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Společnost Austrian Freight Railway Traktion GmbH má od 12. dubna 2022 novou 

akcionářskou strukturu. Vedení kolem generálního ředitele Ulricha Putze zvýšilo své akciové 

podíly z 15 na 74 procent. Průmyslníci Hans Peter Haselsteiner a Erhard Grossnigg zůstanou 

na palubě s 26 procenty akcií. K dnešnímu dni Haselsteiner Familien-Privatstiftung držela 48 

procent a Grosso Holding Gesellschaft von Grossnigg 32 procent akcií trakční společnosti. 

Kromě toho má nákladní železnice v Německu nového partnera, kterého společnost zatím 

nechce jmenovat. V loňském roce Frachtbahn a bulharská společnost Pimk Rail založily 

společný podnik 50:50 GBT Rail, který nabízí vlakové spojení na ose Porúří-Turecko jako 

provozovatel.  

 

Rumunský námořní úřad (ANV) uzavřel černomořský přístav Konstanza pro ruské lodě kvůli 

válce na Ukrajině. Jak informovala místní média, nařízení vstoupilo v platnost na Velikonoční 

neděli v 00:00 místního času (sobota 23:00 SELČ). Konstanza je největší přístav na Černém 

moři, pokud jde o nákladní dopravu. Nachází se na výstupu z Dunajsko-černomořského kanálu 

a je tak spojnicí mezi střední Evropou a černomořskou oblastí. 

Tímto nařízením Rumunsko zavádí ekonomické sankce uvalené Evropskou unií na Rusko kvůli 

agresivní válce proti Ukrajině. Jedinými výjimkami jsou námořní plavidla, jejichž posádky 

žádají o azyl, která jsou na záchranných misích nebo v nouzi na moři. 

 

Ve druhém roce covidrové pandemie se objem zboží snížil o dalších 0,8 procenta neboli 200 

000 tun na 27,9 milionu tun. Tyto údaje za rok 2021 zveřejnil v úterý Státní statistický úřad 

ve Stuttgartu. Mezi pěti největšími přístavy zaznamenaly růst Mannheim (plus 5,4 procenta), 

Karlsruhe (plus 2,2 procenta) a Heilbronn (plus 17,6 procenta). S minus 13,6 procenta 

zaznamenal přístav Stuttgart největší pokles v manipulaci se zbožím. Kehl, jediný přístav se 

zvýšenými objemy v roce 2020, vykázal v loňském roce mírný pokles o 0,2 procenta. Došlo 

také k poklesu kontejnerové dopravy s vnitrozemskými přístavy země. V roce 2021 bylo na 

člunech přepraveno 181 580 TEU, což představuje pokles o 2,2 procenta. V roce 2021 bylo na 

přibližně 550 km dlouhé síti vodních cest na jihozápadě přibližně 33 500 lodí, které lze využít 

pro komerční vnitrozemskou plavbu. To bylo asi o 2 100 lodí méně než v předchozím roce. 

Více než polovina lodí plula pod nizozemskou vlajkou, německé lodě se umístily na druhém 

místě s podílem 35,7 procenta. 

 

Nizozemsko-belgický společný podnik North Sea Port odbavil v prvním čtvrtletí 17,7 milionu 

tun námořního zboží. To je o 6,2 procenta více než ve stejném období loňského roku, uvedli 

provozovatelé přístavů. Od nejnižšího bodu covidové krize ve třetím čtvrtletí roku 2020 se 

údaje o propustnosti nadále zotavují ze čtvrtletí na čtvrtletí. Válka na Ukrajině tento trend 

zatím nezpomalila. 

Objem přepravní kapacity námořního nákladu je pouze o 1 procento nižší než v roce 2019. 

Provozovatelé přístavů očekávají, že toho bude znovu dosaženo do konce roku. Uznávají 



však, že sankce EU proti Rusku se v nových údajích dosud neprojevují. Válka na Ukrajině by 

také mohla vést k poklesu objemu nákladní dopravy. 

Nejsilnější růst provozu RoRo:  North Sea Port je síť nizozemských přístavů Vlissingen a 

Terneuzen a přístavu v belgickém Gentu. V prvním čtvrtletí roku 2022 se manipulace se 

suchým sypkým a obecným nákladem, jakož i přeprava typu ro-ro vyvíjely obzvláště pozitivně. 

Bylo zpracováno 9,4 milionu tun suchého hromadného nákladu, jako je železná ruda, což je o 

11,6 procenta více než ve stejném období loňského roku. Objem konvenčního běžného 

nákladu, jako je celulóza, vzrostl o 5,4 procenta na 2,6 milionu tun. Provoz RoRo se zvýšil o 

15,8 procenta na 1 milion tun. Naproti tomu manipulace s kontejnery poklesla. Klesla o 9,8 

procenta na 0,5 milionu tun. Objem kapalných produktů klesl o 3,8 procenta na 4,1 milionu 

tun. 

Vnitrozemská vodní nákladní doprava v přístavu v Severním moři roste a zaznamenává 

nejlepší čtvrtletí v historii. Přístav zaregistroval 16,2 milionu tun zboží přepravovaného po 

vnitrozemských vodních cestách. 

 

Letecká přeprava odkloněná z uzamčením zasaženého Shanghai Pudong (PVG) ucpává další 

hlavní čínská letiště, což způsobuje nedostatek palet pro vývoz. Speditéři označili za nejhůře 

zasažené letiště Zhengzhou (CGO) v centrální provincii Henan, způsobeného velkým 

množstvím nákladu odkloněného ze Šanghaje. K potížím přispělo i to, že město Zhengzhou 

samo o víkendu zahájilo dvoutýdenní lockdown, který zahrnuje ekonomickou zónu s 

omezeními cestování a povolení vozidel. 

Jeden čínský speditér řekl (The Loadstar): "Není to skutečný lockdown, ale spíše přísná 

kontrola nákladních vozidel a řidičů na letišti a z letiště, kdy každý den CGO vydává průchody 

kvalifikovaným nákladním vozidlům." Větším problémem, řekl, je rostoucí přetížení v 

Zhengzhou, dalším hlavním leteckém nákladním uzlu v Číně, a dodal: "Bohužel v PVG zatím 

nedošlo k žádnému zlepšení - většina letů je pozastavena. Většina exportního nákladu je 

odkloněna na jiná letiště, nicméně dochází k masivnímu snížení objemu letecké přepravy kvůli 

tomu, že továrny v okolních oblastech jsou pod uzamčením. " Současně dodal, že odklony 

nákladu od PVG způsobily "obrovské nevyřízené položky" na dalších velkých letištích, včetně 

Zhengzhou, Pekingu, Guangzhou a Shenzhenu. "Mnoho letišť vyčerpalo kapacitu pro 

skladování nákladu. Proto byla přijata různá opatření, jako je výrazné zvýšení letištních 

skladovacích poplatků nebo dočasná embarga na příchozí náklad. Celkově není vývoz ještě 

vážně ovlivněn, ale způsobil problémy leteckým společnostem, které nemají dostatek 

dostupných palet PMC pro nakládku exportního nákladu. " 

Jimmy Hu, manažer pro rozvoj obchodu v YAD Supply Chain Logistics v Shenzhenu, označil 

Guangzhou za "velmi přetížený" a uvedl, že přeshraniční přepravní služba mezi Čínou a 

Hongkongem se postupně vrací k normálu, což by mělo pomoci odesílatelům s nákladem 

nebezpečného zboží, který potřebuje přístup k letům z Hongkongu. Kapacita z Hongkongu je 

však stále snížena omezeními Covid. Například společnost Cathay Pacific uvedla, že její 

dálkové nákladní trasy během března "zůstaly omezeny pokračujícími požadavky na karanténu 

posádek". Obchodní ředitel Ronald Lam uvedl: "Celkově se naše kapacita nákladních letů 

zotavila o více než 40% ve srovnání s nejnižším bodem v lednu, i když zůstává jen 29% úrovně 

před Covidem. Na straně poptávky se příspěvek na tonáž z Hongkongu v březnu snížil, protože 

přeshraniční přepravní kapacita zůstala omezená a výroba v jižní části pevniny byla ovlivněna 

protipandemickými opatřeními." 

 

I když se tento týden v Šanghaji obnovila výroba některých továren, nová data ukázala "téměř 

zdvojnásobení" přetížení přístavů v celé Číně od začátku posledních omezení volného pohybu 

osob. Podle prediktivní zpravodajské společnosti Windward čekalo ve dnech 12. až 13. dubna 

před čínskými přístavy 506 kontejnerových lodí, ve srovnání se 470 v březnu a 260 v únoru, 



než v Shenzhenu začal první velký lockdown. Společnost uvedla: "Uzamčení v Číně má silný 

dopad na přetížení mimo přístavy země, protože počet kontejnerových lodí čekajících před 

čínskými přístavy je dnes 195% oproti únoru." Kromě toho společnost Windward 

poznamenala, že 506 plavidel na kotvě před čínskými přístavy tento měsíc představovalo 

27,7% všech plavidel čekajících v přístavech po celém světě, ve srovnání s 14,8% v únoru. 

Omezení volného pohybu osob má zřejmě dopad i na objem kontejnerů přeložených v Číně. 

Pro Šanghaj, současný hotspot, společnost FourKites uvádí, že objemy, které sledovala v 

přístavu, "zůstaly na nižších úrovních, přičemž 14denní průměrný objem námořních zásilek 

klesl o 23% ve srovnání s 12. březnem." 

Mezitím však ve své poslední týdenní zprávě společnost Linerlytica se sídlem v Singapuru 

uvedla, že existují náznaky, že přetížení čínských přístavů se zmírňuje: "Přetížení přístavů v 

Šanghaji a Ningbo se postupně zvyšovalo od března, kdy byla zavedena omezení volného 

pohybu osob, ale existují náznaky, že zůstává pod kontrolou; počet lodí čekajících na vplutí 

do obou přístavů se v průběhu minulého týdne snížil, protože dopravci vynechali šanghajská 

naplutí kvůli poklesu objemu exportního nákladu." Nicméně část tovární výroby se tento týden 

v Šanghaji obnovila, což by nakonec mohlo vést k náhlému nárůstu exportního nákladu, 

předpovídali analytici. 

Tchajwanský speditér Dimerco dnes řekl: "Ačkoli omezení silniční dopravy je hlavní výzvou 

pro Šanghaj a okolní města, začínáme pozorovat některé pozitivní známky [zlepšení]. 

Postupně se například otevírají vysokorychlostní silnice, přičemž řidičům nákladních vozidel je 

vydáváno více ekologických průkazů, aby se ochránil dodavatelský řetězec. Šanghajská vláda 

navíc oznámila, že první skupina 666 společností by mohla pokračovat v práci od 18. dubna, 

aby zajistila základní provoz města a klíčových funkčních odvětví." 

 

Smluvní logistická společnost DHL chce v budoucnu snížit objemy kartonových vnějších obalů 

až o 50 procent. Vzhledem k tomu, že bude zapotřebí méně přeprav, sniží se emise CO₂ na 

balík. To bude možné díky IT řešení založenému na umělé inteligenci s názvem "OptiCarton", 

které pomáhá optimalizovat objem plnění stávajících, předkonfigurovaných kartonů a lépe 

využívat balicí sady. V některých případech software dokonce navrhuje rozdělit objednávku 

do několika zásilek, pokud je to ekonomičtější a dále snižuje uhlíkovou stopu. 

Zavedením "OptiCarton" poskytovatel logistických služeb nejen reaguje na současné úzké 

místo v obalovém materiálu a kartonu. Počáteční pilotní testy ukázaly, že náklady zákazníků 

na dopravu klesly v průměru o 15 procent, někdy dokonce až o 35 procent. Díky tomu je 

použití řešení zvláště zajímavé pro internetové obchody a e-prodejce s velkými objemy 

přepravy. 

"I když se takové řešení může na první pohled zdát relativně jednoduché, poskytování pokynů 

pro balení jednotlivých zásilek elektronického obchodování v reálném čase je ve skutečnosti 

poměrně složité," vysvětluje Dietmar Steins, výkonný viceprezident pro globální design řešení 

v DHL Supply Chain. "V závislosti na produktu, objemu a velikosti software nejen navrhuje 

optimální velikost vnějšího obalu, ale také nabízí individuální vizuální pomoc pro optimální 

využití prostoru v kartonu. Prezentace je velmi intuitivní a připomíná známou počítačovou hru 

Tetris. I když je to v podstatě jen jednoduchý software, přináší v praxi významné úspory." 

 

Otázka, zda by se EU měla spoléhat také na biopaliva vyráběná z potravinářských nebo 

krmných plodin pro ochranu klimatu v námořní dopravě, vyvolává kontroverzní diskuse ve 

Výboru pro dopravu Evropského parlamentu (TRAN). Ve svém návrhu nařízení EU o využívání 

obnovitelných zdrojů energie a emisí CO2 Komise EU komentuje uvažovanou spotřebu eko-

paliv v námořní dopravě (FuelEU Maritime). Obává se, že k tomu bude zapotřebí tolik další 

pěstební plochy, že uhlíková stopa biopaliv bude negativní. Kromě toho existuje riziko ztráty 



biologické rozmanitosti. Švédský křesťanský demokrat Jörgen Warborn, zpravodaj Výboru pro 

dopravu odpovědného za tuto záležitost, však chce, aby Evropský parlament toto omezení 

zrušil. 

"Potřebujeme všechna alternativní paliva, abychom dosáhli nezbytné změny," řekl Warborn 

při prezentaci svého návrhu textu Výboru pro dopravu. Alternativní lodní paliva plánovaná 

Komisí jsou "mnohem dražší" než fosilní paliva. Dodatečné náklady by provozovatelé lodí 

přenesli na maloobchodníky a spotřebitele, což by mohlo vést k tomu, že "náklady již nebudou 

cenově dostupné pro rodiny a malé podniky," varoval Warborn. Nechce také ohrozit přibližně 

2 miliony pracovních míst v evropském odvětví námořní dopravy příliš přísnými požadavky na 

ochranu klimatu. Kromě své vlastní Evropské lidové strany, největší skupiny v EP, získal 

Warborn také podporu konzervativců (ECR) a liberálů. Polák Kosma Zlotowski (Skupina 

evropských konzervativců a reformistů) uvedl, že přístup Warborna je obecně v souladu s linií 

ECR, a finský liberál Elsi Katainen řekl: "Měli bychom se spoléhat na všechna biopaliva, včetně 

LNG z biologických zdrojů." I pro pravicově extremistickou skupinu ID zacházejí návrhy 

Evropské komise na ochranu klimatu příliš daleko. Warborn na druhé straně zaznamenal 

opozici od sociálních demokratů a Zelených. Nizozemská Vera Tax (S&D) kritizovala Warborna 

za to, že chce příliš oslabit požadavky na snížení emisí skleníkových plynů v nařízení, tím 

pádem dále povolit fosilní paliva, jako je LNG, na příliš dlouho a tím oslabit povinnost používat 

pobřežní energii. Jutta Paulusová (Zelení) uvedla, že nerozumí návrhu na spalování většího 

množství biomasy. Zdroje těchto biopaliv v EU jsou omezené, "musí se někde pěstovat". Další 

výměra znečišťuje životní prostředí a podzemní vody, řekl Paul. "E-paliva nebo obnovitelná 

paliva nebiologického původu jsou jediným řešením, které je škálovatelné," uvedl Tiemo 

Wölken (SPD), zpravodaj výboru EP pro životní prostředí. 

Evropská komise také nadále odmítá Warbornovu iniciativu. To v rozpravě objasnila Annika 

Kroonová, vedoucí oddělení pro námořní dopravu. Komise je otevřenější návrhům, aby lodě v 

přístavech mohly místo pobřežní energie používat jiné zdroje energie bez emisí, které mají na 

palubě. Kroon popsal zkapalněný zemní plyn LNG jako "důležité přechodné palivo", ale "neměl 

by zůstat v energetickém mixu příliš dlouho". Infrastruktura však může být později použita 

pro bio-LNG nebo vodík. 

FuelEU Maritime stanoví, že vlastníci a provozovatelé všech lodí o hrubé prostornosti vyšší než 

5 000 DWT, které vplouvají do přístavů EU, budou muset v budoucnu dokumentovat a 

průběžně snižovat obsah skleníkových plynů ve svých palivech. Do roku 2050 musí být 

intenzita skleníkových plynů nejméně o 75 procent nižší než průměr flotily z roku 2020. Toto 

pravidlo se bude vztahovat na všechny námořní plavby v rámci EU a na polovinu cest mezi 

přístavy EU a třetími zeměmi. Existují však různé názory na oblast působnosti mimo EU. 

Sociální demokraté a Zelení volají po rozšíření povinnosti snižování emisí skleníkových plynů 

na celou trasu. "V nejhorším případě by to mohlo vyvolat obchodní válku," varuje Warborn. 

Návrh Komise považuje za správný. To by mohlo vyvinout tlak na Mezinárodní námořní 

organizaci (IMO), aby stanovila ambiciózní globální pravidla, o nichž se Warborn domnívá, že 

by měla nahradit nové nařízení EU. Wölken na druhé straně tvrdí, že rozšíření předpisů EU na 

pokrytí mezinárodních lodních tras by mohlo enormně zvýšit poptávku po palivech šetrných k 

životnímu prostředí. "Neměli bychom se bát obchodní války," řekl politik SPD.  

 

Přístav Antverpy zaznamenal v prvním čtvrtletí letošního roku pokles v segmentu kontejnerů. 

Sečteno a podtrženo, počet zpracovaných kontejnerů činí 2,73 milionu TEU, což je pokles o 

11,6 procenta. Společnost to vysvětlila ve středu při prezentaci čísel takto: Narušení 

pravidelné kontejnerové dopravy, zpoždění, vysoké údaje o rušení dovozů, stejně jako účinky 

sankcí ve válce na Ukrajině ztížily provoz kontejnerových terminálů. Celková kapacita také 

klesla o 1,5 procenta na 58,3 milionu tun. Pro přístav je to znamení, že fúze s přístavem 

Zeebrugge bude o to důležitější, jak také  bylo řečeno ve středu. 



Přístav na druhé straně vykázal růst konvenční všeobecné nákladní dopravy (plus 49,1 

procenta) a dopravy typu ro-ro (plus 2,4 procenta). 

"Pokračující výzvy v logistickém řetězci se odrážejí v číslech," řekl Jacques Vandermeiren, 

generální ředitel přístavu Antverpy. Nyní jsou další kapacity v kontejnerovém segmentu 

nezbytné pro zajištění pozice světového přístavu, dodala vedoucí oddělení přístavu Annick De 

Ridder. 

 

Po slabém prvním čtvrtletí se světový obchod v dubnu stabilizoval. To předpovídá Kielský 

institut pro světovou ekonomiku (IfW) ve své nejnovější aktualizaci indikátoru Kiel Trade 

Indicator. Ve srovnání se slabým předchozím měsícem ukazují údaje o obchodu založené na 

údajích o poloze lodí pozitivní vývoj pro hlavní průmyslové země, Čínu a světový obchod jako 

celek (cenově a sezónně očištěný). 

Situace se stabilizuje i v Rusku. Tam se přeprava zboží přes největší kontejnerové přístavy 

prudce zhroutila po útoku na Ukrajinu v důsledku sankcí Západu v únoru a březnu. Nyní se 

stabilizovala asi na polovinu proti úrovni z předchozího roku, jak dále oznamuje IfW. 

Stabilizace světového obchodu by však mohla být jen krátkým oddechem: "množství zboží, 

které uvízne na lodích v dopravních zácpách, činí velmi vysokou hodnotu 12 procent. A zdá 

se, že lockdown v Šanghaji nyní vede k propadu regionálního vývozu," říká Vincent Stamer, 

vedoucí indikátoru obchodu v Kielu. "Šanghaj, největší kontejnerový přístav na světě, v 

současné době překládá o 30 procent méně nákladu, než by se očekávalo," dodává ekonom. 

V nadcházejících týdnech by to mohlo vést k dalším zpožděním a úzkým místům v dodávkách.  

 

 


