchodní segment Air & Sea Logistics zvýšit 

tržby o 78,3 procenta na necelých 2,1 miliardy eur, z čehož přibližně 1,1 miliardy eur připadlo 

námořní přepravě. Objemy nákladu v námořní nákladní dopravě se zvýšily o 8 procent na 

přibližně 613 000 TEU, zatímco v letecké nákladní dopravě byl nárůst asi dvakrát vyšší  (276 

000 tun). Je velmi výhodné, "že můžeme dodávat zboží ze zámoří přímo do naší vlastní 

evropské pozemní dopravní sítě pro distribuci a dodávku," vysvětluje Eling. To prospělo jak 

evropské pozemní dopravě v oblasti všeobecné nákladní dopravy pro průmysl a obchod 

(evropská logistika), tak v potravinářství (logistika potravin). Obchod s obecnou nákladní 

dopravou vzrostl o 13,1 procenta na 3,9 miliardy eur. S nárůstem o 9,8 procenta potravinářský 

průmysl poprvé překročil miliardu eur tržeb s 1,1 miliardy eur. 

Dachser rostl v loňském roce výhradně organicky, uvedl Eling. V zásadě nevylučuje akvizice, 

ale v současné době neexistují žádné konkrétní rozhovory. Nezakrývá však skutečnost, že vidí 

zadržovanou poptávku zejména po divizi letecké a námořní nákladní dopravy v některých 

zemích, "ve kterých nejsme aktivní nebo velikost organizace neodpovídá objemu trhu". Patří 

mezi ně například země G8 USA, Kanada, Austrálie a Japonsko. 

Prodejní záznamy se odrážejí ve výsledku, naznačil generální ředitel - ale neuvedl konkrétní 

čísla, jak je obvyklé u společnosti DACHSER. Nechal to na poznámce, že "rok 2021 byl v tomto 

ohledu také mimořádně dobrým rokem". Abychom to uvedli do perspektivy: Podle 



"Bundesanzeiger" DACHSER již zvýšil EBIT z 261 na 331 milionů eur a marži EBIT ze 4,6 na 

5,9 procenta v prvním koronavirovém roce 2020. Čistý zisk za rok 2020 byl vykázán ve výši 

necelých 229 milionů EUR (2019: 173 milionů EUR). Pokud je rok 2021 také rekordním rokem 

pro marži EBIT, EBIT pravděpodobně vyletí na více než 400 milionů EUR. 

Eling chce pokračovat ve svém úsilí v oblasti digitalizace, která se ukazuje jako "páka k tomu, 

aby naše procesy byly ještě efektivnější a výkonnější, stejně jako ještě užší vztahy se 

zákazníky a partnery". Základními projekty jsou: 

• vývoj digitálního portálu pro zákazníky, partnery a dodavatele  

• nástroj již implementovaný ve všech německých pobočkách, který využívá algoritmus 

vyvinutý na základě umělé inteligence k předvídání objemů zásilek až 25 týdnů 

předem, a  

• vybavení více než 8 500 výměnných nástaveb solárními GPS vysílači, aby byly 

všechny pravidelné služby v síti DACHSER viditelné v reálném čase.  

Eling má však potíže s předpovědí pro rok 2022, i když první čtvrtletí bylo na úrovni 

předchozího roku. Pokud jde o objem, společnost z Allgäu usiluje o zvýšení o 3 až 5 procent v 

evropské pozemní dopravě a také v námořní a letecké nákladní dopravě "věříme, že objem 

našich zásilek lze ještě rozšířit". Zároveň však existuje mnoho nejistot, které jsou vyvolány 

především válkou na Ukrajině: náklady na energii a palivo rostou, kapacity letecké nákladní 

dopravy klesají kvůli sankcím a nedostatek řidičů se zhoršuje, vyjmenovává Eling. "Náklady 

na logistiku zůstávají na vysoké úrovni." 

 

Federální německá vláda chce masivně podporovat rozšiřování větrné energie na pevnině. 

Federální skupina pro těžkou dopravu a jeřábnické práce (BSK) však pochybuje, že by bylo 

možné instalovat mnoho nových větrných turbín. Aby bylo možné přepravovat větrné lopatky, 

z nichž některé jsou delší než 80 metrů, infrastruktura by musela být lepší, rychlejší a 

parkovací místa na dálnicích četnější. V současné době je v Německu v provozu přibližně 29 

000 větrných turbín, které vyrábějí přibližně 55 gigawattů elektřiny ročně. Do roku 2030 by 

to mělo být mezi 70 a 80 gigawatty. Expanze se však v posledních letech téměř zastavila. 

Proto byl obchod pro společnosti specializující se na velkokapacitní přepravu spíše druhořadý. 

Přepravní kapacity firem jsou v současné době v každém případě dostatečné. A vzhledem k 

vládním plánům společnosti zpočátku zaujaly vyčkávací přístup. Ono totiž trvá roky, než se 

taková větrná turbína skutečně musí přepravit. Příprava přeprav trpí náročnými a mnoha 

schvalovacími procesy. Pro jednu větrnou turbínu se shromáždí 60 až 80 jednotlivých 

transportů. Pro každou z nich musí být podána žádost orgánům. Aby toho nebylo málo, 

odpovědnost mezi federálními, státními a místními vládami často není vyjasněna. Spolehlivé 

plánování je proto stěží možné. 

Aby se usnadnila práce společností a administrativy při plánování a provádění přeprav, BSK 

vyvinula společně s asociací VDMA Power Systems pokyn nazvaný "Průvodce osvědčenými 

postupy pro logistiku větrné energie". Je zaměřen na všechny, kteří se podílejí na 

velkokapacitní a těžké dopravě. Uvádí, že společnosti se musí postarat o proveditelnost a 

přepravní trasy z výrobních závodů na větrnou farmu v rané fázi po vyhlášení záměru. 

Zpravidla uplynou tři měsíce od podání žádosti provozovatelem parku souladu s federálním 

zákonem o kontrole dopadů. Trasa by již měla být součástí povolení. Dalších šest měsíců 

uplyne, než stavba začne. 

Většina velkých přeprav se provádí po silnici. Podle výkonné rady BSK není železnice vhodná 

pro novou generaci větrných turbín. Pouze v jednotlivých případech mohou být jednotlivé 

součásti, jako jsou hnací ústrojí nebo betonové pláště, přepravovány po kolejích za 

předpokladu, že to hmotnost a rozměry umožňují. Lopatky větrných turbín by také mohly být 

přepravovány po vnitrozemských vodních cestách. To je však omezené, protože mnoho člunů 

a propustí je podle Schgeinera příliš krátkých. Příručka doporučuje vyloučit vodní cestu z testu 



jako možnost dopravy, protože by to vedlo ke zvýšení byrokracie a vyšším nákladům. 

"Hodnota překladiště se měří především dostupností vyšší silniční sítě," pokračuje. To často 

vyžaduje značná a nákladná konverzní opatření. Mimochodem, to platí i pro přístupnost 

přístavu prostřednictvím silniční sítě vyšší úrovně. V případě dopravy po dálnicích pak rada 

BSK kritizuje skutečnost, že často chybí potřebná parkovací místa pro příliš dlouhé přepravy. 

"Tento prostor musí být znovu vytvořen," požaduje. Vidí také značné problémy na poslední 

míli. Silnice jsou zřídka navrženy pro těžkou přepravu. I zde by ředitel Schgeiner rád viděl 

možnosti alternativní cesty a větší ústupky ze strany správních orgánů. 

P.S. Ještě že u nás nefouká! To bychom museli začít stavět nějaké dálnice 

 

Po určitém uvolnění v únoru se v březnu opět zvýšilo narušení kontejnerové přepravy. To 

ukazuje vyhodnocení aktuálních údajů o poloze lodí Kielským institutem pro světovou 

ekonomiku (IfW). Podle zprávy bylo 12,1 procenta objemu zboží přepraveného minulý měsíc 

po celém světě na čekajících kontejnerových lodích. Pro srovnání: V únoru hodnota klesla na 

10,3 procenta poté, co byla od října 2021 téměř konstantní a pohybovala se kolem 11 procent. 

Podíl stojící nákladní dopravy byl obzvláště vysoký v srpnu 2021 (13,7 %). V březnu 2019 to 

bylo 7 procent, o rok dříve 8,2 procenta. Hodnota se vypočítá na základě údajů o poloze lodi, 

jakož i na základě efektivního využití lodí na základě ponoru. Kromě toho lze pozorovat, že 

lodě jsou stále více zdržovány u čínského pobřeží, což lze pravděpodobně připsat současné 

vlně koronaviru v Číně. Vzhledem k tomu, že země nadále reaguje na vypuknutí koronaviru v 

zemi s nulovou strategií, několik měst bylo nedávno paralyzováno, včetně metropolí, jako je 

Shenzhen a v současné době Šanghaj. 

IfW také uvádí, jaké procento globální přepravní kapacity je vázáno přetížením v mořských 

oblastech až do vzdálenosti 500 kilometrů od hlavních přístavů po celém světě a nemůže být 

ani naloženo, ani vyloženo. V jednom z pěti zde zvažovaných regionů, jmenovitě Guangdong 

& Hong Kong, se nachází Hongkong, Shenzhen a Guangzhou, tří z deseti největších 

kontejnerových přístavů na světě, pokud jde o objem manipulace. Podle údajů je asi 1 

procento globální nákladní kapacity v současné době vázáno před těmito přístavy čekajícími 

loděmi. I když je to málo ve srovnání s 2,5 procenta loni v létě, hodnota od začátku měsíce 

nepřetržitě roste, jak ukazuje graf. Něco podobného lze pozorovat v námořní oblasti Šanghaj 

a Zhejiang, zejména před mega-přístavy Šanghaj a Ningbo-Zhoushan, které zaujímají místa 

1 a 3 v žebříčku největších kontejnerových přístavů na světě, pokud jde o objem manipulace. 

V této mořské oblasti je 1,92 procenta celosvětové nákladní kapacity v současné době vázáno 

čekajícími loděmi. Hodnota neustále roste přibližně od poloviny března. Dalším důvodem pro 

zvýšení podílu stacionárního nákladu na lodích po celém světě pak budou pravděpodobně 

dopady ruské agresivní války na Ukrajině, jak již v polovině března uvedl ekonom IfW Vincent 

Stamer. 

Šanghaj byla v roce 2021 nejdůležitějším partnerem německých námořních přístavů v 

kontejnerové dopravě, jak v pondělí oznámil Spolkový statistický úřad (Destatis). Podle studie 

představovalo spojení s přístavy v Číně v loňském roce 3,1 milionu TEU, což je dobrá pětina 

(20,7 procenta) kontejnerové propustnosti německých námořních přístavů. Nejdůležitějším 

domácím partnerským přístavem Šanghaje byl Hamburk s příjmem 449 000 TEU a odesláním 

315 000 TEU. Celkově byla propustnost kontejnerů v německých námořních přístavech v roce 

2021 14,8 milionu TEU, což je o 5,9 procenta více než v roce 2020, ale o 1,5 procenta nižší 

než před koronavirovým rokem 2019. Podle Destatisu byly po Číně druhým nejdůležitějším 

obchodním partnerem v kontejnerové dopravě Spojené státy, což představuje dobrou desetinu 

(10,1 procenta nebo 1,5 milionu TEU) celkové propustnosti. Na třetím místě byla Ruská 

federace, která v té době ještě nepodléhala sankcím v důsledku útoku na Ukrajinu. Z hlediska 

nákladní dopravy jako celku – kontejnerové i nekontejnerové nákladní dopravy – bylo Rusko 

v roce 2021 stále nejdůležitějším obchodním partnerem německých námořních přístavů, 

následované Švédskem na druhém místě a Čínou na třetím místě. Podle statistiků patřily čtyři 

čínské přístavy v roce 2021 mezi deset nejdůležitějších zahraničních partnerských přístavů v 



kontejnerové dopravě. Kromě Šanghaje se jedná o přístavy Ningbo (467 000 TEU), Shenzhen 

(432 000 TEU) a Qingdao (350 000 TEU). Údaje o Čínské lidové republice nezahrnují Tchaj-

wan a Hongkong. 

 

Ve středu ráno začala na letišti ve Frankfurtu 24hodinová varovná stávka dceřiné společnosti 

Lufthansa Cargo . V 6:00 .m zaměstnanci handlingu Handling Counts přestali pracovat, aby 

vyvinuli tlak na kolektivní vyjednávání, jak oznámil mluvčí odborového svazu Verdi. Stávka 

nemá žádný vliv na cestující. V oblasti dovozu a vývozu by však mohlo dojít k selháním a 

zpožděním. Podle vlastních informací Verdi vyjednává kolektivní mzdovou smlouvu od února. 

Konkrétně se jedná o zvýšení mezd pro přibližně 200 zaměstnanců Handling Counts. Po třetím 

kole jednání v březnu byly rozhovory přerušeny bez výsledku. Handling Counts je 100% 

dceřinou společností nákladní divize Lufthansy.  

 

Podle odborníků na cla by EU již neměla vůbec osvobozovat zásilky zboží ze třetích zemí v 

hodnotě nižší než 150 EUR od cla. Nařízení vytváří "špatnou pobídku" pro odesílatele, aby 

rozdělili své dodávky do mnoha malých balíčků, podle zprávy skupiny expertů, kteří by měli 

předložit Evropské komisi návrhy na reformu celního systému. Spolu se stále rostoucím 

významem elektronického obchodování to vede k "exponenciálně rostoucímu a 

nezvládnutelnému" množství milionů malých zásilek. "Nejde jen o to, že je nemožné 

kontrolovat každý balíček; není ani možné kontrolovat všechny ty, kteří již byli klasifikováni 

jako vysoce rizikoví," uvádí se ve zprávě. Jako kompenzaci za zrušení limitu hodnoty zboží 

navrhují odborníci zjednodušené celní sazby pro zásilky nízké hodnoty. Mezi červencem a 

prosincem 2021 bylo podáno více než 220 milionů dovozních prohlášení pro "tradiční" zboží 

dovážené v kontejnerech v hodnotě 1 250 miliard EUR. U balíků objednaných online v hodnotě 

pouhých 4,8 miliardy eur bylo podáno 490 milionů prohlášení. Svými návrhy reforem chtějí 

odborníci poskytnout celním orgánům EU větší kapacitu pro kontrolu bezpečnosti, udržitelnosti 

nebo výrobních podmínek zboží, a to i s ohledem na zvýšení požadavků. 

Skupina expertů navrhuje pracovat ještě intenzivněji než dříve s koncepcí oprávněného 

hospodářského subjektu (AEO). Oprávněné hospodářské subjekty by měly mít velké výhody 

při celním odbavení, které jsou v případě porušení ohroženy. Podle odborníků by společnosti, 

které nemají status AEO, měly hledat AEO jako ručitele a složit tam záruku. V případě porušení 

celních předpisů by z ní mohly být odečteny vysoké pokuty. Podle expertů musí celní orgány 

členských států v budoucnu mnohem úžeji spolupracovat a vyměňovat si mnohem více údajů, 

které by měly být od společností shromažďovány co nejpříměji a porovnávány s údaji z 

obchodních platforem nebo poskytovatelů platebních služeb. O vývoj nových metod zpracování 

dat, dohled nad AEO, jednotnou analýzu rizik a jednotné uplatňování celních předpisů se 

postará nově vytvořená celní agentura EU. 

Evropská komise má v úmyslu předložit své návrhy reforem v oblasti cel ke konci roku. 

 

Spotový trh letecké přepravy z Evropy do Jižní Koreje a Japonska v uplynulém týdnu prudce 

vzrostl, jeho podíl na trhu vzrostl o více než 60 % a sazby vzrostly o více než 50 %. Podle 

údajů společnosti Accenture Seabury se v týdnu do 18. března snížila kapacita na trase 

Evropa-NE Asie o 22 % oproti polovině února, protože dopravci snížili kapacitu kvůli omezením 

létání nad Ruskem. Do 13. března se kapacita asie snížila o 42 % oproti roku 2019. Z Evropy 

do Jižní Koreje se sazby zvýšily o 63 % na 3,66 EUR za kg, zatímco spotový podíl na trhu 

vzrostl z 31 % na 61 % v týdnu do 3. dubna. Do Japonska byl nárůst podobný, sazby vzrostly 

o 50 % a podíl na spotovém trhu vzrostl o 20 procentních bodů na 60 %, podle nových údajů 

dceřiné společnosti Xeneta Clive Data Services. 



Data ukazují nejistotu, letecké společnosti chtějí vyjednávat o sazbách na krátkodobější bázi 

než dříve. Přidělili pevné ceny, ale nyní chtějí přejít na denní nebo týdenní sazbu kvůli 

nejistotě a nedostatku kapacity. Říká to něco o volatilitě trhu. 

Přepravy severovýchodní Asie - Evropa jsou méně zasaženy. Spotové sazby na začátku února 

činily 6,50 EUR z Jižní Koreje do Evropy a 7,30 EUR z Japonska, zatímco spotový podíl na trhu 

činil 31 % a 49 %. Nyní se podíl spotů z Jižní Koreje nezměnil, zatímco z Japonska vzrostl na 

60 %. Sazby z Jižní Koreje mezitím vzrostly na 7 EUR (+7,6 %) a z Japonska na 10 EUR, což 

představuje nárůst o 37 %.  Z Evropy tedy dochází k nárůstu – ale ne tolik na westboundu. 

Sazby v tomto směru byly již dvakrát vyšší, takže pro ně mohlo být méně prostoru pro 

výraznější zvýšení. 

Globálně zůstaly sazby v uplynulém týdnu stabilní, ale zůstávají o 27% vyšší než před 

Covidem. Investoři se však začínají děsit. Akcie Atlas Air včera klesly o 15 % na pozadí 

medvědí zprávy od Wolfe Research. Investorská platforma Motley Fool poznamenala: "Trhy se 

stále více obávají, že by mohlo dojít k recesi, což by způsobilo pokles objemu přepravy na 

delší dobu." 

 

Mimořádný otřes v odvětví lodního průmyslu pokračuje, když se včera (5.4.) ukázalo, že po 

nedávných pohybech cen akcií na evropských burzách měla Hapag-Lloyd v poslední době 

hodnotu až o 10 miliard dolarů vyšší než celá skupina AP Møller-Maersk. To znamená, že tržní 

kapitalizace Hapag-Lloyd je v současné době stejná jako AP Møller-Maersk a ZIM dohromady. 

Od konce pátečního obchodování do včerejšího poledne se rozpětí tržní kapitalizace rozšířilo z 

přibližně 4,5 miliardy dolarů až na téměř 10 miliard dolarů – pro srovnání, tržní kapitalizace 

ZIM se pohybovala kolem 8,5 miliardy dolarů, před poklesem tohoto týdne na 7,4 miliardy 

dolarů. Redaktor Loadstar Premium Ale Pasetti vysvětluje, že klíčovým důvodem bylo 

extrémně malé procento počtu akcií Hapag-Lloyd's, které je volně na trhu - pouze 3,6% jejích 

akcií je obchodováno na Frankfurtské burze cenných papírů, zbytek drží dlouhodobí investoři 

Klaus Michael Kuehne, CSAV, katarské a saúdské státní investiční fondy a město Hamburk. 

Takže zvýšení ceny nad relativně malý počet obchodů může mít dramatický vliv na jeho tržní 

hodnotu. Hapag-Lloyd je v podstatě téměř soukromá, ale veřejná společnost, které byl 

poskytnut luxus obchodování na burze, přičemž regulátoři zcela přehlížejí její malý 3,6% free 

float, což je obvykle přímá funkce volatility v bid-ask spreadech," říká pan Pasetti. "Němci a 

jejich investoři plují směrem k novým rekordům, postupně přidávají umělou hodnotu, a 

využívají ohromující regulační mezeru, kterou jsme v minulosti zpochybňovali. Přidejte k tomu 

naprostý nedostatek dohledu ze strany regulátora [BaFin], který ve svém případě ohýbal 

pravidla, protože existuje akcionářský pakt, který je vyšší - a proto se řadí výše - než všechny 

ostatní zákony, pokud jde o určité prahové hodnoty, kolem kterých je převzetí akcionáři 

povinné." 

Pro srovnání, volný float společnosti Maersk činí více než 40 % jejího celkového počtu akcií, 

ačkoli probíhající program zpětného odkupu akcií by měl vést ke snížení nesplacených akcií, 

které v současné době činí přibližně 19 milionů. 

Téměř ve všech ostatních metrikách samozřejmě zůstává AP Møller-Maersk mnohem větší 

společností, ale takto není hodnota na finančních trzích vnímána. Samozřejmě, pokud jde o 

velikost flotily, rozsah operací a počet zaměstnanců, obě společnosti jsou odlišného řádu - 

podle údajů společnosti Alphaliner činí flotila společnosti Hapag, vlastněná i pronajatá, 247 

plavidel pro kombinovanou kapacitu 1,74 milionu teu, zatímco 737 plavidel společnosti Maersk 

jí poskytuje kapacitu 4,28 milionu teu. Rozdíl v kapacitě mezi nimi se v příštích několika letech 

mírně zmenší - Maersk má na objednávce 29 lodí pro 319 100 teu, zatímco Hapag-Lloyd má 

v současné době 22 lodí na objednávce, což zvýší kapacitu 415 5888 teu, což odráží různé 

strategie rozšiřování flotily obou dopravců. Podle údajů vesselsvalue.com má vlastněný 

segment flotily společnosti Maersk hodnotu 30,14 miliardy dolarů, zatímco hodnota flotily 



Hapag-Lloyd je jen něco málo přes polovinu z toho, na 15,42 miliardy dolarů... a to je předtím, 

než vezmeme v úvahu terminály, logistiku a další služby, které provozují dceřiné společnosti 

APMM. Celkově Maersk zaměstnává kolem 95 000 zaměstnanců ve srovnání s 14 100, kteří 

pracují pro Hapag. 

Sílu ceny akcií Hapagu vůči ceně akcií společnosti Maersk– která od začátku roku klesá a dnes 

ztratila téměř 5 % hodnoty – lze však připsat také investorům, kteří odměňují německého 

dopravce za vyšší výnosy. V loňském roce společnost Hapag-Lloyd vykázala tržby ve výši 

26,37 miliardy USD a EBITDA ve výši 12,84 miliardy USD, zatímco AP Møller-Maersk vykázala 

tržby ve výši 61,79 miliardy USD a 24,48 miliardy USD v EBITDA. Podívejte se také na 

příslušný zisk na teu, jak vypočítal Sea Intelligence (graf níže), Hapag-Lloyd's byl 939 dolarů 

za teu, ve srovnání s Maerskovými 686 dolary, takže byste mohli argumentovat, že trh oceňuje 

tento rozdíl a odměňuje Hapag. Ale pak, pokud by to byla jediná úvaha, ZIM by měl mít 

hodnotu nejméně dvakrát tolik, než je jeho současná book value. 

 

 

Je pochopitelné, že ukrajinské Antonov Airlines nekomunikují od doby, kdy byla země 

napadena Ruskem. Včera však byly zveřejněny zdrcující fotografie jejích kanceláří v 

Hostomelu a samozřejmě také její pýchy =  zničeného AN-225. Společnost ztratila také AN-

74T a AN-26-100. Ale její flotila AN-124, z nichž pět letadel je v současné době stále v 

provozu, je na letišti Lipsko-Halle v bezpečí – a připravena ke vzletu 
 

Společnost Allcargo Logistics odmítla zvěsti o trhu, které se již nějakou dobu vysílají, že 

pracuje na prodeji svého společného dopravce (NVOCC) a dceřiné společnosti ECU Worldwide, 

která neprovozuje plavidla. Poslední prohlášení přišlo jako odpověď na dotaz od The Loadstar. 

"Na začátku bychom chtěli objasnit, že dotazy vznesené ve vašem e-mailu jsou založeny na 

nepřesných a nepodložených informacích," řekl Allcargo. "Raději se zdržíme komentování 

spekulativních informací." 

Geneze těchto spekulací by mohla být z velké části vystopována k oznámení 3PL se sídlem v 

Bombaji v září, že Allcargo Belgium, která provozuje síť ECU, jmenovala investičního bankéře 

Jefferies Financial, aby vyhodnotil "příležitosti k získávání finančních prostředků". Nekončící 

kolo takových rozhovorů vyvolalo zvěsti, že "přední globální přepravní a logistická skupina" 

jedná o akvizici ECU, a snahy o získání dalších průmyslových informací o tom nebyly okamžitě 

úspěšné. Minulý týden se pak Allcargo dostalo na titulní stránky novin s dohodou o rs986.4m 

($ 13m) o prodeji své projektové spedice a logistické větve společnosti JM Baxi Group se 

sídlem v Bombaji, což ilustruje její uvedenou "strategii růstu aktiv". Společný generální ředitel 

Adarsh Hegde v té době řekl: "Allcargo Group bude i nadále řídit růst s ostrým zaměřením na 

podniky s lehkými aktivy a digitálně podporované podniky. Budeme se i nadále zaměřovat na 

oblasti růstu identifikované prostřednictvím různých transformačních projektů." 



Generální ředitel ECU Tim Tudor nedávno řekl The Loadstar, že síť zůstává na indickém trhu 

stále býčí a že poptávka po službách LCL bude i nadále růst uprostřed zužující se kapacity 

námořních nosičů v důsledku rozsáhlých narušení plavby. 

ECU má síť asi 300 kanceláří v 80 zemích, které poskytují 2 400 přímých obchodních služeb 

a nabídky od dveří ke dveřím na 56 globálních trzích. Tvrdí, že ovládá přibližně 13% 

globálního trhu LCL. 

 

Výrobci a vývozci čerstvých potravin se stále více potýkají s omezenou kapacitou 

chladírenských kontejnerů a rostoucími náklady. Experti dotazovaní DVZ očekávají, že situace 

zůstane obtížná i v nadcházejícím roce kvůli strategii nulové Covid čínské vlády a otřesům na 

trhu v důsledku války na Ukrajině. Sazby za přepravu reefer kontejnerů ukazují, jak napjatá 

je situace. Globální index mrazírenské přepravy poradenské firmy Drewry meziročně vzrostl o 

50 procent a ve srovnání s rokem 2020 se zdvojnásobil, uvádí odborník na mrazírenské 

výrobky Philip Gray. A konec tohoto vývoje pravděpodobně ještě nebyl dosažen. Hlavní 

sezónní doprava ovoce z Jižní Afriky, Nového Zélandu a Argentiny právě začíná. Jiná věc je 

však to, zda přepravní společnosti odpovídajícím způsobem rozšíří své kapacity pro chlazený 

náklad. Protože v současnosti vydělávají více peněz suchým kusovým zbožím než chlazeným 

zbožím. 

Standardní sazby za přepravu suchých kontejnerů se zvedly mnohem rychleji, poplatky za 

chlazení stále zaostávají.  Pro dopravce je to problém luxusu - pro producenty na jižní polokouli 

je to otázka jejich ekonomické existence. Obzvláště tvrdě jsou zasaženi obchodníci s banány 

v Ekvádoru. Podle průmyslové služby Sopisco hrozí, že se více než 1,5 milionu krabic (každá 

18 kilogramů) žlutého ovoce zkazí, protože zde není žádný nákladní prostor pro export. S 

invazí na Ukrajinu a z toho vyplývajícími sankcemi a bojkotovými opatřeními proti Rusku se 

nedostatek kapacit dostal do nebezpečného bodu. Lodní spojení na důležitý ruský trh téměř 

neexistuje. Nové služby na další potenciální prodejní trhy se chystají na dlouhou dobu. Sazby 

za přepravu vzrostly natolik, že se exportovat již téměř nevyplatí. Banány se na spotovém 

trhu v Ekvádoru obchodují výrazně pod cenou, takže je lze stále konkurenceschopně nabízet 

v západních supermarketech. Námořní přeprava představuje více než 80 procent dovozní ceny 

(CIF). 

"Zisky z obchodu s banány se přesunuly do lodních společností," řekl Gianpaolo Renino, 

viceprezident Del Monte pro Evropu a Afriku. Díky vlastní flotile lodí je obchodník s ovocem 

chráněn před navýšením sazeb lodních společností, alespoň v dopravě mezi Střední Amerikou 

a USA. "To ale zdaleka nestačí," říká manažer. Na důležité trase do Evropy je Del Monte závislý 

na jiných dopravcích. „Nyní hledáme spojenectví a synergie, ať už s jinými vývozci nebo s 

dopravními společnostmi,“ říká Renino. Prodejce je také ochoten podepsat dlouhodobé 

přepravní smlouvy na tři až pět let, které dříve existovaly jen zřídka, aby získal záruky kapacity 

a snížení sazeb. 

Jihoafričtí vývozci citrusů mají s blížícím se vrcholem sezóny ještě větší potíže. Kvůli 

zpožděním a pozastavení zastávek v přístavu je v přístavu Durban nedostatek prázdných 

kontejnerů. Konvenční chlazené lodě je stěží možné pronajmout jako náhradu. „Jsme v nejisté 

pozici, protože přepravní kapacita se stává více orientovanou na Latinskou Ameriku,“ varuje 

Mitchell Brooke, manažer logistiky Asociace pěstitelů citrusů v Jižní Africe. I s kontejnery, které 

jsou k dispozici, se obává, že by mohli být vytlačeni exportéři z oblasti Durbanu. Náklady na 

dopravu jsou prostě příliš vysoké, a zda se pěstitelům citrusových plodů podaří nastavit 

charterový program pro lodě, jako tomu bylo loni, se zatím nedá předvídat. Tehdy byly sazby 

mnohem nižší. 

Timo Blok, globální vedoucí námořní přepravy ledem ve společnosti DHL Global Forwarding, 

se domnívá, že úzká místa v lodní dopravě se v krátkodobém až střednědobém horizontu 

pravděpodobně nezlepší. „Tento rok můžeme skutečně považovat za skončený, smutný, ale 



pravdivý. Situace se již příliš nezmění." Za bídu mohou úzká místa při manipulaci a přepravě 

v přístavech a na vnitrostátní úrovni v důsledku pandemie. Blok odhaduje, že s mrazírenským 

kontejnerem by dopravci byli schopni provést pouze dvě přepravy ročně – dříve to byly spíše 

čtyři ročně. Nepomáhá ani to, že celosvětové zásoby RF kontejnerů se v roce 2021 výrazně 

zvýšily – odhadem o více než 190 000 chladírenských FEU. Na celém světě je nyní dostupnost 

chladírenských kontejnerů vzácnější než obvykle, pouze na Dálném východě je přebytek, 

protože Čína dováží mnohem více čerstvého zboží, než vyváží.  

"Dnes už na světě neexistují žádné služby, které by fungovaly spolehlivě," říká Diego Barriga, 

ředitel belgické společnosti Foodcareplus pro přepravu v chladírenských lodích. Téměř dvě 

třetiny všech přeprav realizovaných společností musí být přeplánovány, protože se nedodržují 

jízdní řády nebo jsou zablokované přístavy. Výsledek: dodatečné náklady až 85 procent oproti 

původním kalkulacím. Manipulační a spediční společnost Heuer Logistics v Bremerhavenu a 

Hamburku má stejnou zkušenost. Některé kontejnery plné jablek, které byly odeslány do 

Egypta, byly týdny uvízlé v Pireu, kde musely být přeloženy. Kvůli zácpě v přístavu reefer 

služby pro Egypt náhle odstranily Pireus z jízdního řádu. Zasílatel má podle Jana Zobela, 

vedoucího spedice Heuer Logistics, svázané ruce. Nepředvídatelnost se stala součástí 

každodenního života v logistice.  

Hellmann Perishable Logistics (HPL) spoléhá na nové řešení Sea-Air pro mango pro aktuální 

exportní sezónu na indickém subkontinentu. Společnost nedávno začala přepravovat 

chladírenské kontejnery plné manga lodí z Karáčí do Dubaje, kde se zboží překládá a letecky 

přepravuje do Evropy. Problémem jsou úzká místa letecké nákladní dopravy v Pákistánu, kde 

je dostatek kontejnerů a přepravních kapacit. „Je to první řešení Sea-Air pro trh s rychle se 

kazícími produkty,“ říká Jan Kleine-Lasthues, provozní ředitel Airfreight a ředitel HPL. Přeprava 

trvá sedm až osm dní od převzetí zboží po příjezd do cílové země. "Je to dobrý doplněk k 

letecké přepravě, který také šetří peníze," říká Kleine-Lasthues. „Sea-Air“ by se měl vyplatit i 

u dalších produktů podléhajících zkáze v Indii a Pákistánu, protože cesta lodí do Dubaje trvá 

jen pár dní. 

 

Železniční nákladní doprava v rotterdamském přístavu se má stát "digitálnější". Za tímto 

účelem podepsalo 19 partnerů z odvětví nákladní dopravy smlouvu o spolupráci, jak ve čtvrtek 

oznámil přístavní úřad. Do roku 2024 dosáhne program „Rail Connected“ „významného růstu 

v železniční dopravě“ a tím i „konkurenceschopného rozsahu železničních služeb“, vysvětlil 

Matthijs van Doorn, obchodní ředitel Rotterdamského přístavu. 

Růstový program financuje nizozemské ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství a 

správa přístavu Rotterdam. Na dotaz ale přístavní úřad neposkytl žádné informace o výši 

investic obou partnerů. 

Kromě jiného má být digitálnější výměna informací služby „Message Container Hinterland“. V 

budoucnu by mělo být možné „registrovat vlaky centrálně na terminálu a vyvolat informace o 

složení vlaku,“ vysvětlil Iwan van der Wolf, výkonný ředitel Portbase. 

 

Po nouzovém přistání na mezinárodním letišti v hlavním městě Kostariky San Jose se nákladní 

letadlo rozlomilo na dvě části. Stroj Boeing 757 balíkové služby DHL měl hydraulické problémy, 

jak ve čtvrtek oznámil velitel kostarických hasičů Héctor Chaves ve videozprávě z místa na 

letišti Juan Santamaría. Oba lidé na palubě, pilot i druhý pilot, byli bez zranění. 

Po přistání videa ukazovala, jak letadlo sjíždí po přistávací dráze, pak zatáčí doprava, víří prach 

a spočine v prohlubni vedle přistávací dráhy se zlomem u ocasu. K zamezení požáru hasiči 

použili pěnu. 



Podle zprávy v novinách „La Nación“ letadlo odstartovalo ze stejného letiště ve směru na 

Guatemala City, ale muselo se otočit zpět. V souladu s tím pilot hlásil nouzovou situaci ve 

vzduchu. 

Provoz na letišti byl na několik hodin přerušen.  

--   
 

Ruská vláda pomohla ruské letecké nákladní společnosti Volga-Dnepr Group, která se v 

důsledku sankcí dostala do problémů, s velkou zakázkou. Podle moskevského starosty Sergeje 

Sobyanina byla jménem ruského prezidenta Vladimira Putina podepsána dohoda s Volhou-

Dněprem o provozování pravidelné nákladní dopravy mezi Moskvou a dalšími ruskými městy 

a destinacemi v Číně, Indii, Turecku, Spojených arabských emirátech, Ázerbájdžánu, Pákistán 

a Vietnam. Transakce má hodnotu kolem 120 milionů dolarů a očekává se, že do konce roku 

zpracuje zhruba 20 000 tun nákladu, včetně léků, lékařského vybavení a spotřebního 

materiálu, potravin, informačních technologií a komunikačních zařízení a komponentů pro 

moskevské společnosti. Není jasné, zda lety bude provozovat dceřiná společnost 

Airbridgecargo (ABC), nebo letadla Antonov a Iljušin Volhy-Dněpru. To druhé je 

pravděpodobnější. 

Asi 16 z 18 letadel je údajně pronajato od ABC. Kvůli sankcím dostali pronajímatelé příkaz 

ukončit veškeré pronájmy s ruskými aerolinkami. To prý donutilo leteckou společnost k 

ukončení provozu na začátku tohoto měsíce. Společnost BOC Aviation již získala zpět jedno ze 

tří letadel, která letecké společnosti pronajala. Na druhé straně letadla Volha-Dnepr nadále 

provozují lety, některé dokonce do vzdušného prostoru Evropské unie, což jim je povoleno na 

základě určitých výjimek, jako je humanitární pomoc a jaderné palivo. V posledních sedmi 

dnech jeden AN-124 a tři IL-76 podle FlightRadar24 dokončily lety do destinací včetně Kazaně, 

Istanbulu, Dubaje, Bahrajnu, Uljanovsku, Moskvy a Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


