
S S L    E X P R E S 

16.05.-20.05.2022 

ZE SVĚTA SPEDICE A LOGISTIKY 

www.svazspedice.cz   info@svazspedice.cz 

 

Manipulace s kontejnery skupiny Rhenus v přístavu c-Port na pobřežním kanálu, který byl dosud 

provozován pouze sporadicky, se díky nové objednávce zákazníků stává nepřetržitým obchodem. 

Jako provozovatel přístavu v severním Oldenburg-Münsterlandu v okrese Cloppenburg zpracovává 

poskytovatel logistických služeb až 200 kontejnerů měsíčně pro švédskou skupinu Duni – nejprve 

nákladními vozidly, poté převážně čluny, a proto je stále udržitelnější. 

V závodě Sedelsberg se Rhenus Midgard Ems dosud zabýval především zemědělskými produkty, 

rašelinou, stavebními materiály a projektovým zbožím, jako jsou díly větrných turbín. Duni, 

výrobce stolních dekorací, ubrousků a obalů s sebou, se rozhodl obchodovat s kontejnery 

přijíždějícími do Německa z Číny a Tchaj-wanu v c-Portu. To zahrnuje nakládku a vykládku, stejně 

jako skladování. Podnik funguje od února. Spouštěčem byly čekací doby v hlavních námořních 

přístavech Bremerhaven, Wilhelmshaven a Hamburk. Duni podle tiskové zprávy dospěla k závěru, 

že výsledný a dále rostoucí objem projektu by tam sotva mohl být realizován. Propustnost je v 

současné době 150 až 200 kontejnerů za měsíc. V Sedelsbergu je manipulace s kontejnery v tomto 

měřítku zaměřena od otevření c-Portu v roce 2007. Tyto projekty však dosud nebyly realizovány 

kvůli zeměpisné blízkosti hlavních námořních přístavů. Napjatá situace v manipulaci s přístavy 

nyní hraje do rukou vnitrozemského přístavu a může zajistit, aby se c-Port vyvinul v relevantní 

uzel pro manipulaci s kontejnery. 

Dovážené zboží skupiny Duni group dorazí do námořních přístavů v kontejnerech z Asie a odtud 

je převezeno do Sedelsbergu k dalšímu zpracování. Rhenus postupně převádí kamionovou dopravu 

na přepravu lodí vnitrozemské plavby šetrnější ke klimatu. Dva až tři odjezdy lodí flotily Rhenus 

jsou plánovány týdně. "Přivést na loď co nejvíce kontejnerů bylo cílem hned od začátku. S 

objemem přepravy skupiny Duni dosahujeme kritického množství, pro které má použití plavidla 

vnitrozemské plavby smysl, takže rovnováha CO₂ se ve srovnání se silniční dopravou výrazně 

zlepšuje," vysvětluje Arne Woldenga, stavbyvedoucí společnosti Rhenus Midgard Ems. "Tím, že 

se spoléháme na plavidla vnitrozemské plavby, splňujeme vysoké ekologické požadavky, které my 

a naši zákazníci klademe na logistiku." Duni Group a Rhenus chtějí zintenzivnit a rozšířit svou 

spolupráci v budoucnu po úspěšném zahájení projektu. 

C-Port je meziměstská průmyslová a obchodní oblast na pobřežním kanálu v severním Oldenburg-

Münsterlandu v okrese Cloppenburg. Pobřežní kanál je 70 km dlouhá federální vodní cesta, která 

spojuje Hunte u Oldenburgu s Ems u Dörpenu, který byl rozvinut do kanálu Dortmund-Ems.  

 

Do roku 2040 se vídeňský přístav stane klimaticky neutrálním" – tento ambiciózní cíl oznámili 

vídeňský radní pro hospodářské záležitosti Peter Hanke (SPÖ) a Doris Pulker-Rohrhofer (technická 

ředitelka) ve středu na místní tiskové konferenci: "Chceme investovat přibližně 40 milionů eur do 

alternativních energií a do dalšího snižování emisí CO₂, například do vozového parku." Kromě 

toho, dodává generální ředitel společnosti Wien Holding Kurt Gollowitzer, je třeba urychlit 

přechod na železnici nebo vnitrozemskou vodní cestu. Za tímto účelem bude kontejnerový terminál 



(WienCont) rozšířen o 20 milionů eur. V průběhu částečného zaplnění přístavní části Freudenau 

budou na vytěženém pozemku vybudována další manipulační zařízení. 

Podle nedávné studie Rakouské energetické agentury je čtvrtina vídeňského přístavu již poháněna 

obnovitelnými zdroji energie. Díky své trimodalitě spotřebuje vídeňský přístav přibližně o 42,7 

procenta méně energie na 1 000 tunokilometrů přepravní kapacity s 44% snížením emisí CO₂ než 

unimodální lokalita. WienCont využívá elektřinu vyrobenou výhradně z vodní energie od roku 

2018. Dalším udržitelným pilířem je solární energie. Třetí systém se v současné době testuje v 

přístavu a plánuje se další projekt. "V dílčím přístavu Albern budou do konce roku dva olejové 

topné systémy nahrazeny solárními vzduchovými tepelnými čerpadly," řekl Hanke. 

 

Celosvětový trh námořní a letecké spedice vzrostl v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem o 

dobrých 11 procent, za předpokladu konstantních cen a směnných kurzů. Vyplývá to z analýzy 

britského průzkumu trhu Transport Intelligence (TI). Tempo růstu je podle TI nejvyšší od roku 

2011. Hodnota je však zkreslená směrem nahoru, a proto nemá smysl, protože srovnávací údaj za 

rok 2020 je v důsledku pandemie atypicky nízký. Statisticky platnější srovnání s rokem před 

koronou 2019 vede k nárůstu o přibližně 1,8 procenta. Globální trh námořní a letecké spedice tak 

překonal propad související s pandemií o přibližně 8 procent od roku 2019 do roku 2020, ale nikoliv 

významně. Podle TI má globální trh námořní a letecké spedice hodnotu obratu 269,6 miliardy eur, což je historicky 

nejvyšší hodnota. S přibližně 148,2 miliardami eur představuje námořní přeprava přibližně 55 procent celkového trhu. 

Divize letecké nákladní dopravy zůstává pod úrovní roku 2018; v roce 2021 dosáhla celosvětově nejvyšší hodnoty 

objemu ve své historii, avšak zůstala o 3,3 procenta pod rekordní úrovní roku 2018 s celosvětovým obratem 121,4 

miliardy eur. Pokud jde o růst ve srovnání s rokem před koronou 2019, námořní nákladní doprava také překonává 

divizi letecké nákladní dopravy: Zatímco první z nich v roce 2021 výrazně vzrostla o 2,6 procenta, nárůst letecké 

nákladní dopravy ve srovnání s rokem 2019 byl poměrně slabý na úrovni 0,8 procenta. 

TI však v tomto roce očekává růst pro mezinárodně aktivní speditéry. Například se očekává, že divize námořní 

nákladní dopravy celosvětově vzroste o 5,2 procenta ve srovnání s rokem 2021; analytici očekávají, že globální letecká 

spedice poroste o 6,1 procenta. Podle výpočtů analytiků se pak očekává, že do roku 2026 vzroste celkový 

trh přibližně o 20 procent ve srovnání s rokem 2021. Podle TI se odvětví letecké spedice bude 

rozšiřovat rychleji než celkový trh a poroste o 21,4 procenta. To by také překonalo námořní 

nákladní dopravu, která by měla vzrůst o 19 procent. 

P.S. Speditéři všech zemí, těšte se! 

 

Prostřednictvím nové logistické platformy chce Evropská komise spojit ukrajinské vývozce obilí a 

dalších zemědělských produktů s dopravními společnostmi EU, aby mohli najít nové vývozní trasy. 

Dosud bylo 90 procent vývozu obilí a olejnin odesíláno přes ukrajinské černomořské přístavy, které 

jsou nyní blokovány. Hledání alternativ je "obrovská výzva", uvedla komisařka EU pro dopravu 

Adina Valeanová při prezentaci akčního plánu, který předpokládá vytvoření "koridorů solidarity". 

"20 milionů tun obilí musí opustit Ukrajinu za méně než tři měsíce," řekla. V opačném případě by 

byly zablokovány vklady, které jsou potřebné pro příští sklizně. Evropská komise proto vyzývá 

soukromé a veřejné orgány, aby poskytly více železničních vozů, nákladních automobilů, lodí, 

plavidel vnitrozemské plavby a překládkového vybavení, které lze použít na ukrajinských 

hranicích. Obzvláště žádané jsou železniční vozy s rozchody EU a stroje, které mohou překládat 

obilí z ukrajinských širokorozchodných vozů do vozů se standardním rozchodem. Takové stroje 

mohly naplnit dva vozy 130 tunami obilí za hodinu a několik strojů by mohlo pracovat na jednom 

vlaku paralelně. Valeanová také vyzvala dopravní společnosti EU, aby prodávaly, pronajímaly 



nebo jinak zpřístupňovaly kontejnery na obilí a tekuté zemědělské produkty, jako je rostlinný olej. 

Vozy pro kontejnery a kontejnery jsou k dispozici ve větším množství než speciální vozy na obilí 

a jsou také snadnější a rychlejší na manipulaci, řekla Valeanová. 

Zdůraznila, že cílem je jak podpora ukrajinské ekonomiky, tak zajištění globálních dodávek 

zemědělského zboží. "Nechceme vidět nedostatek potravin nikde na světě." Ukrajina produkuje 12 

procent celosvětových dodávek obilí, 15 procent kukuřice a polovinu veškerého slunečnicového 

oleje. "Problém, kterému čelíme, není regionální nebo evropský, je globální," řekla. Podle S&P 

Global Market Intelligence bylo v dubnu lodí z oblasti Černého moře vyvezeno přibližně 4 miliony 

tun zemědělského zboží, což je o 35 procent méně než ve stejném měsíci loňského roku. Pro druhé 

čtvrtletí roku 2022 S&P předpovídá pokles o 37 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského 

roku, za celý rok 2022 by to mohlo být 20 procent. To by byl objem přepravy 83,9 milionu tun. 

Podle Evropské komise se zatím ukrajinské společnosti snaží najít nové exportní trasy přes 

Rumunsko a Polsko. Komise však doporučuje, aby plánovaná logistická platforma byla využívána 

i k hledání dalších možností, například prostřednictvím Bulharska a pobaltských států. Vývoz přes 

námořní přístavy je jednodušší a levnější a přístavy tam stále mají kapacitu, řekla Valeanová. 

"Hlavním problémem je dostat se tam." Akční plán vyzývá provozovatele infrastruktury železniční 

sítě EU, aby dočasně upřednostnili ukrajinský vývoz na cestě do přístavů EU. 

Další možností je cestovat na Ukrajinu vlakem nebo kamionem, pokud je to možné. Do ukrajinských dunajských 

přístavů by se stále mohla dostat plavidla vnitrozemské plavby a některá námořní plavidla. Pokud stávající vývozní 

záruky nebudou dostatečné k pokrytí rizika takových přeprav, EU by tyto záruky případně mohla zvýšit, píše Komise. 

Podle Komise v současné době čekají na ukrajinské straně na odbavení tisíce nákladních automobilů a vagonů. 

Čekací doba na hranicích činí v průměru 16 dní, na některých hranicích až 30 dní. Akční plán rovněž vyzývá země 

EU, aby celním a jiným orgánům poskytly dostatečný počet zaměstnanců a aby byly co nejpružnější v celních a 

fytosanitárních kontrolách. 

Na začátku dubna Komise navrhla vyjednat s Ukrajinou a Moldavskem dohody, které by dočasně 

umožnily silničním dopravcům z těchto zemí lepší přístup na trh EU. Jejím cílem je rovněž upravit 

uznávání řidičských průkazů a kvalifikací. Členské státy však dosud Komisi neudělily mandát k 

jednání. Jak je slyšet, otázka načasování dohod by mohla hrát roli. Valeanová uvedla, že doufá, že 

jednání začnou brzy. V krátkodobém horizontu považuje Komise za nejdůležitější rozvoj nových 

dopravních tras do bezpečných námořních přístavů. Zároveň však chce také určit a zpřístupnit 

skladovací zařízení EU pro ukrajinské obilí a další zemědělské zboží, pokud možno v blízkosti 

přístavů nebo širokorozchodných železnic. Tímto způsobem by mohl být uvolněn úložný prostor 

na Ukrajině. Ve střednědobém horizontu je také nejisté, zda budou zásoby obilí na Ukrajině i nadále 

přístupné, nebo zda budou podle akčního plánu dokonce zničeny ve válce. V dlouhodobém 

horizontu chce pak Evropská komise rozšířit dopravní spojení na Ukrajinu. Za tímto účelem 

navrhuje úpravu map pro transevropské dopravní sítě (TEN-T) a chce také poskytnout finanční 

prostředky z rozpočtu EU. V současné době je však nemožné zahájit infrastrukturní projekty; aby 

toho EU dosáhla, musí počkat na "klidnější budoucnost". 

 

Turecký start-up Yolda chce na německém trhu vybudovat novou digitální spediční agenturu. 

Přeprava s LTL nákladem a nákladu všeobecně se organizuje prostřednictvím platformy vyvinuté 

interně. V loňském roce společnost, která byla založena v Turecku v roce 2020, otevřela pobočku 

v Kolíně nad Rýnem. Yoldu založili Volkan Özkan a Murad Özsert v Istanbulu. Mezi investory 

patří firmy rizikového kapitálu Collective Spark z Turecka a Speedinvest z Rakouska. Yolda je 

turecké slovo a znamená něco jako "být na cestách" nebo "být v pohybu". Yolda se chce zaměřit 

jak na general cargo, tak na sběrné zásilky, potvrzuje generální ředitel Özkan DVZ. Není to jen 



platforma, ale "jsme digitální speditér a přepravní smlouva je s námi uzavřena podle ADSp," 

zdůrazňuje. "Vyděláváme peníze prodejem kapacity, kterou kupujeme od dopravců." 

Start-up již vytvořil síť pěti uzlů pro odvětví všeobecné nákladní dopravy. Nacházejí se v 

Mülheimu/Porúří, Frankfurtu nad Mohanem, Norimberku, Drážďanech a Hamburku. Zatím nechce 

sdělovat jména operátorů, ale "nespolupracujeme s obecnými nákladními sítěmi nebo jinými 

velkými partnery". Samy o sobě mají kapacitní úzká místa a "zaměřujeme se na vytváření nových 

kapacit s novými metodami," říká spoluzakladatel sebevědomě. Každý z uzlůnabízí přibližně 1 500 

metrů čtverečních manipulačního prostoru, takže podle odhadů společnosti Yolda lze denně 

zvládnout expedici 750 palet. "To znamená, že nyní můžeme obsloužit celé Německo během 24 až 

48 hodin." Generální ředitel Özkan si je vědom toho, že systém, který se skládá z pěti hubů, není 

ziskový. Digitální spediční společnost je však v pozici, kdy může sloužit Německu na celostátní 

úrovni. Cílem je letos zvýšit jejich počet na dvanáct. 

V segmentu LTL do šesti palet se Yolda spoléhá především na tzv. "sdílené kamiony". Start-up 

chce efektivněji využívat stávající kapacity, ale také vytvářet nové – ale bez vlastních aktiv. Yolda 

je zaměřena zejména na zákazníky ze středně velkých společností, stejně jako na spotový obchod, 

přičemž se jedná o národní dopravu a přepravu s Tureckem. Yolda chce otevřít další trhy v Evropě 

již v příštím roce. Systém je založen na digitální rezervační platformě. Používají je dříve 

registrovaní zákazníci k zadání svých požadavků. U paletizovaných zásilek je okamžitě zobrazena 

cena, u nepaletizovaných nákladů provozní tým nejprve zkontroluje proveditelnost a poté 

pojmenuje cenu. 

Na pozadí již vyvíjí systém strojového učení nejlepší směrování přepravy. Po schválení objednávky obdrží partneři 

objednávku prostřednictvím aplikace nebo webové aplikace. "Všechny základní technologie systému jsme vyvinuli 

interně, abychom mohli navrhnout systém end-to-end bez závislostí," zdůrazňuje Özkan. Dopravci používají aplikaci 

Yolda během přepravy a také tímto způsobem nahrávají doklad o doručení. Nakonec, "vše od srovnání nabídky až po 

fakturaci pochází z digitálního zdroje," je recept Yolda. "Yolda nakupuje kapacity pro LTL a hlavní spojení 

běží mezi huby prostřednictvím vlastní aplikace. V Turecku ji již používá 4 000 dopravců", 

zdůrazňuje Özkan. "V Německu vidíme dokonce větší potenciál, protože naše technologie 

poskytuje dopravcům dodatečné příjmy doplněním volné kapacity." Partneři v centrech jsou 

zodpovědní za fyzickou manipulaci. Organizují sběr a distribuci zboží vlastními vozidly nebo 

dopravci. Při přepravě mezi uzly se Yolda "vždy snaží o plné náklady", aby plně využila kapacity. 

 

Nákladní letecká společnost Lufthansa Cargo objednala celkem deset nákladních letadel, včetně tří 

Boeingů 777F současné technologie a sedmi kusů 777-8F, což je nová generace nákladních letadel 

Boeingu. Kromě toho budou leasingové smlouvy na dva nákladní Boeingy 777F, které pojedou do 

roku 2024, prodlouženy o sedm let do roku 2031. Zakázka je největší investicí v historii 

společnosti. Stroje budou postupně dodávány od července běžného roku. 

První z letadel 777F bylo zakoupeno z druhé ruky a bude dodáno v červenci 2022. Další dva zbrusu 

nové B777F budou následovat později. Skupina Lufthansa navíc investuje do sedmi nových B777-

8F, technicky vyspělé nákladní verze B777F. Dodání těchto letadel se očekává později mezi lety 

2027 a 2030. 

Nákladní flotila Lufthansa Cargo se v současné době skládá z celkem 15 Boeingů 777F, z nichž 4 

letadla jsou řízena společností Aerologic. Kromě toho jsou zde kapacity dvou nákladních letadel 

A321 a dodatečné nosnosti osobních letadel Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines a 

Eurowings Discover.  



Zahraniční firmy v Číně se připravují na "masový exodus" zaměstnanců letos v létě kvůli 

nadměrným omezením Covid a lockdownům v zemi. Bleskový průzkum Německé obchodní 

komory v Číně ukazuje, že téměř třetina zahraničních zaměstnanců plánuje odejít, přičemž 10% se 

snaží tak učinit před vypršením své současné pracovní smlouvy. Maximilian Butek, výkonný 

ředitel Komory v Šanghaji, uvedl: "Pro německé společnosti bude extrémně náročné nahradit tyto 

zaměstnance novými zaměstnanci ze zahraničí, vzhledem k tomu, jak je řešena současná epidemie 

Covid v Číně." 

Navzdory zprávám o uvolnění restrikcí v Šanghaji například zahraniční pracovníci tento týden 

oznámili zpřísnění opatření ve městě, přičemž mnozí z nich stále nemohou opustit svůj bytový dům 

nebo získat dostatečný přístup k základním potřebám. Podle předsedy AmCham China Colma 

Raffertyho čelí každý zahraniční personál cestující do Číny "neuvěřitelně náročným" předletovým 

testovacím postupům a "nejrozsáhlejším a nepředvídatelným požadavkům na karanténu na světě 

při příjezdu". Dodává k tomu: "Připravujeme se na masový exodus zahraničních talentů letos v létě, 

s menším počtem zaměstnanců v zámoří, kteří jsou ochotni přijmout otevřené pozice zde v Číně." 

Současně, i když více společností dostalo zelenou k obnovení provozu, průzkum německé komory 

ukazuje, že podniky, kterým bylo povoleno obnovit výrobu v rámci lockdownu, "v průměru pracují 

na 46% své celkové výrobní kapacity". Respondenti dále uvedli, že výrobní kapacita jejich 

společnosti byla omezena "nedostatečnou logistickou dostupností (69 %), chybějícími surovinami 

a předprodukty (69 %), chybějícími přepravními povoleními (56 %), dalšími pracovníky, kteří 

nemohou opustit svůj areál (56 %) nebo své okresy (43 %) a nejistotou kvůli rychle se měnícím 

politikám (41 %)." 

Pan Butek dodává: "Současné okolnosti, za kterých musí německé společnosti působit v Číně, 

mohou být pouze krátkodobými řešeními v nouzových situacích. Výroba s uzavřenou smyčkou je 

nepřijatelná jako dlouhodobé řešení pro německé společnosti působící v Číně. Tlak ze strany 

mezinárodních klientů se zvyšuje, protože důvěra v čínské dodavatelské řetězce klesá. 

Dodavatelské řetězce nelze změnit přes noc, ale mohou s časem upadat, a čím déle budou narušení 

v Číně trvat bez jakýchkoli známek zlepšení, tím více dodavatelských řetězců bude převedeno do 

jiných zemí mimo Čínu. " 

Hlavní logistickou výzvou v Šanghaji zůstává přepravní kapacita. Jeden letecký dopravce řekl The 

Loadstar: "Do Pudongu se sice vrací více letů, ale ne tolik, kolik je potřeba. Celostátně, na všech 

hlavních letištích, je stále největší výzvou nákladní doprava a pozemní odbavení, které je obecně 

pomalejší než obvykle. Doručení pro odchozí zásilky může trvat jeden den čekání, ale příchozí je 

nejhorší, s čekacími dobami až pěti dnů na odbavení nákladu." 

 

CMA CGM zahájí systém "cash za předčasné vrácení kontejnerů" ve snaze pomoci pohybu zboží 

v dodavatelských řetězcích v USA a tvrdí, že je první s tímto nápadem. Francouzský dopravce bude 

přijímat vrácení kontejnerů v kterémkoli ze svých zařízení v Los Angeles, Chicagu, Dallasu, 

Kansas City a Memphisu od 16. května do 15. července s pobídkou ve výši 300 USD za bedny 

vrácené do čtyř dnů od vyzvednutí. Ed Aldridge, prezident CMA CGM a APL North America, 

řekl: "CMA CGM je odhodlána udělat vše, co je v jejích silách, aby zvýšila plynulost a rychlost 

amerického dodavatelského řetězce." 

Podle dopravce se předpokládá, že pobídkový program "povede k tomu, že přibližně 43 000 

suchých kontejnerů bude vráceno zpět do oběhu do čtyř dnů od vyzvednutí". Motivační kredity 

budou vypočítávány týdně a dobropis bude vydáván každých 14 dní každému dovozci/příjemci 



uvedenému na konosamentu. Společnost bude používat elektronická data k posouzení kreditů bez 

nutnosti další dokumentace. "Jedná se o druhý motivační program zavedený CMA CGM v USA, 

který následuje po pobídce k předčasnému vyzvednutí kontejneru, která byla zahájena v přístavech 

Los Angeles a Long Beach na konci roku 2021," uvedl dopravce. 

Od začátku globální pandemie byly dodavatelské řetězce po celém světě narušeny nedostatkem 

prázdných kontejnerů, protože náklad se hromadil v amerických a evropských přístavech. 

Dodavatelské řetězce v USA byly obzvláště tvrdě zasaženy, přičemž dopravci a provozovatelé 

terminálů ukládali vysoké poplatky na kontejnery ležící v terminálu po dlouhou dobu. Jak však 

pandemie postupovala, soubor stížností od odesílatelů k americké Federální námořní komisi kvůli 

nespravedlivým poplatkům za dopravce, zejména poplatkům za zadržení a zdržení, podstatně 

vzrostl. Jeden případ byl iniciován konferencí Intermodal Motor Carriers Conference of the 

American Trucking Associations (IMCC), která tvrdí, že dopravci ze všech tří hlavních aliancí, 

včetně CMA CGM, spolu s Ocean Carrier Equipment Management Association a Consolidated 

Chassis Management Inc, uámožňují omezenou volbu pro přesun kontejnerů. IMCC tvrdí, že 

dopravci vnucují v námořních smlouvách carriers haulage a že výběr podvozku je rejdaři omezen, jelikož ti určují 

konkrétního provádějícího hauliera a odstupují od dohod o interoperabilitě podvozků. 

 

Německý poradní výbor pro síť je znepokojen projekty, jako je Deutschlandtakt a zdvojnásobení 

výkonnosti nákladní dopravy nebo počtu cestujících do roku 2030. Je tomu tak proto, že 

střednědobé finanční plánování postrádá potřebné finanční prostředky na výstavbu. 

Ve skutečnosti je nejvyšší čas na to, aby federální vláda vypracovala koncepci financování 

železniční infrastruktury budoucnosti. Nestačí se oddávat zbožným přáním a přemýšlet o tom, 

jakou roli by měla železnice hrát v budoucnosti; vláda musí být také konkrétní ohledně toho, kdy 

a odkud budou peníze pocházet. 

Existuje totiž více projektů, které mají být realizovány v současném a následujícím desetiletí. 

Poradenská firma pro Deutschlandtakt odhadla náklady na 48 miliard eur. Očekává se, že vybavení 

sítě evropským zabezpečovacím systémem ERTMS/ETCS bude stát 28 miliard EUR. 

To lze snadno sečíst a poté vydělit počtem let, které by měly uplynout do požadovaného data 

dokončení. Částka by pak musela být zahrnuta do rozpočtu. Projektanti a stavební průmysl 

potřebují transparentnost a spolehlivé finanční toky. 

(Zdroj: DVZ der Tag 15.5.2022) 

 

Maersk nabízí alternativní asijsko-evropskou železniční a námořní dopravu přes Střední Asii a 

Černé moře poté, co ruská invaze na Ukrajinu uzavřela čínsko-evropskou železniční síť vedenou 

přes Rusko a Bělorusko. Od vypuknutí války, která brzy vedla k uzavření polsko-běloruské hranice 

a zastavení provozu v klíčových uzlech, dánský dopravce usiluje o rozvoj alternativních pozemních 

tras. Její nově zrekonstruovaná služba Středního koridoru vyjíždí z různých míst v Číně, překračuje 

čínsko-kazašskou hranici v Chorgosu a po železnici pokračuje do Aktau, kde se kontejnery 

nakládají na bárku do Ázerbajdžánu. V Baku je znovu naloží do vlaku jedoucího odtud do zařízení 

APM Terminals v gruzínském přístavu Poti, a poté je přeplaví do rumunského centra Constanta, 

odkud jsou dopraveny do destinací po celé Evropě. 

Společnost Maersk začala novou trasu rozvíjet v březnu a minulý měsíc zaznamenala první odjezd 

z Číny, který obsluhoval zákazníky z odvětví životního stylu, automobilového průmyslu a 



domácích spotřebičů. „Tato vylepšená služba přichází v ideální dobu, aby pomohla zmírnit 

současné logistické strasti,“ uvedla Maia Parlagašviliová, globální produktová manažerka pro 

mezikontinentální železnici ve společnosti Maersk. „Naslouchali jsme našim zákazníkům a 

vyvinuli řešení, které jim poskytuje alternativní a ekologicky šetrné intermodální spojení mezi Asií 

a Evropou. Přes 90% železniční dopravy v prostředním koridoru je elektrifikováno,“ dodala. 

Doba přepravy z místa původu do místa určení je kolem 40 dnů a podle Maersku má železniční 

trasa roční kapacitu 150 000 teu. Spuštění služby přichází v návaznosti na pomalý nárůst investic 

do balkánské infrastruktury, kdy se do čela regionu dostal dubajský provozovatel přístavů DP 

World, rovněž provozovatel kontejnerového terminálu v Constantě. Před čtrnácti dny zahájil DP World 

projekt rozvoje silničního a železničního terminálu v rumunském Aiudu, napojeného po železnici na Constantu, který 

by měl fungovat jako předmostí pro nákladní dopravu do Evropy a který by měl být otevřen v první polovině příštího 

roku. Provozovatel přístavu také v pátek položil základní kámen na novém kontejnerovém terminálu za 30 milionů eur 

v srbském dunajském přístavu Novi Sad, který bude prvním skříňovým terminálem v zemi. „Za dva roky bude na této 

části Dunaje vybudován první kontejnerový terminál, který bude klíčový pro rozvoj logistiky a hospodářství v Srbsku,“ 

uvedl srbský ministr stavebnictví, dopravy a infrastruktury Tomislav Momirović. 
  
Poznámka: Tento článek byl převzat bez úprav z The Loadstar. Některé údaje se proto nemusí zakládat na pravdě 

(například doba přepravy či roční kapacita nového spojení, ale i samo zdůvodnění nápadu, tedy údajné uzavření polsko-

běloruské hranice). Vlaky totiž přes Rusko jezdí i nadále... 

 

Po více než šesti týdnech lockdownu se Šanghaj postupně uvolňuje. První obchody mohou být 

otevřeny do 1.6 a v červnu by měla být zavedena tzv. velká normalita. To by mělo vést k 

častějšímu odbavení lodí v největším kontejnerovém přístavu na světě. Odborníci ale očekávají, 

že bude trvat čtyři až osm týdnů, než se opět začne mluvit o normálním provozu. Provozovatelé 

terminálů a vnitrozemští operátoři to sledují nejen s radostí: Za několik týdnů se nad jejich 

zařízeními a systémy vynoří znovu gigantická vlna nákladu. 

Lockdown způsobil hlubokou nejistotu i v evropském zasilatelství. Mnozí se ptají, zda závislost 

na Číně, a tedy i na covid politice tamní vlády, není příliš velká. V souladu s tím EU a USA o 

víkendu a včera hovořily o obchodní dohodě: Chtějí vytvořit společný mechanismus včasného 

varování a monitorování pro zvláště křehké polovodičové hodnotové řetězce. To, co zní jako 

konstruktivní spolupráce, však může také velmi rychle vyústit v silnější izolaci vůči režimům 

považovaným za vysoce rizikové, a tím i v nový druh dodavatelských řetězců. Jeden termín pro 

tuto alternativu k offshoringu již existuje: friend-shoring. 

 

Jedna továrna na zakázkovou výrobu je dobrá, dvě nebo i tři továrny jsou ještě lepší. Když Leoni 

na začátku dubna po několikatýdenní přestávce obnovila výrobu kabelových svazků v Kolomea na 

západní Ukrajině, rozšířil dodavatel automobilového průmyslu současně kapacity ve dvou 

severorumunských závodech. Více než 120 ukrajinských zaměstnanců zde bude brzy pracovat pro 

západoevropské OEM. „Normálně vyrábíme kabelové svazky pouze pro model auta v jednom 

závodě,“ říká šéf Leoni Aldo Kemper. Změněnou strategií dodavatel brání dalšímu uzavření 

závodu v Kolomei a musí jen mírně upravit dopravu just-in-time do západní Evropy. Vzdálenosti 

ze severního Rumunska jsou srovnatelné se vzdálenostmi ze západní Ukrajiny. Leoni těží z husté 

výrobní sítě ve východní Evropě s pobočkami v půl tuctu zemí. Dodavatel ale přiznává, že ho ruský 

útok ochladil. Pracovní skupina vytvořila nouzový plán „do dnů“. 

Takové krizové týmy má zřízen každý větší hráč na automobilovém trhu. Válka na Ukrajině a 

sankce proti Rusku mohou dočasně nebo i trvale přerušit zavedené výrobní a dodavatelské 

řetězce. Další výzvou je přechod na e-mobilitu. Díky tomu jsou četné výrobní díly a dodavatelské 

řetězce nadbytečné, kapacitní úzká místa mnoha výrobců polovodičů a baterií nejen znesnadňují 

výrobu elektromobilů, ale i nepřítomnost milionů zaměstnanců v důsledku pandemie koróny a 



karantény v Šanghaji a dalších čínských metropolích paralyzují četné dodavatelské řetězce, alespoň 

dočasně. 

Andreas Baader předpovídá, že takové a další incidenty budou mít trvalý vliv na plánování a návrh 

sítí s přidanou hodnotou v automobilovém segmentu. "Mnoho společností uvádí, že potřebují 

rozvíjet dovednosti pro řízení takzvaných scénářů SCM," říká senior viceprezident společnosti 

Genpact Germany (dříve Barkawi Management Consultants). Časy, kdy se automobilky po 

dlouhých diskuzích dohodly na řešení a jeho implementací pověřily dodavatele, jsou pryč. „V 

budoucnu budou klienti požadovat nabídky na různé scénáře a řešení pro duální sourcing na úrovni 

závodu,“ předpovídá odborník na trh. Před zadáním objednávky musí proto přepravce jako Leoni 

určit, jak lze výrobní a dodavatelské řetězce implementovat na různých místech a kde je možné 

pokračování v případě válečných škod, velkých požárů, přírodních katastrof a jiných vnějších 

otřesů. Zásada, že pro každého zákazníka vyrábí pouze jeden závod, by pak měla být minulostí. V 

případě Ukrajiny Leoni uvedl, že se rozhodl společně se zákazníky zřídit dvě lokality na zdánlivě 

bezpečném západě, a to i přes politická rizika, která představovala ruská okupace Krymu a Donbasu 

v roce 2014. 

Podle Jörga Kringse, vedoucího Automotive Consulting v PwC, se automobilky do budoucna bez 

sepisování scénářů neobejdou. „Důležitými nabývají i IT řešení, která vytvářejí dodavatelskou 

transparentnost nebo vytvářejí simulace,“ dodává konzultant. „Umožňují předem lépe identifikovat 

a vyhodnotit rizika a následně je mohou snížit v návrhu dodavatelského řetězce.“ Umožňují však 

především vyhodnocovat události všeho druhu a pružně na ně reagovat. Taková řešení jsou pro 

Kringse důležitá, pokud mají dodavatelé zprůhlednit své umístění a kapacity „až ke zdroji každé 

jednotlivé komponenty“. Jen tak mohou identifikovat a snížit rizika ve výrobních procesech ve 

svých vlastních závodech a závodech svých dodavatelů. „Třetím aspektem je zajištění dodávek 

materiálu a kapacit,“ dodává Krings. Za tímto účelem by výrobci původního zařízení museli převzít 

rizika z používání. „Všechna opatření se z obchodního hlediska vyplatí pouze tehdy, pokud jsou 

dodavatelské řetězce dlouhodobě považovány za rizikové,“ říká konzultant. Levnější jednotkové 

ceny prozatím neočekává.  

Pokud chtějí automobilky zajistit takové procesy tvorbou scénářů, nesmí vynaložené úsilí 

podcenit. Podle Baadera mnoho IT řešení takové nástroje nemá a musí být dovybaveno. Uživatel 

by si však měl naplánovat i investice do dalšího vzdělávání. Protože práci s potenciálními procesy 

je třeba se naučit. „Když zaměstnanci zkoumají tři nebo čtyři scénáře dodavatelských řetězců, musí 

být připraveni na ‚bitvy o čísla‘,“ varuje Baader. „Taková práce vyžaduje matematické a analytické 

dovednosti, které si někteří lidé ještě musí osvojit.“ Požadují se nejen co nejpřesnější předpovědi, 

ale také jejich rychlé převedení na finanční čísla. "Pokud se uživatel rozhodne implementovat 

scénář, musí přesvědčit potenciální partnery a investory přesnými daty." Důležité otázky, jako je 

zkracování dodavatelských řetězců nebo lokalizace dodávek, jsou stále na pořadu dne. Mnoho 

společností dosud investovalo především do bezpečnostních akcií. Pro nearshoring je také nutné 

vypočítat různá umístění a dodací trasy. Baader si je jistý, že v důsledku nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků bude dostupnost pracovníků hrát hlavní roli při rozhodování o tom, 

který scénář bude realizován. „Hranice odolnosti se dosahují tam, kde chybí krátkodobé a 

střednědobé alternativy, jako je místní zásobování energií, speciální polovodiče nebo vybrané 

suroviny,“ varuje Krings. Proto mnoho zdrojů dodávek v automobilovém segmentu bude i v 

budoucnu k dispozici pouze offshore.  

 

Po výrazném poklesu v posledních týdnech tlak na sazby nyní polevuje. Průměrný spotový kurz 

zásilek z Dálného východu do severní Evropy na obchodní platformě Freightos byl v pátek 10 



565 USD/FEU přesně na úrovni předchozího týdne. V Shanghai Index SCFI klesla sazba na trase 

Šanghaj-Severní Evropa jen mírně o 1,6 procenta na 5 860 USD/FEU, zatímco srovnávací 

platforma Xeneta pro stejnou trasu klesla pouze o 0,6 procenta na průměrných 10 569 USD/FEU. 

krátkodobé sazby platné do 31 dnů. 

Námořní dopravci zjevně omezili dostupnou kapacitu natolik, aby vyrovnali nabídku a snížili poptávku po 

slotech. Podle společnosti Xeneta snížily linky od začátku dubna kapacitu na okruhu z Dálného východu do Evropy o 

13 procent oproti plánované úrovni. Kromě toho je značná část přepravní kapacity stále vázána na kotvě kvůli 

překážkám v přístavech a logistice. To se týká evropských i čínských přístavů. Podle nejnovějších údajů cenové 

informační služby Platts čekalo na konci minulého týdne u Rotterdamu deset kontejnerových lodí, osm v německé 

zátoce na cestě do Hamburku a čtyři u Felixstowe na anglickém východním pobřeží. 

Mezitím se očekávání sazeb na trhu opět zvyšují. Protože s plánovaným otevřením čínské 

metropole a exportního hlavního města Šanghaje do 1. června po týdnech lockdownu se objevují 

známky opětovného nárůstu objemu nákladu. Účinek bude pravděpodobně o to silnější, že otevření 

v Číně se kryje s tradičním začátkem hlavní sezóny v kontejnerové dopravě, tedy od června, jak 

varuje v oběžníku odborník na námořní přepravu z poradenské firmy Transporeon Clemens 

Schapeler. Očekávání oživení spotových sazeb je podle jeho názoru také důvodem, proč smluvní 

sazby za námořní přepravu zatím zůstávají stabilní na vysoké úrovni. 

Transporeon však předpokládá, že se bude jednat o poslední vzestup na nákladním trhu před 

znatelnou korekcí ke konci roku. Schapeler to vysvětluje následovně: Na jedné straně se 

spotřebitelská poptávka pravděpodobně opět přesune silněji od zboží ke službám, jako tomu bylo 

před pandemií. Vzhledem k vysoké inflaci je navíc třeba počítat s tlumením poptávky jako 

celku. Oba mají negativní vliv na velikost poptávky. Za určitých podmínek by se ale očekávaná 

korekce trhu mohla odložit až na příští rok, píše expert. Například prostřednictvím poklesu cen 

ropy, který by ulevil spotřebitelům, nebo prostřednictvím pracovního sporu ve mzdovém 

vyjednávání, které nyní začíná pro dělníky v přístavech na západním pobřeží USA. To druhé by 

mělo za následek, že dostupné kapacity lodí budou opět vzácnější kvůli problémům s manipulací. 

 

Premiéra v berlínském Westhafenu: V pondělí pokřtila starostka Berlína Franziska Giffey (SPD) 

první tlačný člun na světě s kombinovaným bateriovým elektrickým, vodíkovým a standardním 

spalovacím pohonem. Loď s názvem „Elektra“ má sloužit jako vzor první lodi bez emisí. Jeho 

energetický systém je navržen tak, aby jej bylo možné přenést na velké množství typů 

vnitrozemských a pobřežních lodí, uvádí prohlášení Behala – Berliner Hafen- und 

Lagerhausgesellschaft. "Vnitrozemská lodní doprava je nepostradatelným způsobem dopravy," 

řekl krátce před křtem lodi federální ministr dopravy Volker Wissing (FDP). Vodní cesta je jediná, 

která má ještě volnou kapacitu. Pilotní projekt Elektra je plánem pro vnitrozemskou lodní dopravu 

šetrnou ke klimatu a životnímu prostředí a je nejen technickým, ale i regulačním průkopnickým 

úspěchem. Spolkové ministerstvo dopravy financovalo projekt částkou 9,1 milionu eur. Celkem to 

stálo 14,6 milionu eur. 

Behala (logistika), loděnice Hermann Barthel, Ballard Power Systems (palivové články), Argo-

Anleg (vodíkový systém), SER se také podílely na vývoji, konstrukci a testování pod vedením 

oddělení konstrukce a provozu námořních systémů na TU Berlin Schiffselektronik Rostoc 

(elektronický energetický systém), EST-Floattech (bateriový systém) a HGK Shipping (námořní 

provoz).  „Se 750 kilogramy využitelného plynného vodíku na palubě při tlaku 500 barů a 

kapacitou baterie kolem 2 500 kilowatthodin má loď dojezd kolem 400 kilometrů, když je v soulodí 

společně s plně naloženým lehčím člunem „Ursus“,“ říká projektová komunita. V lodních 

oblastech z Berlína směrem k Rýnu/Porúří, Hamburku a Štětínu je tedy kromě Westhafenu 



zapotřebí pouze jedna další pozemní stanice pro zásobování „Elektry“ vodíkem a 

elektřinou. Dohromady bylo možné řídit soupravy o délce až 150 metrů. 

První stanice pro výměnu vodíkových nádrží a elektrické nabíjecí stanice v požadované výkonové 

třídě 500 kilowattů jsou plánovány v berlínském západním přístavu a v přístavu Lüneburg. Jejich 

uvedení do provozu je naplánováno na rok 2023. 

P.S. Super nápad, s kopečka to bude i rekuperovat... Jen do příštího roku není k dispozici 

doplňovací stanice, tak to bude muset být pořád s kopečka... 

 

Británie možná zruší některá pravidla, jimiž se řídí obchod se Severním Irskem, což by byl krok, 

který by ji 18 měsíců po obchodní dohodě, jež měla uhasit poslední požáry brexitu, uvedl do 

kolizního kurzu s EU. Liz Trussová, britská ministryně zahraničí, uvedla, že protokol narušil 

obchod mezi pevninskou Británií a Severním Irskem. 

  

Oznámení vyvolalo ostrou odpověď EK, která uvedla, že pokud Británie bude pokračovat ve svých 

plánech, zareaguje „všemi opatřeními, která má k dispozici“ – potenciálně včetně uvalení cel na 

britské zboží dodávané přes Lamanšský průliv. „Jednostranné kroky odporující mezinárodní 

dohodě jsou nepřijatelné,“ prohlásil místopředseda Evropské komise Maros Sefcovic. 

  

Severoirskému protokolu ostře oponují unionistické strany, které upřednostňují zachování 

Severního Irska jako součásti Velké Británie a které si stěžují, že pravidla vrážejí klín mezi severní 

část ostrova a pevninskou Británii. Britská vláda obviňuje EU z přílišné zkostnatělosti ve způsobu, 

jakým provádí hraniční kontroly. Podle legislativního návrhu, který v úterý ministryně Trussová 

nastínila, by se britská vláda mohla zbavit regulací včetně hraničních kontrol zboží přepravovaného 

z pevninské Británie do Severního Irska. Naznačila, že další vyjednávání s EU by mohlo pomoci 

vyřešit touhu po změně. 
 

Rychlá transformace francouzské dopravní skupiny CMA CGM dnes učinila další významný krok 

zprávou, že společnost vedená Rodolphem Saadé bude investovat do Air France-KLM a spojí síly 

v oblasti leteckého nákladu. V rámci dnes (18.5.) podepsaného dlouhodobého strategického 

partnerství obě strany zkombinují své doplňkové sítě nákladní dopravy, plnou kapacitu nákladní 

dopravy a specializované služby. Počáteční doba platnosti dohody bude 10 let. Společnosti Air 

France-KLM a CMA CGM se připojí a budou exkluzívně provozovat kapacitu full freighters 

příslušných leteckých společností, kterou tvoří zpočátku flotila 10 plně nákladních letadel a na 

objednávku dalších dohromady 12 letadel. Toto nové obchodní partnerství pokryje také kapacitu 

letadel společnosti Air France-KLM na břiše, včetně více než 160 dálkových letadel. 

CMA CGM, která loni vykázala čistý zisk 18 miliard dolarů, dnes rovněž uvedla, že převezme až 

9% následného základního kapitálu Air France-KLM. Saadé, předseda představenstva a generální 

ředitel CMA CGM, uvedl: „Toto strategické partnerství se společností Air France-KLM mě velmi 

těší. Umožňuje nám výrazně urychlit rozvoj naší letecké divize CMA CGM Air Cargo, která 

vznikla před více než rokem, a zařadit naše dvě společnosti mezi přední světové hráče v oblasti 

letecké nákladní dopravy.“ Společnost pana Saadé uvedla, že partnerství je plně v souladu se 

strategií a ambicí CMA CGM stát se lídrem v oblasti integrované logistiky. 

Za poslední tři roky, které se časově shodují s největším býčím obdobím kontejnerové dopravy, 

CMA CGM expandovala daleko za své liniové kořeny a získala společnosti CEVA Logistics, 

Ingram Micro’s Commerce & Lifecycle Services (CLS), Colis Privé a GEFCO. V březnu loňského 

roku společnost také vytvořila CMA CGM Air Cargo. 



Letadla jsou stále více nutnou spojkou pro kontejnerové linky bohaté na peníze, miliardáře z 

dopravního sektoru, kteří vydělávají více peněz než Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google.  

Společnost Mediterranean Shipping Co (MSC) ovládaná rodinou Aponte se počátkem letošního 

roku spojila s německou Lufthansou, aby se mohla ucházet o nabídku na získání většiny 

nástupnických společností Alitalia ITA Airways, zatímco minulý měsíc A.P. Společnost Moller-

Maersk se rozhodla soustředit svou nabídku letecké dopravy do nové značky Maersk Air Cargo. I 

v Asii existuje celá řada námořních linek se zájmy v oblasti letectví. Tchajwanský rejdař Evergreen 

vlastní společnost EVA Air, zatímco japonský Nippon Yusen Kaisha (NYK) provozuje společnost 

Nippon Cargo Airlines. Loni v prosinci Peking vytvořil skupinu China Logistics Group se třemi 

strategickými investory, společnostmi China Eastern Air, Cosco a China Merchants. 

P.S. Ti rejdaři už fakt nevědí, co s prachama... 

 

Dosud byly just-in-time (JIT) a just-in-sequence (JIS) považovány za vrchol logistického 

zásobování výroby. Především automobilový průmysl tento koncept neustále optimalizoval a 

procesy tak velmi zefektivnil. Tímto způsobem lze udržet náklady trvale nízko. Skladování bylo 

minimalizováno tím, že bylo ponecháno na dodavatelích nebo poskytovatelích služeb jako součást 

dodání zásilky. Pokud jsou sklady umístěny v blízkosti konečné montáže, postačují skladové 

rozsahy jedné pracovní směny. A pokud by to mělo být těsné, chybějící díly jsou dovezeny v rámci 

nouzové logistiky. Just-in-time je však stejně nekonzistentní s odolností jako staveniště dálnic a 

maximální rychlost. Rizikové náklady se každopádně těžko počítají, takže se ignorují. To je 

zvládnutelné, pokud narušení zůstanou výjimkou. Dodávka dílů ve výrobním cyklu je zpravidla 

považována za znak logistické kompetence a moderního řízení dodavatelského řetězce. Nebylo na 

tom nic špatného, ve prospěch JIS a JIT hovořil ekonomický úspěch automobilek. 

Ale teď je svět jiný. Pandemie covid a válka na Ukrajině trvale změnily procesy. Dodavatelské 

řetězce automobilového průmyslu jsou už dva roky narušené a nikdo pořádně nedokáže říct, kdy 

se situace uvolní. Možná v 2023, ale možná mnohem později. Každopádně jen čekat a čekat už 

nepřipadá jako dobrá rada. Volatilita, agilita a flexibilita jsou základními rysy efektivní 

logistiky. Otázkou vždy zůstává, jak těchto vlastností dosáhnout. Zásadní odpovědnost za to nesou 

poskytovatelé logistických služeb. Dopad narušení dodavatelského řetězce vidíte z první 

ruky. Koncept agility v tom smyslu, že poskytovatelé služeb nějakým způsobem vyrovnávají 

výkyvy objemu, je již dlouho přehnaný. V krátkodobém horizontu jsou logistici schopni 

prokazatelně zvládnout každou neočekávanou situaci. Z dlouhodobého hlediska však potřebují i 

jistotu plánování, a především ekonomickou stabilitu. Pokud již předchozí koncepty v globálních 

sítích s přidanou hodnotou nefungují správně, musí klienti a poskytovatelé služeb hledat řešení 

společně. 

Kromě větší diverzifikace – a tam, kde je to vhodné, nearshoringu nebo místního zadávání 

veřejných zakázek – zahrnuje přepracování dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu 

také zvýšené skladování. To sice vede k vyšším nákladům v logistice, ale je to nutné. Vyšší 

spolehlivost výroby má totiž svou cenu. Skladování a řízení zásob jsou jako služba pro výrobce 

stále důležitější. Poskytovatelé služeb jsou tedy v dobré pozici, pokud mají dobře propracované, 

moderní skladovací prostory a mohou je flexibilně nabízet klientům. Prostoru je však málo, takže 

investice do nemovitosti není jednoduché rozhodnutí. Pružně však musí jednat nejen logistika, ale 

i nákup. V budoucnu by měla být rozhodující celková analýza nákladů, která zahrnuje i možná 

rizika. Aby se zvýšila odolnost, bude muset dojít k restrukturalizaci dodavatelských řetězců pro 

automobilový průmysl a také k vyšším zásobám. Do jaké míry k tomu dojde, závisí na stávajících 

strukturách společnosti – a budoucích rámcových podmínkách. 



Zda se výrobcům podaří zvýšit spolehlivost výroby, závisí na mnoha faktorech. Zůstává však jeden 

základní problém: závislost na dodavatelích, která bude vždy existovat ve větší či menší míře v 

závislosti na surovině či komponentu. Větší využívání digitálních nástrojů může pomoci najít a 

porovnat alternativy a identifikovat ekonomická, politická a finanční rizika. Společnosti by to dnes 

měly brát stejně vážně jako kdysi při optimalizaci svých dodávek JIS a JIT. 

 

Jihotyrolská (Alto Adige, IT) dopravní a logistická společnost Fercam vygenerovala v roce 2021 

tržby ve výši 943 milionů eur. To odpovídá nárůstu o 16 procent oproti předchozímu 

roku. Společnost těžila především z výrazného růstu tržeb v divizi letecké a námořní přepravy (plus 

56 procent). Nejdůležitější divize, obchodní oblast full loads (FTL), se na celkovém obratu podílela 

dobrými 52 procenty. V divizi Distribuce zaznamenal Fercam nárůst počtu zásilek. Díky rozvoji 

online obchodování dosáhl Fercam v této oblasti nárůst tržeb o 10,5 procenta. 

Pozitivně se podle společnosti v roce 2021 vyvíjela i divize stěhování. Fercam zde rozšířil své 

obchodní aktivity akvizicí tradiční společnosti Vinelli & Scotto v roce 2021. 

Navzdory přetrvávajícím obtížným okolnostem a nestabilním podmínkám na trhu byla společnost 

schopna pokračovat ve svém investičním programu jak v roce 2021, tak v první polovině roku 

2022, přičemž hlavním cílem bylo rozšíření vlastní evropské sítě poboček, digitalizace a opatření 

pro udržitelné pracovní procesy a úspory energie coby nejdůležitější projekty.  

Jihotyrolská dopravní a logistická společnost dokázala koncem dubna letošního roku dosáhnout 

kulatého počtu 100 vlastních poboček otevřením pobočky ve Valencii, po kterém jen o dva týdny 

později následovalo založení 101. pobočka ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 

FIATA včera přišla ve prospěch speditérů s tvrzením, že vertikální ambice lodních linek jsou 

„násilnými“ konkurenčními tahy. Na včerejším setkání „Reconnect“ nový prezident Ivan Petrov 

prohlásil, že některé přepravní linky nutí zákazníky kupovat doplňkové služby – toto tvrzení v 

minulých týdnech vzneslo mnoho přepravců a speditérů. 

„Vertikální integraci provádí většina z deseti velkých dopravců, kteří mají dominantní postavení. 

Jedná se o drastické násilí na konkurenční hraně trhu,“ uvedl. "Zaznamenali drastický nárůst zisku 

a drastický pokles úrovně služeb a vstoupily na specializované trhy, jako je například poslední 

míle. Už se nesoustřeďují jen na port-to-port, a to záměrně.“ K tvrzením, že některým zákazníkům 

byla odepřena kapacita, pokud si nekoupili i následnou dopravu nebo jiné služby, pan Petrov uvedl, 

že linky „používají spoustu různých nástrojů“, což má „negativní dopad na průmysl“. 

FIATA viceprezident Jens Roemer zašel ještě dál: i když poznamenal, že „konkurence je dobrá“, 

řekl, že musí být za rovných podmínek. „Linky jsou chráněny prostřednictvím aliancí a nařízení o 

blokových výjimkách,“ vysvětlil, a když trh označil za oligopol, poukázal na rozsáhlé daňové 

výhody, které námořní linky mají. „Využili tyto prostředky k investicím do dodavatelského řetězce 

a konkurují nám – ale my tyto daňové výhody nemáme". Vyzval proto úřady, aby prošetřily způsob, 

jakým některé linky údajně nutí zákazníky odebírat větší množství jejich služeb, a přirovnal to k 

četným žalobám proti Googlu, které tvrdí, že vyhledávací gigant monopolisticky propaguje své 

vlastní služby. „Jsou to tak dominantní linky s vlastními přepravními službami, zákaznickými 

makléři atd., že naši členové dospěli k závěru, že pokud neobjednáte také následnou dopravu, 

nemusíte dostat prostor nebo kontejner na spoji z přístavu do přístavu. Linky podporují své vlastní 

služby.“ 

Pan Petrov dodal: „Hlavním problémem je výběr a konkurence. Deset námořních linek ve třech 

aliancích kontroluje světový obchod s kontejnery. Co to udělalo s podnikáním a chceme je omezit 



ze služeb ode dveří ke dveřím? Speditéři nabízejí služby s přidanou hodnotou v celém 

dodavatelském řetězci. Máme vyškolené lidi, jsme specialisté, a pokud rejdaři poskytují svým 

obchodním službám nespravedlivou výhodu, výběr bude menší.“ 

FIATA uvedla, že se zabývá partnerstvími pro boj s agresí linií a poznamenala, že „mezi přístupy 

amerického střediska FMC a Evropské komise je velký rozdíl“. Pan Roemer řekl: „OSN zjistila, 

že 1,5% globální inflace je způsobeno zvýšenými nákladními sazbami – a to v USA narazilo na 

opozici.“ A poukázal na vyšetřování demurrage a detention (D+D) ze strany amerických úřadů. 

„Zjistili, že praktiky D+D jsou nekalé. Postupy jsou globální, takže by mělo dojít k celosvětovému 

závěru, který bude přijat i v Evropě. EK se však v tuto chvíli zdá být méně proaktivní. Za dva roky 

je ale na stole nařízení o blokových výjimkách – myslíme si, že tentokrát by závěry mohly být 

jiné.“ 
 

Odhaduje se, že letos v létě zaplaví trh 260 000 teu neodeslaného šanghajského nákladu, takže peak 

season bude „ještě chaotičtější“ než loni. Podle nové analýzy společnosti Drewry čínské lockdowny 

vkládaly významné problémy do globálního systému distribuce kontejnerů, který je „již tak silně 

vystresovaný a čelí snížené kapacitě v důsledku všudypřítomného přetížení“. Analytik uvedl, že 

když začala poslední šanghajská uzavírka, měla chybějící plavidla jen malý dopad, ale snížení 

počtu naplutí se od poloviny dubna zrychlilo. Drewry odhaduje, že v dubnu nebylo ze Šanghaje 

kvůli uzávěře odesláno až 260 000 teu exportního nákladu. To je ekvivalent 26 plně naložených 10 

000 teu kontejnerových lodí, které budou muset být nějakým způsobem nalezeny v budoucích 

měsících, až budou zásobovací řetězce znovu aktivovány. Největší nejistota tkví v tom, kdy čínské 

uzavírací restrikce skončí a jaký zničující dopad to bude mít na celý dodavatelský řetězec. K 

normalizaci bude také zapotřebí alespoň jedné rotace liniových přepravních řádů. To by znamenalo, 

že i kdyby výluky dnes skončily, byla budou v letní špičce ohroženy předvídatelnost a kapacita 

kontejnerového distribučního systému. 

51% speditérů, obchodníků a zasilatelů dotazovaných Container xChange totiž očekává, že letošní 

nárůst nákladu v letní špičce bude pro globální dodavatelské řetězce ještě chaotičtější než v roce 

2021. Například 58% respondentů uvedlo, že kvůli uzávěře v Číně bylo „obtížné 

vyrábět/přepravovat tolik výrobků, kolik bylo plánováno“, což naznačuje, že „koncentrace nákladu 

a neuspokojená poptávka se hromadí, protože čínská strategie zero-Covid omezuje vývoz do 

Evropy a USA“. Christian Roeloffs, spoluzakladatel a generální ředitel Container xChange, uvedl: 

„Jedna velká otázka zní, zda Čína hodlá obětovat svou politiku nulového Covid, aby znovu 

rozhýbala obchod a svou ekonomiku. Pokud se tak stane, pak je tu výrazná známka toho, že budeme 

svědky podstatného nárůstu, protože se dodávají nedodělky exportu. „Pokud se pravidla pro uzamčení 

brzy uvolní a řidičům kamionů bude umožněno vrátit se do práce, budou tyto nedodělky přicházet současně s novými 

objednávkami ve špičce sezóny, což by mohlo způsobit velké zablokování zásobovacích řetězců v přístavech v Evropě 

a v USA, kde je přetížení dopravy již nyní rozšířené.“  
Pan Roeloffs však dodal, že existuje jen velmi málo známek, že by prezident Si byl ochoten omezit 

svou zdravotní politiku, aby podpořil obchod, a ve hře jsou i další ekonomické faktory. Vysvětlil: 

„Druhou stranou této mince je poptávka. Ať už se jedná o prognózy HDP, čísla indexů nákupních 

manažerů, rostoucí inflaci nebo důvěru spotřebitelů, vícenásobné metriky naznačují, že poptávka 

by mohla splasknout. To by mohlo pomoci vyvážit jakýkoli náhlý příval nákladu z Číny, zejména 

proto, že se také objevují náznaky, že spotřebitelé utrácejí více za služby místo za výrobky.“ 

--  

 
 


