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Narušené ukrajinské dodavatelské řetězce nebudou nahrazeny pouze železniční a říční 

službou, která byla zahájena minulý měsíc, ale speditéři hledají jiné možnosti, jak dostat 

náklad do a z válkou zničené země. Oděská společnost Informall BG zabývající se analýzou 

nákladu a poradenskou společností uvádí, že v ukrajinských přístavech uvízly tisíce vývozních 

kontejnerů, avšak místní speditéři hledají trasy pro přepravu nákladu, zejména potravin a 

zdravotnického materiálu, dovnitř a vývoz ven. Jednou z alternativ pro ukrajinské vývozce je 

přístav Varna v Bulharsku, asi 150 km jižně od Konstanty. Dodatečné náklady na cestu do 

Varny budou kompenzovány levnějšími poplatky za manipulaci s nákladem, cenově 

dostupnými službami stevedora a dostupností skladových prostor. Kromě toho bulharská vláda 

předefinovala a dočasně zjednodušila přeshraniční pravidla pro ukrajinské vývozce. 

Přepravní služby jsou velmi žádané v západní části Ukrajiny, kam z Evropy přicházejí velké 

objemy zboží a humanitární pomoci. "Pokud budou ukrajinské přístavy blokovány příliš dlouho, 

můžeme očekávat rychlý rozvoj jak skladových zařízení na polsko-ukrajinské hranici, tak 

přepravních společností, které to vynahradí," řekl Informall. Značný počet ukrajinských 

dovozních kontejnerů připlouvá do baltského přístavu Gdynia v Polsku a do Hamburku na 

německém pobřeží Severního moře. Stejně jako v Constantě, většina tohoto nákladu nemůže 

být přímo přepravena na Ukrajinu, proto je překládána na nákladní automobily pro konečnou 

dodávku. K uspokojení logistických potřeb zvýšeného toku pozemního nákladu mezi EU a 

Ukrajinou budou zapotřebí nové skladové prostory, zatímco nákladní automobily jsou stále 

jediným řešením pro dodávky na poslední míli a poptávka po nich bude i nadále růst. 

Ačkoli vývozní kontejnery opouštějí ukrajinské terminály do Constanty přes silniční a železniční 

spojení, dovoz kontejnerů do válkou zmítané země zůstává nejistý. "Některé lodní linky 

povolují dovozním kontejnerům vstoupit na Ukrajinu, ale za určitých podmínek, jako je 

hotovostní záloha nebo dodatečné pojistné v pojistné smlouvě," vysvětlil Informall. Ačkoli 

některé lodní linky podstoupí riziko a umožní svému vybavení vstoupit na Ukrajinu, poměr 

mezi vývozními a dovozními kontejnery je stále do značné míry nevyvážený a v průběhu času, 

jak konflikt pokračuje, bude nedostatek prázdných kontejnerů velmi pravděpodobný. 

Mezitím nastaly problémy na železniční a říční lince přes Izmail do Konstanty. Služba byla 

otevřena na konci března, ale úzká hrdla, zejména v říčním přístavu v Izmailu, omezují počet 

kontejnerů, které lze manipulovat. Plán zahrnuje vlakové spojení z Oděsy do Izmailu na Dunaji 

s lodním spojením do Konstanty. Na základě odhadů zúčastněných stran má vlak přepravit 

kolem 60 teu na cestu, ale Informall BG uvádí: "Intermodální spojení může na první pohled 

vypadat progresivně, ale je s ním několik hlavních problémů." Služba byla vyvinuta jako 

dočasné řešení pro ukrajinské přepravce, kteří pro svůj náklad používají kontejnerové 

vybavení. Přístav Izmail byl však navržen tak, aby zvládl projektový a hromadný náklad, jako 

je ruda, uhlí, hnojiva, obilí a kapaliny. Ty vyžadují spoustu úložného prostoru a musí být 

nahromaděny před příjezdem člunů. Od ruské invaze v Izmailu zůstalo mnoho hromadného 

nákladu, a protože přístav je především  místem překládky pro železniční a říční dopravu, 

přetížení omezilo skladovací prostor pro kontejnery. "Jako způsob, jak pojmout první várku 

kontejnerů, se přístavní personál rozhodl přeložit je z vlaků přímo na dva říční čluny s 

kapacitou 60 teu. Pokud bude přístavní provoz úspěšně přizpůsoben pro manipulaci s 

kontejnery, předpokládá se, že přibudou další dva čluny, celkem 240 teu na zásilku, "vysvětlil 

Informall. 



Přibližná doba zpáteční cesty z Oděsy do Constanty touto trasou je 14-16 dní. Pokud bude 

přístav Izmail schopen přizpůsobit svůj provoz a všechny čtyři říční čluny budou moci být plně 

využity, měl by být systém schopen zvládnout maximálně 900-1 000 teu měsíčně. Pro 

srovnání, v roce 2021 kontejnerové terminály na Ukrajině zpracovávaly 69 000 naložených 

teu měsíčně. Stále však není jisté, jak výrazně se ukrajinský obrat kontejnerů od invaze snížil. 

Je však zřejmé, že ani za dokonalých podmínek nebude přístav Izmail schopen uspokojit 

potřeby průmyslu. Kromě toho je dalším problémem nedostatek říčního loďstva (včetně 

člunů). Realisticky se neočekává zvýšení kapacity nebo další rozvoj této trasy. Informall řekl: 

"Věříme, že alternativní trasa železnice-řeka bude existovat jen tak dlouho, dokud budou 

ukrajinské terminály zablokovány a plavidla nebudou moci zastavit přístavy." 

 

Požár nákladu, který ve středu vypukl na pronajaté lodi CMA CGM Rabelais o velikosti 6 552 

teu , je nyní pod kontrolou. Zraněný člen posádky není v žádném nebezpečí, potvrdil majitel 

kontejnerového nosiče. Člen posádky byl zraněn během hasičských operací, když uklouzl a 

spadl a zlomil si žebra. 

Plavidlo bylo po vyplutí ze Singapuru na cestě do Nhava Sheva v Indii a plulo Malackým 

průlivem, asi 100 km severozápadně od Port Klang, když byl kolem poledne místního 

času objeven požár. 

Mluvčí majitele lodi Danaos Corp uvedl, že velitel "okamžitě vyhlásil hasičský poplach" a 

zdůraznil: "Oheň stále hoří, ale je pod kontrolou." Nedošlo k žádné explozi, jak bylo původně 

hlášeno, a v tuto chvíli nejsou žádné zprávy o postiženém nákladu nebo poškození plavidla a 

okolních kontejnerů. Mluvčí uvedl, že CMA CGM Rabelais zamíří do Port Klang, aby umožnil 

zraněnému členovi posádky lékařskou péči. Plavidlo doprovází hasičský remorkér. 

Z incidentu nebylo hlášeno žádné znečištění 

 

Vytvoření Společnosti Maersk Air Cargo, letecké společnosti přepravní skupiny, která vznikla 

díky stávajícímu integrátorovému operátorovi Star Air, je prvním krokem k tomu, co vypadá 

jako plnohodnotný vstup do odvětví letecké nákladní dopravy. Společnost Maersk Air Cargo, 

která sídlí na letišti Billund, převezme aktivity společnosti Star a bude podporovat "stávající a 

nové zákazníky a komplexní logistiku společnosti Maersk", uvedla skupina. Společnost Maersk 

uvedla, že bude provozovat pět letadel sama - dva 777F a tři pronajaté 767-300F - a tři nové 

767-300F budou "přidány do americko-čínské operace, která bude zpočátku řízena operátorem 

třetí strany". Jeden z manažerů letecké společnosti, který byl dotázán na životaschopnost 

Boeingu 767 na transpacifickém letu, vysvětlil: "Může to fungovat, samozřejmě v závislosti na 

sazbách a také na trasách. Upřímně řečeno, s uzavřenými transsibiřskými trasami, po dobu, 

o které si myslím, že bude trvat roky, bude ekonomický důvod pro to po nějakou dobu v 

pořádku, zejména pokud se jedná o novou výrobní generaci 767. " Nové letadlo vstoupí do 

provozu v druhé polovině letošního roku do roku 2024. 

Maersk uvedl, že jedna třetina jeho roční tonáže bude provozována ve vlastní síti, která 

zahrnuje směs vlastněných a pronajatých letadel "replikujících strukturu, kterou má 

společnost ve své oceánské flotile". Zbývající kapacitu poskytnou strategičtí komerční dopravci 

a provozovatelé charterových letů. Očekává se, že po tomto kroku budou následovat další 

investice skupiny do letecké nákladní dopravy. Jeden průmyslový zdroj řekl Loadstar o Maersk, 

DP World a CMA CGM, že byly v "aktivních diskusích" a účastnily se "předběžné nabídky" na 

investice do letiště Jewar, které se staví mimo Dillí. Zdroj dodal, že CMA CGM "ztichla", ale 

Maersk a DP World jsou stále aktivní. "Vidíme, že linky se zapojují nejen do přístavů, ale také 

do rozvoje letišť. Zákazníci nákladní dopravy jsou ze své podstaty samozřejmě multimodální." 

Další průmyslový zdroj v Indii uvedl, že Maersk - s největší pravděpodobností prostřednictvím 



své investiční skupiny AP Møller Capital - skutečně zvažuje investici. Maersk neodpověděl na 

žádost o komentář, ale zajímavé je, že objednal místo na akci Air Cargo India příští měsíc. 

Ale je nepravděpodobné, že by tímto aktivita skončila. Společnost Maersk nedávno investovala 

do široké škály logistických společností. Je v procesu polykání: Visible Supply Chain 

Management, společnost zabývající se elektronickým obchodem v Salt Lake City; Li & Fung 

Logistics, asijská společnost zabývající se smluvní logistikou a omnichannel fulfillmentem; Pilot 

Freight, americký specialista na poslední míli; a Performance Team, severoamerická 

skladovací a distribuční společnost. Maersk se snaží pokrýt celý řetězec end-to-end; ale to, co 

se zdá být chybějící, je pozemní handling. Trh pozemního odbavování prochází obdobím fúzí 

a akvizic a investic soukromého kapitálu a jeden informovaný zdroj blízký akci uvedl: "Maersk 

se může spojit se Swissportem. I jiní, jako Menzies a WFS, diskutují s velkými námořními 

hráči. Mohly by to být zajímavé aliance." 

Dorothea von Boxberg, generální ředitelka společnosti Lufthansa Cargo, však 

řekla CargoForwarder, že pochybuje o schopnosti lodních linek integrovat letecký náklad do 

svých širších operací. "Osobně vidím jen málo synergií mezi dvěma obchodními segmenty 

moře a vzduchu. Zastánci pravděpodobně podceňují, co je potřeba k provozování letecké 

společnosti se ziskem v delším cyklu. Vyžaduje minimální velikost leteckého parku a vysokou 

obchodní a provozní způsobilost, aby byla finančně úspěšná. Zdá se mi, že lodní společnosti si 

pronajímají nákladní letadla pouze v reakci na současné omezení kapacity. Lodní společnosti, 

které provozují nákladní dopravu, zjistí, jak zdlouhavý je obchod s leteckou nákladní dopravou 

bez zapojení speditérů." 

Torben Bengtsson, globální ředitel pro leteckou a LCL společnosti APMM, uvedl: "Maersk Air 

Cargo je důležitým krokem ve strategii Maersk Air Freight, protože nám umožní nabídnout 

zákazníkům jedinečnou kombinaci letecké přepravy integrované s jinými druhy dopravy. 

Vidíme zvýšenou a pokračující poptávku po leteckém nákladu, a to jak dnes, tak i do budoucna, 

stejně jako rostoucí poptávku po komplexní logistice. To je důvod, proč je pro nás důležité 

posílit naši vlastní kontrolovanou kapacitu a dále pokročit v naší strategii letecké nákladní 

dopravy." 

 

Společnost Kühne Holding AG zvýšila svůj podíl ve společnosti Lufhansa na 10,01 procenta 

prostřednictvím společnosti KA Logistik Beteiligungen GmbH. To znamená, že Kühne zůstává 

druhým největším akcionářem společnosti po spolkové vládě, která nedávno dosáhla dobrých 

14 procent. Karl Gernandt, výkonný předseda představenstva společnosti Kühne Holding AG, 

uvedl: "Kühne Holding si cení Lufthansy jako přední globální letecké skupiny s globálními 

aspiracemi a chce být dlouhodobým, stabilním a spolehlivým partnerem této společnosti. To 

platí tím spíše, že celý logistický průmysl čelí náročným výzvám." 

Klaus-Michael Kühne, majitel společnosti Kühne Holding AG, dodává: "Pro můj Kühne Holding 

představuje investice do Lufthansy vynikající završení stávajícího investičního portfolia, ve 

kterém je logistické know-how spojeno prostřednictvím různých nezávislých investic. Při 

výběru investic přikládám zvláštní význam tomu, aby si všechny společnosti zachovaly svou 

nezávislost v mezinárodní konkurenci." 

Klaus-Michael Kühne, majoritní akcionář společnosti Kuehne + Nagel a hlavní akcionář lodní 

společnosti Hapag-Lloyd, zvýšil svůj podíl v Lufthanse na více než 5 procent v březnu. 

 

Zákaz vjezdů vyhlášený Evropskou komisí v souvislosti se sankcemi proti Rusku pro lodě plující 

pod ruskou vlajkou do evropských námořních přístavů má pro německé přístavy spíše okrajový 

význam. "V první řadě se týká ruských lodních společností, provozovatelů lodí a akcionářů," 

říká Daniel Hosseus, výkonný ředitel Ústřední asociace německých přístavních společností 

(ZDS). "Podporujeme i zákaz start-upů. Námořní doprava mezi Ruskem a Německem je však 



provozována hlavně neruskými loděmi." Na velikost země je námořní flotila překvapivě malá. 

Podle údajů Institutu pro ekonomiku a logistiku lodní dopravy v Brémách (ISL) existuje 1 530 

jednotek s nosností přes 1 000 tun (k 1. lednu 2021). Pokud vezmete pouze lodě pod národní 

vlajkou Ruska, je jich 1 205. Pro srovnání, Německo kontroluje 2 492 lodí, z toho pouze 170 

pod spolkovou vlajkou. Podle aktuálních údajů Spolkového statistického úřadu zaznamenaly 

německé námořní přístavy v roce 2021 106 172 příjezdů lodí. Z toho pouze 365 připlulo lodí 

plujících pod ruskou vlajkou. S 26,6 miliony tun představovala manipulace s námořním 

nákladem v oblasti nakládky a vykládky v Rusku v roce 2021 přibližně devět procent celkové 

propustnosti německých námořních přístavů (288,7 milionu tun). S přibližně 18 miliony tun 

představoval největší podíl dovoz uhlí, ropy a ropných produktů z Ruska. 

 

Dotazy v námořních přístavech potvrzují čísla. Port of Hamburg Marketing například uvádí: 

"Mnoho lodí plujících pod ruskou vlajkou dosud v hamburském přístavu nikdy nekotvilo."  Již 

po prvních sankcích proti Rusku nepřipluly do Hamburku téměř žádné lodě pod ruskou vlajkou. 

Přístav Kiel na požádání uvedl: "Vítáme toto rozhodnutí Evropské unie, protože vytváří jasné 

pokyny pro zacházení s ruskými loděmi. V minulosti lodě pod ruskou vlajkou připlouvaly z 

Petrohradu do Kielu v nepravidelných intervalech. Podíl ruských lodí na celkové manipulaci s 

nákladem v Kielu je nízký." 

Z přístavu Wismar přichází jasné prohlášení, že zákaz vstupu není relevantní, protože přístav 

nepřijímá žádné zboží z Ruska nebo ruské lodě jsou spíše výjimkou. 

Z Lübecku Lübecker Hafen-Gesellschaft se píše: "Pravidelné linky mezi Ruskem a Lübeckem 

byly po nějakou dobu zcela přerušeny a tyto služby nebyly provozovány pod ruskou vlajkou. 

Příležitostně se náklad dostal do Lübecku na lodích s ruskou vlajkou v minulosti. Pokud budou 

takové žádosti přijaty, my, jako veřejně přístupný přístav, budeme samozřejmě dodržovat 

všechna platná sankční pravidla." 

V Rostocku probíhá podstatná koordinace mezi přístavem a tiskovým oddělením města 

ohledně sankcí: "Jakmile budeme mít závazné předpisy, budeme je realizovat v rámci 

plánovaných opatření. Základem pro naše jednání je vždy platné právo. Otázky o tom, co 

bychom mohli udělat a kdy v případě případu nebo možných alternativ, nemůžeme v tuto 

chvíli odpovědět a odpovědi by byly čistou spekulací." 

Asociace německých rejdařů (VDR) a její členové podporují další sankce, které EU rozhodla 

proti Rusku – i když zákazy dovozu nákladu, jako je uhlí, mají dopad na německé lodní 

společnosti. "Nicméně pokračující útoky ruské armády, a zejména zvěrstva, která se nyní 

zveřejňují, učinily takovou reakci nezbytnou." VDR má obavy o námořníky. "Obáváme se 

možných protiopatření z ruské strany v souvislosti s uzavřením evropských přístavů pro ruské 

lodě nařízené EU. Existuje riziko, že lodě členů VDR budou zadrženy v ruských přístavech. 

Apelujeme na to, aby se námořníci a civilní obchodní lodě nestali pěšáky v tomto konfliktu," 

řekla prezidentka VDR Gaby Bornheimová. 

V přístavu Rotterdam jsou důsledky konfliktu monitorovány, ale není sledována žádná vlastní 

politika, uvedla přístavní správa na žádost DVZ. Přístav "není oprávněn ukládat omezení 

například společnostem. Přístavní správa podporuje politiku nizozemských a evropských 

orgánů," uvedla mluvčí společnosti. Přístav Antverpy rovněž zkoumá obsah sankcí EU. "V 

současné době se zdá, že dopad v našem přístavu je spíše omezený," uvedla společnost v 

pátek. 

 

Počet najetých kilometrů nákladních vozidel s nejméně čtyřmi nápravami klesl v březnu 2022 

ve srovnání se stejným měsícem loňského roku: po úpravě kalendáře bylo na silnicích o 1,6 



procenta méně vozidel. To hlásí Spolkový úřad pro přepravu zboží (FOPH) a Spolkový 

statistický úřad (Destatis). Ve srovnání s předchozím měsícem únorem byla hodnota o 1,9 

procenta nižší v kalendářním a sezónně očištěném vyjádření. 

Index počtu najetých kilometrů pro nákladní automobily je vhodný jak celostátně, tak v 

některých spolkových zemích jako předstihový ukazatel ekonomického rozvoje, který v 

současné době trpí především vlivem ukrajinské války. Zejména v průmyslových zemích 

existuje jasná korelace mezi regionálním počtem najetých kilometrů pro nákladní vozidla a 

regionálním obratem ve výrobním sektoru. Největší pokles počtu najetých kilometrů pro 

nákladní vozidla ve srovnání s předchozím měsícem o 4,7 procenta v kalendářním a sezónně 

očištěném vyjádření byl zaznamenán v březnu 2022 v Sasku. 

 

Ukrajinská válka masivně zpomalila růst tržeb v německém e-commerce. Ukazuje to srovnání 

vývoje v prvním čtvrtletí před a po 24. únoru. Podle něho se online obchod s oblečením a 

obuví zvýšil o 10 procent až do začátku války ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. 

Poté se však tržby do konce března propadly o 8,6 procenta, takže za celé čtvrtletí došlo pouze 

k nárůstu o 3,2 procenta. 

Podle údajů průmyslové asociace BEVH byla situace podobná s jinak velmi stabilním tempem 

růstu v segmentu nábytku. Zde německý internetový obchod zpočátku zaznamenal nárůst o 

13,9 procenta. Po začátku války tržby stagnovaly na úrovni předchozího roku (plus 0,3 

procenta). Celkově však došlo k nárůstu o 9 procent ve skupině produktů. 

Nakonec existuje celkem pět produktových oblastí, které od 24. února zaznamenaly pokles 

prodeje ve srovnání s předchozím rokem: boty (minus 14,8 procenta), oblečení (minus 6,8 

procenta), šperky a hodinky (minus 6,6 procenta), nábytek, lampy a dekorace (minus 5,5 

procenta) a hobby a volnočasové předměty (minus 0,9 procenta). 

S nárůstem tržeb o 23,7 procenta ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku na 2,43 

miliardy eur opět roste nejvíce skupina produktů denní poptávky (před začátkem války: 26,1 

procenta; pak 19,4 procenta). Celkově se e-commerce se zbožím podařilo v prvním čtvrtletí 

dosáhnout nárůstu o 8,2 procenta na 23 miliard eur díky vysokým tržbám v povánočním 

byznysu (před začátkem války: 11,5 procenta, tedy: 2,3 procenta ve srovnání se stejným 

čtvrtletím předchozího roku). 

"Pohled na tržby neukazuje, jak odlišně se společnosti v tomto odvětví letos vyvíjejí," 

komentuje Martin Groß-Albenhausen, zástupce generálního ředitele asociace BEVH, čísla, z 

nichž již byly vyloučeny krajní hodnoty. "Existují online prodejci, kteří stále rostou, a existují 

i jiní, kteří ztrácejí prodeje v dvouciferném procentním rozmezí. Existují společnosti, které jsou 

dodavateli nebo dodavateli naléhavě potřebného zboží, a proto zažívají větší poptávku, a ty, 

jejichž sortiment se v současné době zdá být pro lidi málo relevantní," dodává. Kromě toho 

došlo k přerušení dodávek a "nekontrolovanému nárůstu nákladů" u řady surovin, přepravních 

služeb, obalů a energie. 

P.S. Tak dámy, šup šup na web a kupovat botičky a hadérky, trochu ten skomírající e-

commerce podpořte! 

 

Američtí dovozci se musí cítit, jako by uvízli. V reakci na dopravní zácpy a obavy z 

pravděpodobného dalšího narušení vstupů na západním pobřeží přesunuli mnozí dovozy z Asie 

na východní pobřeží – jen aby zjistili, že dopravní zácpy se tam zhoršují rychleji než na pobřeží 

Tichého oceánu. Minulou středu námořní analytická firma MarineTraffic napočítala 18 

kontejnerových lodí čekajících na kotviště v přístavu Charleston a dalších 12 v Norfolku. V 

Charlestonu bylo více lodí na rejdě než v zálivu San Pedro, kde 16 čekalo na kotviště v Los 



Angeles a Long Beach. Podle MarineTraffic tam bylo celkem 186 000 teu na čekačce mimo 

komplex přístavu, ve srovnání s 273 000 teu na východním pobřeží. 

Takže dovozci na východním pobřeží nyní čekají déle, než dostanou svůj náklad, hlásí 

MarineTraffic s odkazem na střední čekací doby méně než čtyři dny v Los Angeles a méně než 

dva dny na Long Beach, ale devět až deset dní v Charlestonu a tři čtyři dny v Norfolku. Problém 

na východě hrozil postupně: během druhé poloviny loňského roku zaznamenaly východní porty 

výrazný nárůst megalodí na svých nábřežích, protože přetížení na západním pobřeží vyvolalo 

přesun dovozu. V únoru Maersk varoval, že v několika přístavech na východním pobřeží, 

včetně Newarku, Virginie a Charlestonu, se zvýšila doba postoje lodí. Někteří znalci pak 

očekávají, že se situace bude dále zhoršovat. Platforma pro srovnávání sazeb Xenata nedávno 

varovala, že východní pobřeží je "dalším horkým místem pro nebývalé dopravní zácpy". 

Migrace dovozu z Asie na východní pobřeží získala v posledních měsících impuls kvůli obavám 

z ucpávek na západě jako možný výsledek jednání o smlouvách mezi pobřežními rybáři a 

provozovateli terminálů, která mají začít příští měsíc. Předchozí kola vyústila v patové situace, 

která ohrozila toky nákladu. Pravděpodobnost stávky nebo uzavření v Kalifornii je však 

relativně nízká, vzhledem k potenciálním finančním dopadům pro dopravce a tlaku na odbory 

ze strany administrativy, aby se zabránilo narušení. Přístavy na východním pobřeží nemají na 

obzoru jednání o pracovních smlouvách, ale jinak jsou problémy stejné jako na západním 

pobřeží – zejména nedostatek prostoru a nedostatek pracovních sil, které navíc nevykazují 

známky ústupu. Během posledních sedmi měsíců přístavní úřad Jižní Karolíny několikrát 

upravil předpovědi o tom, kdy bude přetížení v jeho docích odstraněno, a tento měsíc oznámil, 

že předpovědi přestane dělat. 

MSC tento měsíc informovala zákazníky, že dočasně přestane naplouvat do přístavu 

Charleston na své trase do jižní Asie kvůli prodlouženým čekacím dobám. 

Rostoucí počet dovozců a speditérů se proto přesunul z východního pobřeží do Mexického 

zálivu. To přineslo rostoucí příliv dovozu kontejnerů do přístavu Houston, který v lednu 

zaznamenal meziroční nárůst o 27%. Objemy kontejnerů v Asii v Houstonu budou stoupat 

dále. Koncem března společnost Maersk zahájila transpacifickou linku z Vietnamu a Číny do 

Houstonu a Norfolku přes Panamský průplav. 

 

Konsorcium pro výstavbu plánovaného dovozního terminálu pro zkapalněný zemní plyn (LNG) 

ve Stade rozšířilo svou akcionářskou základnu: Do miliardového projektu se zapojuje americká 

chemická společnost Dow a je novým menšinovým akcionářem Hanseatic Energy Hub 

(HEH). Žádost o povolení byla úřadům podána v pondělí. Terminál na Labi má vyrůst v 

bezprostřední blízkosti Dow v průmyslovém parku Stade do roku 2026 a v konečné fázi bude 

mít kapacitu zpětného zplynování 13,3 miliardy metrů krychlových ročně. 

V pondělí HEH podal žádost o schválení LNG terminálu v lokalitě Stade na Státní obchodní 

inspekci Lüneburg. Předmětem žádosti je „výstavba a provoz systémů pro skladování a 

znovuzplyňování zkapalněného zemního plynu (LNG) na zemi“, jak oznámil inspektorát práce 

v Lüneburgu. Plánovaný terminál má vyrůst v oblasti průmyslového parku na severu města 

Stade (Stade-Bützfleth). Prezidentka a generální ředitelka Dow pro Německo, Rakousko a 

Švýcarsko Katja Wodjereck popsala plánovaný terminál jako důležitou překlenovací technologii 

a stavební kámen energetické transformace: „Terminál na kapalný plyn je od počátku 

plánován tak, aby mohl rozšířit kapacity pro LNG a potenciálně vykládku dalších zkapalněných 

plynů." Dow provozuje 106 výrobních závodů ve 31 zemích a zaměstnává přibližně 35 700 

lidí. Konsorcium HEH má nyní čtyři akcionáře: provozovatele plynárenské infrastruktury Fluxys 

(Belgie), Partners Group (Švýcarsko), Buss Group z Hamburku a nově také Dow. Jako další 

krok mají být brzy předloženy schvalovací dokumenty pro terminál a přístav. Koncem března 

bylo podepsáno prohlášení o záměru s dodavatelem energie EnBW, prvním velkým zákazníkem 

terminálu, nakupovat ročně minimálně tři miliardy metrů krychlových zkapalněného zemního 



plynu (LNG). Kromě Stade jsou terminály LNG plánovány také ve Wilhelmshavenu a 

Brunsbüttelu. Obě místa byla výslovně potvrzena federální vládou. Kvůli ruské útočné válce 

na Ukrajině německá vláda zoufale hledá alternativy k ruskému zemnímu plynu. 

Jak zdůraznil řídící partner HEH Johann Killinger (Buss Group), od roku 2026 by až 15 procent 

německé potřeby plynu mohlo být pokryto LNG a nízkouhlíkovými energetickými zdroji, jako 

je bio-LNG a syntetický zemní plyn prostřednictvím Stade. Investice do projektu jsou 

plánovány na 800 milionů eur. Kromě toho je na zařízení veřejných přístavů k dispozici zhruba 

150 až 200 milionů eur. Německo v současnosti nakupuje zkapalněný zemní plyn z jiných 

evropských terminálů. 

 

Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) v březnu zkontroloval při třech prioritních 

kontrolách téměř 1700 kamionů. Hlavní důraz byl kladen na dodržování kabotážních předpisů 

a pravidelné týdenní doby odpočinku, a také na technický stav vozidel. 

Kumulativní výsledky: Z 1 517 kamionů kontrolovaných na dodržování předpisů o kabotáži 

jich 50 porušilo předpisy. Je však třeba poznamenat, že pouze některá z kontrolovaných 

vozidel byla skutečně na kabotážní jízdě – BAG neuvádí kolik. 

Dodržování pravidelné týdenní doby odpočinku bylo zkontrolováno u 715 kamionů – porušení 

bylo zjištěno u 38. Zajímavost: Při cílené kontrole, která se zaměřila právě na tuto oblast 

práva, byla míra zjištění přes 10 procent, zatímco další dvě kontroly byly jen dobrá 2 procenta. 

Nakonec bylo postiženo 13 ze zhruba 110 kamionů zkontrolovaných na technický stav. Celkem 

museli postižení řidiči kamionů složit kauci ve výši takřka 95 000 eur. 

BAG upozorňuje, že kontrolní místa byla vybrána na základě očekávaného objemu dopravy, 

zjištění předchozích kontrol a podnětů od kontrolní služby. Výsledky kontrol z prioritních akcí 

nejsou v zásadě reprezentativní a neumožňují vyvozovat spolehlivé závěry o celkové situaci. 

 

Britská dopravní asociace Logistics UK požaduje lepší péči o řidiče kamionů, kteří v současnosti 

uvízli v dlouhých dopravních zácpách na dálnici M20 směrem na Dover, tunel pod Lamanšským 

průlivem a jižní pobřeží. Systém řízení dopravy „Operace Brock“ zavedený kvůli důsledkům 

Brexitu, který nutí řidiče kamionů na cestě k pobřeží řadit se do dlouhých front a který byl 

aktuálně aktivován kvůli pomalému odbavování v přístavu Dover, naléhavě potřebuje být 

revidován. A co je nejdůležitější, řeší se „humanitární problémy, které vytváří, protože řidiči 

kamionů nemají přístup k základní hygieně, jídlu a pití a místní obyvatelé se potýkají s 

obtížnými dopravními omezeními a odklony,“ řekla Heidi Skinner, manažerka politiky pro jižní 

Anglii ve společnosti Logistics UK. 

Na trajektech je ale málo míst. "Nejprve musí být před víkendem obnovena plná kapacita 

trajektů," řekl Skinner. "To byl klíčový faktor za přetížením, spolu s tím, že trajekty nemohly 

fungovat kvůli vadám a špatnému počasí, a s narůstajícími problémy na hranicích způsobených 

odchodem Británie z EU." Webová stránka Kent Online cituje manažera okresních dálnic 

Tobyho Howea, který označil kombinaci zrušení P&O trajektů kvůli propouštění společnosti se 

sněhem, poškození trajektu DFDS vichřicí a velikonoční cestovní dopravu za „dokonalou bouři“. 

Rada města Ashford minulý týden na svých webových stránkách doporučila, aby si řidiči na 

cestu do přístavu Dover nebo tunelu pod Lamanšským průlivem vzali s sebou jídlo a vodu pro 

případ, že uvíznou v provozu. Varovala také řidiče kamionů, aby dodržovali specifikace 

systému řízení dopravy. Pokusy vybočit na vedlejší trasy a vyhnout se zácpě by mohly být 

penalizovány pokutou 300 liber a provinilé kamiony by byly poslány zpět na konec zácpy. 

 



Litevská dopravní společnost Girteka v důsledku ukrajinské války odděluje své 

východoevropské aktivity a chce pro ni založit nezávislou společnost. Generální ředitel Girteky 

Edvardas Liachovičius oznámil, že se pak soustředí na dopravu mezi asijskými zeměmi, jako 

je Čína nebo Kazachstán, a Evropou. S vypuknutím ukrajinské války společnost pozastavila 

investice v Rusku a přestala poskytovat služby firmám pod sankcemi. 

Samotná Girteka se soustředí na mezinárodní dopravu v Evropě, říká Liachovičius. Těžištěm 

podnikání je již nyní přeprava celovozových nákladů v EU a Skandinávii – ta bude v roce 2021 

tvořit zhruba 80 procent tržeb. Girteka nedávno investovala značné prostředky do rozšíření a 

obnovy svého vozového parku. Společnost podepsala úvěrovou smlouvu na 145 milionů EUR 

s konsorciem evropských bank. Celkově investiční program na rok 2021/2022 zahrnoval více 

než 700 milionů eur. Girteka nyní používá 9 000 nákladních vozidel a zaměstnává více než 20 

000 lidí. 

 

Do jihoafrického přístavu kontejnerových terminálů v Durbanu stále neexistuje dopravní 

spojení, a to dva dny poté, co si velké povodně tragicky vyžádaly životy nejméně 60 lidí, 

přičemž mnoho dalších lidí se pohřešuje. „Existují důkazy o významném poškození Bayhead 

Road – žádné kamiony nemohou vjet do terminálu ani z něj vyjet,“ sdělil Maersk zákazníkům 

a dodal, že provoz depa „zůstává pozastaven“. 

V části provincie KwaZulu-Natal, včetně přístavního města Durbanu, v pondělí napršelo přes 

300 mm v brutální bouři, která zpustošila životy i infrastrukturu – údajně nejhorší liják za 

posledních více než 60 let. Státní úřad pro regionální natalské přístavy (TNPA) v pondělí uvedl: 

„Lodní doprava byla až do odvolání pozastavena v důsledku škod na životním prostředí 

způsobených nepříznivými povětrnostními podmínkami; a plavidla v kotvištích jsou v 

pohotovosti.“ Dodala, že velitelské středisko, jehož součástí je TNPA, provozovatelé a 

zákazníci, se zabývá „monitorovací činností“ a že kritické bezpečnostní inspekce budou 

provedeny před úplným obnovením provozu. 

Agentura SA National Roads Agency (Sanral) mezitím uvedla, že její inženýři vyhodnocují 

přístupovou cestu do přístavu a apeluje na dopravce, aby se do přístavu nepokoušeli zajíždět. 

Vedoucí projektování a výstavby ve východní oblasti Sanralu Ravi Ronny řekl: 

„Spolupracujeme se záchrannou službou na znovuotevření silniční sítě.“ 

Společnost Maersk uvedla, že situace v největším jihoafrickém kontejnerovém přístavu 

zůstává „složitá a nestabilní“, ale bude „usilovat o co nejrychlejší obnovu“ pro své zákazníky 

z oblasti vývozu a dovozu. A potvrdila, že od pondělka na jeden týden odloží zprostí 

zákazníky  demurrage (D&D), a poté situaci přezkoumá. 

 

USA by měly dekarbonizovat svou domácí flotilu (pod Jonesovým zákonem) o 40 % pomocí 

řešení dostupných „před koncem tohoto desetiletí“, uvádí zpráva University Maritime Advisory 

Services (UMAS). Obsahuje také návrh, že by 17 % těchto lodí mohlo být nahrazeno 

bateriovými plavidly. 

Námořní flotila USA – současný stav a potenciál budoucí zprávy, kterou si nechala vypracovat 

organizace Ocean Conservancy, uvádí, že zhruba 24% plavidel operujících ve vodách USA je 

nyní připraveno k dekarbonizaci. To by mohlo zahrnovat technologii „již dostupnou“, vyžadující 

„minimální aktualizaci infrastruktury“ a je to možné „[bez] nutnosti sešrotovat a přestavět 

lodě s předstihem. Tichomoří, Mexický záliv a oblast Velkých jezer jsou „předními kandidáty“ 

na paliva s nulovými emisemi. UMAS, partnerství mezi komerční poradenskou službou UMAS 

International a lodním týmem University College London, odhaduje, že přibližně 17 % lodí pod 

Jones Act by mohlo být plně elektrifikováno, spíše než aby používaly alternativní paliva. 

Loadstar minulý týden zjišťoval, jak společnost FleetZero, která navrhla kontejnerový 

bateriový systém, řeší bateriová plavidla pro americký pobřežní trh. Baterie by mohly být 

zavedeny na plavidlech postupně, s drobnými retrofity, obětováním části nákladového 

prostoru až po účelové, plně elektrifikované novostavby bez posádky. FleetZero také navrhl, 



že elektrifikovaná plavidla o kapacitě 4 000 až 6 000 TEU by mohla revitalizovat menší přístavy 

po celých Spojených státech a vyřadit kamiony ze silnic. UMAS naznačila, že Jonesův zákon 

by byl pro přijetí nových nízkouhlíkových paliv přínosný, protože „...tím, že už se domácí flotila 

spoléhá na produkci v USA, může zavést nová bezuhlíková plavidla, neboť starší lodě jsou 

vyřazovány z provozu nebo modernizovány podle stávajících jízdních řádů". Delaine 

McCulloughová, politická manažerka programu pro emise z lodní dopravy Ocean Conservancy, 

dodala: „USA volají po ambiciózním cíli, kterým je stoprocentní globální lodní doprava s 

nulovým obsahem uhlíku do roku 2050, a tato zpráva zkoumá, jak můžeme jít v čele 

prostřednictvím akcí, které dekarbonizují domácí flotilu USA.“ 

P.S. To se jim to oduhlíkovává, když nemusí plout 60 dní z Číny! 

 

Výrobce nákladních vozidel Daimler Truck chce během tohoto desetiletí uvést na silnice 

samořídící sériová nákladní vozidla pro dálkovou dopravu. Dceřiná společnost Torc Robotics 

nyní spolupracuje s velkými logistickými společnostmi v USA při testování autonomních 

nákladních vozidel, oznámil výrobce. Mezi společnosti, které předávají své odborné znalosti 

Torc Autonomous Advisory Council (TAAC), patří Schneider, Covenant Logistics, Penske Truck 

Leasing, Ryder System, CH Robinson a Baton. Společnosti radí firmě Torc ve všech aspektech 

integrace autonomních systémů do jejich procesů a obchodních modelů. Patří sem i provozní 

problémy, které přesahují jen jízdu po dálnici. S tímto přístupem „spoluvytváření zákazníků“ 

se Torc ještě více soustředí na specifické požadavky zákazníků a konkrétní vlastní obchodní 

modely, a vstupuje tak do další vývojové fáze. 

„Samořídící nákladní vozidla úrovně 4 pomohou zlepšit bezpečnost silničního provozu, protože 

autonomní systémy se neunaví ani neztrácejí pozornost,“ říká Martin Daum, generální ředitel 

společnosti Daimler Trucks. Rozlišují se různé úrovně pro částečně a vysoce automatizované 

řízení. V takzvané úrovni 3 přebírá řízení počítač na delší dobu, například na dálnici. V kamionu 

úrovně 4 se řidič může stát pouhým pasažérem. Daum tvrdí, že autonomní řízení by mohlo 

pomoci zvládnout více nákladu v době vážného nedostatku řidičů. "Kromě toho se zvyšuje 

efektivita v logistice, protože kamiony nepotřebují přestávku a jsou tedy více na cestách." 

Podle Daimler Truck dceřiná společnost Torc prokázala, že její řidičský software dokáže 

bezpečně navigovat na dálnici. Nyní mají být testovány nákladní vozy úrovně 4, které operují 

z distribučních center na amerických dálnicích. 

Od té doby, co před třemi lety Daimler Truck převzal většinový podíl v Torc, učinily společnosti 

významný pokrok v oblasti autonomního řízení. Typické jízdní scénáře, jako je změna jízdního 

pruhu, ale i jiné náročné dopravní situace na dálnicích byly v posledních letech intenzivně 

testovány. Mezitím Torc rozšířil své silniční testování a předvedl samořídící nákladní vozidla 

úrovně 4 s rozšířenými schopnostmi ve složitějších scénářích. Vozidla jsou vybavena 

laserovým senzorem, radarem a kamerovou technikou. To jim umožňuje samostatně 

přizpůsobit své jízdní chování aktuální situaci – například na přivaděčích a vjezdech a při 

odbočování na křižovatkách. 

Tato funkce je nepostradatelná pro plánované nasazení „hub-to-hub“. V tomto prvním případě 

použití kamiony řízené řidiči doručí zboží na „první míli“ do takzvaných přestupních uzlů. Ty 

se nacházejí v blízkosti dálnic, které leží v hlavních nákladních koridorech USA. Autonomní 

kamiony úrovně 4 tam převezmou přívěs a náklad, který pak přepraví na velké vzdálenosti z 

jednoho uzlu do druhého. Jakmile autonomní kamiony dojedou do cílového uzlu, „poslední 

míli“ opět převezmou řízení kamionu řidiči. Podle názoru společnosti Daimler Truck nabízí USA 

se svými dlouhými dálnicemi, zvyšující se potřebou přepravy zboží, velkým vozovým parkem 

nákladních vozidel a regulačními orgány orientovanými na budoucnost ideální výchozí pole 

aplikace pro použití vysoce vyvinuté technologie. 

Poznámka: včera jsem si vyzkoušel roadtrains (v jednom dlouhém bloku se pohybující 

kamiony, třeba i s řidiči) v hustém provozu na D1 do a z Brna. Celkový dojem je zvýšení 



nepřehlednosti, nemožnost vyjet z dálnice, dlouhé kolony v levém pruhu, tedy mnohem vyšší 

nároky na pozornost nekamionových účastníků provozu. A jak vidíte budoucnost robotických 

kamionů vy?  

 

Tchajwanský provozovatel liniové dopravy Evergreen Marine Corporation prohlásil, že jeho 

objednávky na 24 kontejnerových lodí v CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding jsou čistě 

obchodním rozhodnutím a nemají za cíl pomoci Číně vybudovat její námořnictvo. Evergreen 

reagoval na zprávu amerického thinktank Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), 

která minulý týden naznačila, že smlouvy mezi Evergreenem a mateřskou společností výrobce 

lodí Wenchonga, China State Shipbuilding, sníží náklady na modernizaci čínského námořnictva, 

což pro Tchaj-wan představuje bezpečnostní obavy. 

Když čínská komunistická strana po občanské válce v roce 1949 svrhla čínskou vládu v 

Pekingu, představitelé Kuomintangu uprchli na Tchaj-wan a založili odštěpeneckou správu. 

Čína od té doby považuje Tchaj-wan za provincii, kterou je třeba násilím získat zpět, pokud 

by ostrov vyhlásil nezávislost. 

Evergreen řekl The Loadstar: „Všechny projekty stavby kontejnerových lodí společnosti 

Evergreen podléhají mezinárodnímu veřejnému nabídkovému řízení. Kromě Číny byly naše 

lodě postaveny na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji a v Japonsku. Čínský dodavatel, který v současné 

době staví některá naše plavidla, je obchodní oddělení společnosti CSSC, které je oddělené od 

vojenského oddělení. To je běžná praxe v mezinárodních loděnicích pro stavbu lodí. Měli jsme 

například smlouvy s japonskou Mitsubishi Heavy Industries, která má také obchodní a 

vojenské části“. 

Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv uvalil sankce na CSSC, jako i na ostatní 

společnosti, které nabízejí cenné papíry americkým investorům a výtěžek používají na 

financování čínské armády. Evergreen jako společnost kotovaná na Tchaj-wanu tvrdí, že 

tchajwanské burze sděluje „podstatné informace“ o svých příkazech k výstavbě, aby takové 

transakce byly pro investory a místní úřady transparentní. Společnost dodala, že tchajwanské 

úřady nevyjádřily žádné obavy ohledně zakázek na stavbu nových staveb v Číně. 
 

 


