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Technologie pro přepravu kontejnerů nebo návěsů na místo určení v kombinované dopravě (KD) 

nákladními auty a železničními vozy a způsobem neutrálním z hlediska emisí skleníkových plynů 

je v EU v zásadě k dispozici již dnes. Vyplývá to ze studie frankfurtské poradenské firmy d-fine 

pro mezinárodní asociaci KV UIRR. KD bude bez emisí, pokud budou železniční tratě 

elektrifikovány a bude použit zelený trakční proud, pokud se v překládkových terminálech použijí 

zvedací jeřáby, reachstackery a další manipulační techniky poháněné zelenou elektřinou a bateriové 

elektrické nákladní automobily převezmou svoz a rozvoz. Na některých spojích, například mezi 

Rotterdamem a Vídní nebo Vídní a Megahub Lehrte, je již nabízena doprava bez CO₂. 

Tyto postupy však nejsou standardní praxí v evropské KD, připouští Akos Ersek, hlavní politický 

poradce UIRR. Ne všechny intermodální terminály jsou dosud odpovídajícím způsobem vybaveny. 

Elektrická manipulační technika je částečně stále ve vývoji a stojí asi dvakrát tolik než konvenční 

zařízení, pokud jde o nákup. Podle studie nejsou elektrické posunovací lokomotivy ještě připraveny 

na trh. Dřívější studie UIRR ukazuje, že zboží v KD může být přepravováno s 60 až 90 procenty 

nižšími emisemi CO₂ a o 40 až 70 procent nižší spotřebou energie (v závislosti na skladbě elektřiny 

příslušných zemí) ve srovnání s nákladním vozidlem Euro VI. Důvodem je například nižší valivý 

odpor, aerodynamika a hladší profil železniční koleje. Ve směru nulových emisí by se rovnováha 

podle současné studie mohla zlepšit například použitím nákladních vlaků o délce 740 metrů a 

digitálního automatického spřáhla,. 

Zásadní význam má však také používání bateriových elektrických nákladních vozidel v 

kombinované dopravě. To je možné s dnešními dojezdy 300 kilometrů, protože rozvozové trasy 

jsou obvykle pouze 70 kilometrů dlouhé a nákladní vozidla lze dobíjet při čekání v terminálu. 

Vyvážení by se dalo ještě zlepšit, pokud by se pro mezinárodní dálkovou dopravu v KD používaly 

lehčí nákladní automobily s menšími bateriemi a bez spacích kabin. V KD byly také dostačující 

motory s výkonem 300 místo 600 HP, říká Ersek. 

Aby bylo možné nabídnout KD bez emisí, je proto důležité, aby odesílatelé našli dostatek terminálů 

s dostatečnou manipulační kapacitou s atrakcí, kde se vyplatí používat bateriově elektrická nákladní 

vozidla. UIRR považuje návrhy Evropské komise na nové nařízení o transevropských dopravních 

sítích (TEN-T), které rovněž stanoví zřízení nových překládkových terminálů, za krok k vytvoření 

odpovídající sítě. "Vzhledem k tomu, že technologie potřebná pro bezemisní kombinovanou 

dopravu od dveří ke dveřím je nejen k dispozici, ale již prokázala svou praktičnost v mnoha 

průmyslových aplikacích, měli by evropští činitelé s rozhodovací pravomocí nyní prosazovat toto 

řešení šetrné ke klimatu se vší rozhodností," říká prezident UIRR Ralf-Charley Schultze. V 

listopadu má UIRR v úmyslu předložit další studii o investicích potřebných k tomu, aby nákladní 

doprava v EU byla výrazně šetrnější ke klimatu. 

V roce 2021 společnosti sjednocené v UIRR přepravily nákladní jednotky odpovídající 10,16 

milionu TEU. To je podle výroční zprávy sdružení, která má být zveřejněna v pondělí, historické 

maximum. Roční produkce tunokilometrů ve výši 100,23 miliardy je také rekordní. Ve srovnání s 

rokem 2020 vzrostla o 10,94 procenta. V předchozím roce činil růst 6,8 procenta. Počítáno v 



nákladních jednotkách, růst v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 činil 8,15 procenta. V 

předchozím roce činil nárůst 1 procento. 

P.S. Jo a kdyby se to náhodou nepodařilo, tak to máme na co svést - třeba nechuť investovat  

 

Japonská logistická společnost Nippon Express spustila novou intermodální službu pro přepravu z 

různých míst v Číně do Evropy přes Kaspické moře. Zboží je přepravováno po železnici z několika 

míst v Číně do Aktau v Kazachstánu. Odtud jede lodí do Baku v Ázerbájdžánu. Poté je zboží 

opět vlakem přepraveno do Istanbulu. V Turecku je pak překládán na železnici nebo nákladní 

automobily EU a dodáván do míst po celé Evropě. Podle společnosti je doba přepravy asi 50 až 55 

dní z Xi'anu do Duisburgu 

 

V květnu byl kapitálový vstup Hapag-Lloyd do přístavu Jade-Weser-Port ve Wilhelmshavenu, 

který byl zahájen v loňském roce, schválen Evropskou komisí. A v polovině měsíce lodní 

společnost oznámila, že postaví nový terminál společně s Eurogate a Contship v přístavu Damietta 

v Egyptě. Hapag-Lloyd chce udělat totéž co ostatní špičkoví dopravci a vybudovat síť strategicky 

důležitých center, ve kterých bude mít společnost také podíl. A Hamburk, kde má dopravce podíl 

v kontejnerovém terminálu Altenwerder, bude i v budoucnu hrát velmi zvláštní roli jako místo v 

této sérii. Generální ředitel Rolf Habben Jansen to objasnil v pátek odpoledne na radnici v 

Hamburku na recepci Senátu u příležitosti 175. výročí společnosti. 

"Chceme a budeme v Hamburku i nadále růst," zdůraznil Habben Jansen. A Hapag-Lloyd spolu se 

svými přepravními partnery z The Alliance již představuje přibližně polovinu objemu kontejnerů 

na Labi, jak zdůraznil předseda dozorčí rady Michael Behrendt. Jak zdůraznil starosta Peter 

Tschentscher, hanzovní město, které je také jedním z akcionářů Hapag-Lloyd's a zůstane jím i 

nadále, se může spolehnout na zdravého nákladního dopravce. Hapag-Lloyd je v lepším stavu než 

kdy předtím v posledních desetiletích, řekl Behrendt. A Habben Jansen slíbil, že Hapag-Lloyd bude 

i v budoucnu hrát vedoucí roli v kontejnerové přepravě. Z toho by měl mít prospěch i hamburský 

přístav.  

 

Očekává se, že mezinárodní obchod se zbožím bude v květnu zhruba stagnovat. To předpovídá 

Kielský institut pro světovou ekonomiku ve své nejnovější aktualizaci dat pro indikátor Kiel Trade 

Indicator, která je založena na údajích o poloze lodí. V souladu s tím dovoz a vývoz důležitých 

ekonomik v tomto měsíci ve srovnání s dubnem sotva poroste nebo klesne. Nejvýznamnější změny 

lze očekávat v Číně, kde je na obzoru zejména dovoz, zatímco vývoz by se mohl opět zvýšit. Podle 

výzkumníků do toho zapadá vývoj v kontejnerovém přístavu v Šanghaji nebo před ním. Rozdíl ve 

vývozu zboží ve srovnání s ostatními čínskými přístavy byl v poslední době maximálně kolem 30 

procent a od poloviny května se uzavřel na přibližně 10 procentech. Podle IfW to hovoří o oživení 

exportní strany. Současně opět roste přetížení před přístavem Šanghaj: v současné době tam uvízla 

více než 3 procenta celosvětové nákladní kapacity kontejnerových lodí, což by vysvětlovalo pokles 

dovozu (obrázek; Křivka "Čína-východ"). V Šanghaji po téměř dvouměsíčním období lockdownu 

veřejná doprava částečně obnovila provoz. 

"Globální obchod funguje bez jasného směru. Ačkoli bezprostřední otřesy způsobené ruskou invazí 

na Ukrajinu byly zjevně stráveny, válka, vysoké ceny energií a úzká místa dodávek mnoha 

produktů stojí v cestě růstu obchodu," komentuje ekonom IfW Vincent Stamer, šéf Kiel Trade 

Indicator. Pro indikátor Kiel Trade Algoritmus vyhodnocuje údaje o pohybu lodí. Připlouvající a 



odplouvající lodě jsou zaznamenávány pro 500 přístavů. Kromě toho jsou analyzovány pohyby 

lodí ve 100 námořních oblastech a efektivní využití kontejnerových lodí je měřeno na základě 

ponoru.  

 

Eroze sazeb kontejnerových spotů na transpacifických a asijsko-evropských obchodních trasách 

trvající od čínského Nového roku se tento týden zastavila, protože řada blank sailings námořních 

dopravců zpřísnila nabídku. Regulátoři však sledují chování kontejnerových linek se zvýšenou 

kontrolou jakýchkoli důkazů o nekalých praktikách. Hodnoty spotových indexů Asie a severní 

Evropy byly víceméně ploché a zůstaly v oblasti 10 000 USD za teu, ale speditéři oznámili The 

Loadstar, že jejich krátkodobé dohody byly staženy. Jeden kontakt NVOCC se sídlem ve Velké 

Británii řekl tento týden The Loadstar, že jeho dohoda o sazbách s dopravcem byla zrušena "bez 

předchozího upozornění". Dodal: "Mysleli jsme si, že se vracíme k nějakému normálu s naším 

vztahem s linkou, ale právě stáhli neočekávaně naši dohodu, navzdory tomu, že některé kontejnery 

budou příští týden doručeny do Ningbo." 

Během prezentace výsledků izraelského dopravce ZIM za první čtvrtletí tento týden finanční ředitel 

Xavier Destriau uvedl, že se společnost rozhodla odmítnout žádosti některých zákazníků o smlouvy 

a "držet se rozdělení 50:50 mezi smlouvou a spotem". "To byl recept, který pro ZIM fungoval v 

posledních několika letech, a neviděli jsme žádný důvod ho měnit," vysvětlil. 

Mezitím na závěrečném zasedání vedení FIATA 2022 v Ženevě regulátoři z Číny, Evropy a USA 

dali jasně najevo, že ve snaze zmírnit bolest dodavatelského řetězce jsou připraveni rozšířit rozsah 

svého "forenzního zkoumání" praktik dopravců. Dr. Wei Wang, generální ředitel výzkumného 

centra pro rozvoj tržního hospodářství v Číně (DRC), uvedl, že DRC má v úmyslu "posílit regulaci 

cen a hospodářské soutěže". Řekl, že to bude zahrnovat přísné vymáhání cenových zpráv a 

uspořádání "zvláštních rozhovorů s lodními společnostmi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů". 

Ředitel EK pro dopravu na ředitelství pro hospodářskou soutěž Henrik Morch uvedl, že ačkoli 

inspektoři dosud nenašli žádné důkazy o nekalé soutěži, "neznamená to, že neexistuje". Pan Morch 

oznámil, že přezkum nařízení EU o blokové výjimce pro konsorcia, jehož platnost vyprší v roce 

2024 a které umožňuje lodním linkám s kombinovaným podílem na trhu nižším než 30 % uzavírat 

dohody o spolupráci, komisí, "bude brzy zahájen". A k tomu komisařka FMC Rebecca Dye 

hovořila o tvrdém zákroku agentury proti poplatkům za D&D, což vedlo k vysokým pokutám pro 

dva dopravce, a zmínila se o řadě dalších iniciativ, které mají být oznámeny, které by zahrnovaly 

jmenování úředníků pro dodržování předpisů v kancelářích lodních linek, které by se hlásily pouze 

generálním ředitelům dopravců. 

 

Síť evropských železnic se nyní objevuje v komunikaci jako "Nákladní železnice". Sdružení tak 

chce politikům především sdělit, že železnice, které nepatří do skupiny DB, nyní poskytují téměř 

60 procent železniční nákladní dopravy v Německu. V případě rozhodnutí o dopravní politice 

týkajících se nákladní dopravy je tedy "Die Güterbahnen" správným kontaktním místem, a to nejen 

Deutsche Bahn. 

Tlak sítě je opožděným krokem k vyjádření zájmů železniční nákladní dopravy vůči politikům. 

Protože ve spleti hlasů příznivců Německo-Takt, průmyslových sdružení, místních dopravních 

organizací a sdružení cestujících se železniční nákladní doprava dosud nedokázala prosadit – ani v 

září 2020 se 400 metrů dlouhým lokomotivním vlakem, který se vydal na prohlídku Berlína pod 

heslem "Slyšte signál". A DB Cargo? Dceřiná společnost DB pro železniční nákladní dopravu hraje 



podřízenou roli i v rámci skupiny DB – to by nikdo neřekl, ale faktem je, že ostatní divize provozují 

více vlaků a především utopí méně peněz. 

Ať už klíčové body týkající se cen vlakových tras závislých na hluku v roce 2011, pomoc v 

pandemii v roce 2020 - v ústředních otázkách nebyly konkurenceschopné železnice zahrnuty do 

rozhodovacího procesu - jako by vůbec neexistovaly. A existují problémy, které budou mít pro 

nákladní dopravu mnohem hlubší důsledky než snižování hluku a koronavirová pomoc – konkrétně 

zajištění dostatečné kapacity pro rozšíření sítě pro německý provoz. Při určování pravidel priority 

pro provoz. Pro palubní zařízení evropského zabezpečovacího systému ERTMS. 

Je proto nesmírně užitečné, pokud si společnosti železniční nákladní dopravy uvedou snadno 

rozpoznatelnou adresu, na níž je politici zastihnou. 

 

Lufthansa chce společně s MSC převzít většinu u nástupce italské letecké společnosti Alitalia. Obě 

společnosti společně v pondělí učinily závaznou nabídku pro společnost Ita italskému státu, jak 

Lufthansa  v pondělí na požádání potvrdila. Itálie chce udržet menšinový podíl výrazně redukované 

letecké společnosti i po prodeji. 

V nabídkovém řízení, které skončilo v pondělí, bylo konsorcium Lufthansy a švýcarské MSC 

původně považováno za zvýhodněné. Italský ministr financí Daniele Franco před několika dny 

prohlásil, že chtějí prodej dokončit do konce června. Zda byly obdrženy další nabídky, zůstalo 

zpočátku neznámé. Kromě Lufthansy/MSC se do čísel Italů v data roomu ponořil i americký 

letecký investor Indigo, Air France-KLM a americký gigant Delta. Francouzi spolupracují s 

finančním investorem Certares. 

Lufthansa považuje Itálii za svůj nejdůležitější zahraniční trh v Evropě. V Římě generální ředitel 

Carsten Spohr propagoval koncept mnoha hubů (multi-hub) a leteckých značek. Postupné přebírání 

a integrace společností jako Austrian, Brussels Airlines a Swiss by se mohly stát vzorem pro Ita. 

Stejně tak Řím a Curych by mohly zůstat důležitými leteckými uzly. Lufthansa zpočátku usiluje o 

menšinový podíl, vysvětlil generální ředitel. 

Lufthansa ve spojení s hlavní přepravní společností MSC by mohla udržet finanční riziko převzetí 

Ita v předvídatelných mezích, ale rychle integrovat novou společnost do svých provozních 

systémů. 

MSC, vedená italskou rodinou lodní dopravců Aponte, stejně jako konkurence od Maersku či 

hlavní akcionář Lufthansy Klaus-Michael Kühne, hledají logistické investice, které by strategicky 

"zaparkovaly" miliardové přebytky z námořní přepravy. CMA CGM, multimiliardová přepravní 

společnost, se také připojila k Air France jako hlavní akcionář.  

 

Podle názoru Evropské komise řecké orgány dostatečně často nekontrolují, zda řidiči a společnosti 

dodržují pravidla týkající se doby řízení a odpočinku, jakož i používání tachografů. Komise se 

proto rozhodla posílit řízení o nesplnění povinnosti v případě porušení směrnice 2006/22/ES. 

Pokud řecká vláda neodpoví na kritiku ke spokojenosti Komise do dvou měsíců, může komisi 

předložit Evropskému soudnímu dvoru. Na konci takového řízení hrozí přísné pokuty vůči vládě. 



Směrnice ukládá členským státům povinnost provádět určitý počet kontrol na silnici a v prostorách 

dopravců. Silniční kontroly by se měly týkat alespoň 3 procent dnů, kdy řidiči pracují. Řecko 

opakovaně kleslo pod předepsaný minimální počet kontrol, kritizuje Evropská komise. 

 

Na papíře je spolupráce mezi Air France-KLM a CMA CGM v oblasti nákladní dopravy, včetně 

vstupu rejdařské společnosti do letecké společnosti, běžnou obchodní transakcí. Podíl 9 procent 

sotva stojí za zmínku. Ve skutečnosti je však dohoda znepokojivým signálem pro hospodářskou 

soutěž a důkazem nešťastné blízkosti mezi francouzským státem a největší logistickou společností 

v zemi. 

Vzniká podezření, že v "La Grande Nation" vzniká mezinárodní mistr v logistice. Koneckonců, 

CMA CGM nedávno převzala Gefco v jakési státem schválené záchranné misi. A Air France-

KLM také těží z finanční síly lodní skupiny poté, co skupina ztratila kontakt s trhem nákladních 

lodí. 

To vše bohužel zapadá do světa, v němž zahraniční obchodní politika opět přemýšlí silněji v blocích 

a sférách zájmu. Vysoce výkonné logistické společnosti se opět stávají důležitějšími jako 

strategická aktiva. Je třeba se obávat, že odpovídající úvahy se v této zemi také dočkají větší 

pozornosti. Koneckonců, státní účast ve velkých logistických společnostech ani v Hamburku, 

Berlíně nebo Bonnu není cizí slovo. Poraženými v této šachové partii je však mnoho středně 

velkých speditérů. 

 

Odborový svaz Verdi odmítl jako "zcela neadekvátní" první mzdovou nabídku předloženou 

zaměstnavateli v současném kole kolektivního vyjednávání pro přístavní společnosti. Při současné 

míře inflace 7,4 procenta (duben) nabídka znamená reálnou mzdovou ztrátu a není základem pro 

novou kolektivní smlouvu, uvádí leták odborového svazu pro pracující. Verdi také kritizuje 

skutečnost, že strana zaměstnavatele bere ve své nabídce v úvahu balíček pomoci federální vlády. 

Podle představ Ústředního sdružení německých přístavních společností (ZDS) by zaměstnanci měli 

dostávat o 3,2 procenta více peněz po dobu 24 měsíců do 1. června a o 2,8 procenta více o rok 

později. Pro zaměstnance kontejnerových společností, jako je hamburská HHLA nebo brémská 

Eurogate, nabízí ZDS také jednorázové platby v celkové výši 600 eur a zvýšení příspěvku A o 200 

eur, podle Verdiho. 

Verdi požaduje nespecifikovanou "kompenzaci skutečné inflace" po dobu 12 měsíců a zvýšení 

hodinové mzdy o 1,20 eura. Kromě toho má být zvýšena takzvaná paušální částka pro zaměstnance 

v kontejnerových operacích o 1200 eur ze současných 3338 eur. Svaz to ospravedlňuje enormní 

zátěží přesčasů v kontejnerových překladištích vzhledem k přetrvávajícím narušením provozu 

kontejnerových lodí. Jednání mezi Verdim a Ústředním sdružením německých provozovatelů 

námořních přístavů (ZDS) vstoupí do třetího kola 10. června. 

Mezitím končí mírový závazek 1. června, v jehož rámci nejsou možné varovné stávky. Podle ZDS 

se kolo kolektivního vyjednávání týká 12 000 zaměstnanců v 58 kolektivně dohodnutých 

společnostech v Hamburku, Dolním Sasku a Brémách. Podle odborů nejsou přístavní společnosti 

ve Šlesvicku-Holštýnsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku členy kolektivní smlouvy, ale 

pracují s vlastními interními kolektivními smlouvami. 

 



Široce oznámené přejmenování facebookové skupiny na Meta na konci října 2021 dalo 

technologickému průmyslu nové oblíbené slovo téměř přes noc. Odpovídající video na YouTube 

od generálního ředitele Marka Zuckerberga ukazuje hrdých 6,5 milionu zhlédnutí. A humbuk 

kolem virtuálního 3D paralelního světa je stále skvělý, i když ještě neexistuje ve své očekávané 

podobě. Nicméně globální tržby v Metaverse by mohly dosáhnout přibližně 800 miliard 

amerických dolarů již v roce 2024, předpovídají odborníci z Bloomberg Intelligence. Jaký dopad 

má tento vývoj na logistiku a e-commerce? 

O čem je Zuckerbergova vize "metavesmíru", demonstrovaly po celá léta platformy virtuální 

reality, jako je Decentraland nebo Sandbox. Uživatelé obvykle vstupují do "virtuálních světů" 

založených na prohlížeči zdarma s vlastním avatarem. S pomocí kryptoměn lze zde také zakoupit 

virtuální zboží, služby, pozemky nebo nemovitosti. Základním stavebním kamenem metavesmíru 

je technologie blockchain. Módní návrhář Philipp Plein, který nedávno zaplatil 1,4 milionu dolarů 

za nemovitost Metaverse, ukazuje, jaké částky jsou již prostřednictvím těchto platforem 

vyměňovány. Módní značky jako Adidas, Nike, H&M, Gucci, Prada, Balenciaga nebo Louis 

Vuitton již podnikají komerční krok do paralelního světa s virtuálními obchody nebo oblečením. 

Ale metaverse není omezen jen na módní marketing. Řetězec supermarketů Kaufland koupil svůj 

vlastní ostrov v úspěšném herním světě "Animal Crossing", kde jsou hráči informováni o 

udržitelnosti v obchodu s potravinami. DHL Asia oznámila spolupráci s blockchainovou 

platformou VeChain. A americký maloobchodník Walmart má také své značky chráněné pro 

uvedení na trh v Metaverse, aby v případě potřeby vytvořil další prodejní kanál. 

Odborníci z auditorské společnosti KPMG se domnívají, že pro spotřebu, která se bude v budoucnu 

stále více odehrávat virtuálně, jsou myslitelné různé scénáře (viz níže). Ačkoli digitální zboží 

nemusí být fyzicky přepravováno, jsou myslitelné i smíšené formy. Například zboží může být také 

objednáno digitálně v Metaverse a fyzicky doručeno logistikem. "Elektronický obchod v Metaverse 

je fyzický i digitální. V případě rozsáhlé dominance digitálního světa v každodenním životě probíhá 

spotřeba především prostřednictvím druhého kanálu. Trh s klasickou logistikou, jak ji známe, by 

se tak stále více zmenšoval," předpovídá KPMG. Za předpokladu, že v budoucnu bude 

spotřebováváno především digitální zboží. Pokud jde o logistický průmysl, je tedy možné rozdělit 

se na digitální a fyzické dodavatele. Zejména nedostatek znalostí v digitálním odvětví by se nyní 

mohl stát osudem zavedených logistiků. "Je více než nejisté, do jaké míry jsou etablovaní 

poskytovatelé logistických služeb, jejichž know-how je jasně v realitě a méně v digitálu, schopni 

pokrýt obě kategorie produktů," říkají odborníci KPMG. 

Možné scénáře spotřeby v metavesmíru 

Scénář 1: Fyzické zboží se nakupuje online nebo stacionárně. Kromě toho je digitální obraz 

produktu zpřístupněn pro použití v metaverse. Tento scénář je již implementován. Gucci například 

prodává digitální obraz "Gucci Dionysus Bag with Bee", omezené položky avatara, na herní 

platformě Metaverse "Roblox". Mnoho dalších maloobchodníků, zejména z módního průmyslu, 

také prodává své produkty ve virtuálních obchodech na platformách Metaverse, včetně Ralpha 

Laurena, Nike nebo Vans. 

Scénář 2: "Digitální komodita" může být použita pouze virtuálně v metavesmíru. Tento scénář lze 

již pozorovat. Například Coca-Cola vydražila sbírku kryptografických objektů (NFT), která mimo 

jiné obsahovala digitální oblečení, které lze nosit ve virtuální herní platformě "Decentraland-

Metaversum". Tyto oděvy existují výhradně v metavesmíru a ne ve skutečnosti. 



Scénář 3: Fyzická komodita je zakoupena v metavesmíru a poté doručena do vašeho domova. 

Podle vlastních prohlášení McDonald's v současné době pracuje na tomto scénáři a plánuje otevřít 

restaurace v Metaverse. Jako platební prostředek se zde má používat kryptoměna. 

 

Objem kontejnerů v čínských přístavech se během ledna až dubna mírně zvýšil, a to navzdory 

dopadu rozsáhlých omezení kvůli Covidu, včetně dalšího lockdownu v Tianjinu. Podle čínského 

ministerstva dopravy se objem výkonu přístavů v tomto období meziročně zvýšil o 1,7 % na 91 

milionů teu, přičemž jen v dubnu bylo odbaveno 23,6 milionu tun. Narušení související s Covidem 

však pokračuje v přístavech po celé zemi. Ve své poslední aktualizaci společnost Fibs Logistics 

poznamenala, že Tianjin je dalším velkým přístavním městem, které se dostalo do uzamčení. 

Dopravce uvedl: "Dopravci zrušili mnoho odjezdů plavidel, což způsobilo zpoždění a blank 

sailings v Tianjin-Xingangu. Továrny a přístavy jsou však plně funkční a tlačí nahoru přepravní 

sazby, ale to by se mohlo tento týden změnit s uzamčením." 

V jižní Číně, hlásí Fibs, nedošlo k žádnému přetížení v Yantian a Shekou, s dobrými spotovými 

sazbami dostupnými pro trhy USA a EU. U řidičů je však stále vyžadováno testování PCR a 

přeshraniční nákladní doprava s Hongkongem byla až do odvolání opět pozastavena. Mezitím je 

Guangzhou i nadále pod lockdownem, s omezeními pro nákladní automobily a řidiče, zatímco lodní 

linky "ruší některé plavby kvůli přetížení a snížené poptávce". A v Šanghaji realita v terénu 

nedokázala dostát nejnovějšímu zmatku kolem znovuotevření ze strany místních úředníků. Šéf Fibs 

velké Číny Thomas Gronen řekl: "Jsme v období nejednoznačnosti. Existuje oficiální rozhodnutí 

městské vlády o uvolnění, ale na úrovni sousedského výboru se tím zatím neřídí. Opustit rezidenční 

čtvrť a vrátit se do práce také stále není možné. Pracovní podmínky v uzavřené smyčce zůstávají 

obecně v platnosti." 

Kromě toho pan Gronen poznamenal, že neexistují žádné známky nárůstu nákladu po omezení 

volného pohybu osob. "Nevidíme vůbec žádný spěch," řekl. "Pravděpodobnější nadcházející 

výzvou je další nárůst blank sailings - v takovém případě by i mírný restart objemů lodní dopravy 

mohl vést k přetížení. Na základě téměř nezměněných podmínek zůstává naše doporučení používat 

port Ningbo." 

Mezitím se operace letecké nákladní dopravy v Šanghaji Pudong uklidňují. Jimmy Hu, manažer 

obchodního rozvoje společnosti YAD Supply Chain Logistics, uvedl: "Počet operátorů s uzavřenou 

smyčkou v nákladním prostoru letiště Pudong se zvýšil na 8 200 a výkon podpůrných jednotek, 

jako jsou pozemní služby, údržba, nákladní terminály a spedice, se také zlepšil. V současné době 

provozuje nákladní lety 48 leteckých společností, přičemž počet nákladních tras se obnovil na 53 

– což je nárůst o sedm leteckých společností a devět tras v polovině dubna." 

 

Po letech velmi silného růstu naznačuje globální vývoj letecké nákladní dopravy úspěšných 

expresních dopravců obrat trendu. Například v prvním čtvrtletí letošního roku poprvé oslabila 

dynamika růstu mezinárodní dopravy. Podle Frederica Horsta, analytika společnosti Cargo Facts 

Consulting (CFC), rostl obchod v tomto segmentu v letech 1999 až 2019 více než dvaapůlkrát 

rychleji než tradiční letecká nákladní doprava; podíl nákladů expresních zásilek podle hmotnosti 

se ve stejném období zvýšil z 9 na 19 procent. 

Covidové roky 2020 a 2021 způsobily další růst tempa růstu, s nárůstem o 9 a 11 procent ve 

srovnání s příslušnými objemy v předchozím roce. Nyní to vypadá, že si příslušní expresní dopravci 

budou muset zvyknout na pro ně zcela nové hodnoty. V prvním čtvrtletí roku 2022 klesl objem 



mezinárodní expresní přepravy DHL o 5 procent ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího 

roku; UPS ztratila 1,4 procenta a Fedex zůstal daleko od dvouciferného tempa růstu v roce 2021 se 

slabým ziskem pouhých 2 procent. Vývoj probíhá na pozadí znatelné změny v chování spotřebitelů, 

zejména v zemích Evropské unie a USA. Kromě toho CFC také připisuje část nové dynamiky 

nedostatkovým kapacitám v důsledku pandemie a zrušení osvobození od dovozní daně z prodeje 

pro zboží v malých zásilkách s hodnotou do 22 EUR, které bylo v Evropské unii zavedeno dne 1. 

července loňského roku. 

V rámci zemí Evropské unie je změna nákupního chování zvláště patrná na dvou ze tří největších 

trhů, pokud jde o obrat v oblasti elektronického obchodu: v Německu a ve Spojeném království. 

Tam se výrazně snížil podíl lidí, kteří dováželi výrobky zakoupené on-line ze zemí mimo hranice 

EU. Podle údajů Eurostatu došlo k tomuto vývoji nejsilněji v Německu: v Německu se podíl těchto 

lidí ve srovnání s rokem 2019 snížil na polovinu; v důsledku toho pouze 9 procent německých 

online nakupujících dovezlo v loňském roce zásilky ze zemí mimo EU. V nejdůležitější evropské 

zemi elektronického obchodování, Velké Británii, dovezlo v roce 2019 35 % online nakupujících 

zboží ze zemí mimo EU; tento podíl klesl v roce 2020 o 14 procentních bodů na 21 procent. 

Klesající vývoj přeshraničních dopravních toků však neumožňuje dospět k závěru, že dynamika 

elektronického obchodu celkově oslabila. Podle Eurostatu nakupovalo v loňském roce 74 procent 

občanů EU zboží online. I nadále mírně roste počet Evropanů nakupujících své zboží on-line, což 

je v rozporu s vývojem přeshraniční dynamiky v rámci EU, jak ukazují údaje Eurostatu. 

V USA nejnovější údaje amerického Úřadu pro sčítání lidu ukazují, že lidé opět stále více nakupují 

v tradičním maloobchodě. Předpoklad, že obchody, které byly v průběhu pandemie z velké části 

uzavřeny, trvale ztratily své zákazníky ve prospěch internetových prodejců, se nenaplnil. Například 

v USA vyskočil maloobchodní podíl produktů zakoupených online ve druhém čtvrtletí roku 2020 

v důsledku pandemie na rekordních 15,7 procenta, ale s postupným otevíráním kamenných 

obchodů se výrazně zhroutil. Na konci čtvrtého čtvrtletí činil podíl online maloobchodu 12,9 

procenta. 

Regionalizace toků elektronického obchodu v rámci EU a trend směrem k tradičnímu 

maloobchodnímu podnikání v USA jsou doprovázeny poklesem objemu vyvážených zásilek z 

Číny. Podle CFC měla země v letech 2018/2019 stálý podíl na globálním trhu s vývozem 

elektronického obchodování ve výši 36 procent - v roce 2021 to bylo pouze 31 procent. 

 

Dopravní situace na dálnicích v Horním Bavorsku bude v nadcházejících dnech pravděpodobně 

obzvláště napjatá. Rakouská spolková země Tyrolsko opět zavedla blokovou manipulaci s 

nákladními vozidly při vjezdu po A12 pro včerejšek (25.5.) a pátek (27.5.). Zkušenosti ukázaly, že 

to vede k extrémně dlouhým neodbaveným nákladním vozidlům z hranic poblíž Kufsteinu do 

oblasti Mnichova. 

V Bavorsku očekávají dopravní experti velké riziko dopravních zácp, zejména v širším okolí 

Mnichova a na dálničním okruhu A99. Čekací doby budou pravděpodobně také na A6 mezi 

Heilbronnem a Norimberkem, na A8 ze Stuttgartu přes Mnichov do Salcburku, na A9 Mnichov-

Norimberk, stejně jako na A95 a Bundesstraße 2 z Mnichova do Garmisch-Partenkirchenu. 

To platí i pro A93 z Inntaldreiecku směrem na Kufstein. Stejně jako v letošním roce v délce celkem 

38 dnech naplánovala rakouská spolková země Tyrolsko na středu také blokovou manipulaci s 

nákladními vozidly na hraničním přechodu Kufstein/Kiefersfelden. Aby se ulevilo dálnici Inntal, 

policie povoluje vjezd na dálnici A12 pouze asi 300 kamionům přijíždějícím z Německa za hodinu. 



Silný provoz se také čas od času úplně zastaví. V minulosti to někdy vedlo k dopravním zácpám o 

délce kolem 60 kilometrů.  

 

Převzetí zvyšuje ziskovost výrazně posílené logistické divize. Bublající zisky v kontejnerové 

přepravě usnadňují další akvizice. "Akvizice společnosti Gefco posiluje naši pozici globálního 

hráče v oblasti dopravy a logistiky," komentoval nejnovější dohodu o fúzích a akvizicích Rodolphe 

Saadé, ředitel skupiny CMA CGM. V důsledku toho se dceřiné společnosti kolem Ceva Logistics 

stávají světovým lídrem na trhu automobilové logistiky. Touto transakcí však CMA CGM dala 

společnosti mnohem více než jen čistou tržní sílu: je pravděpodobné, že posílí ziskovost segmentu 

logistiky vytvořeného v roce 2019, který dosud dosahoval pouze podprůměrných výsledků. V roce 

2021 se tržby logistické divize zvýšily o 46,9 procenta na 10,9 miliardy eur a EBIT až o 227 procent 

na 341,8 milionu eur. Marže také vzrostla o 1,72 na 3,13 procenta, ale vzhledem k boomu v tomto 

odvětví zůstala poměrně špatná. A s Gefco-em přichází podnik, který byl podle roční účetní 

závěrky za rok 2020 mnohem ziskovější na 3,67 procenta s tržbami 3,80 miliardy eur.  

P.S. Skupina dosáhla EBIT marže ve výši 43 procent v kontejnerové přepravě - kdo z vás to má? 

 

Maltské ředitelství pro civilní letectví dnes udělilo osvědčení EU pro provoz lehkých bezpilotních 

nákladních letadel výrobci a provozovateli nákladních dronů Dronamics. Takzvaný certifikát 

provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC) je uznáván ve všech členských státech EU a 

otevírá významné obchodní příležitosti pro provozovatele dronů na celém vnitřním trhu. To umožní 

společnosti Dronamics samovolně autorizovat letový provoz svých dronů ve všech zemích EU, 

včetně operací mimo dohled (BVLOS). 

Později v tomto roce je naplánováno dokončení prvních komerčních letů nákladního dronu 

Dronamics "Black Swan". Z Malty a Itálie chce společnost propojit důležité uzly ve středomořském 

regionu. Bezpilotní vrtulový stroj by měl být schopen přepravit až 350 kilogramů na vzdálenost až 

2 500 kilometrů. Zároveň další společnosti ukazují, že dron má své opodstatnění v logistice. 

Například na střední míli mohou nahradit část nákladních letů v rámci Evropy. 

DHL a Hellmann Worldwide Logistics již spolupracují s výše uvedeným bulharským start-upem 

Dronamics. Podle společnosti Hellmann je flexibilita, kterou dron představuje pro vnitroevropskou 

logistiku, velkým přínosem. "Sprinter z Hamburku do Madridu pojede po silnici asi dva dny. Dron 

dokáže tuto vzdálenost urazit během několika hodin," říká provozní ředitel společnosti Hellmann 

pro leteckou nákladní dopravu Jan Kleine-Lasthues. A "používáte menší letiště, uzávěrky jsou 

kratší, zásilky mohou být doručeny krátce před odletem a vykládka rychlejší na přijímajícím 

letišti," říká Kleine-Lasthues. 

K obsluze dronu budou na zemi piloti – jak na vzletovém, tak na cílovém letišti – aby monitorovali 

vzlet a přistání. Během letu přebírá dohled centrální řídící věž, takže například německé řízení 

letového provozu má vždy kontaktní osobu. Dronamics pracuje pouze s vyškolenými piloty a ne s 

"teenagery, kteří získali řidičský průkaz pro dron na internetu," zdůrazňuje Svilen Rangelov, 

spoluzakladatel společnosti Dronamics. A vzhledem k tomu, že v současné době existuje více 

pilotů bez stálého klienta kvůli pandemii koronaviru, je jisté, že pro svůj projekt najde dostatek 

zaměstnanců. Ovládání dronů má navíc oproti nákladnímu letadlu výhodu: Piloti mohou jít domů 

po práci místo toho, aby strávili noc v hotelu. Díky tomu je práce přátelštější k rodinám, říká 

Rangelov. 



"Černá labuť" by teoreticky mohla začít z prašné cesty, vysvětluje šéf Dronamics. A 

skutečně mladá letecká společnost chtěla vzlétnout v Africe, protože to je místo, kde je přínos pro 

bezpilotní letadla největší. Bylo však obtížné získat povolení pro přeshraniční leteckou 

dopravu. Dronamics potřebuje 400 metrů dlouhou přistávací dráhu. Proto Dronamics spolupracuje 

s malými regionálními letišti v Evropě. Celkem 39 letišť ve 13 zemích se již dohodlo na spolupráci, 

přičemž dosud bylo oficiálně oznámeno pouze 9 míst. 4 z nich se nacházejí v Německu, například 

letiště Bodamské jezero Friedrichshafen. 

 

Podle indexu TAC sazby za leteckou přepravu z Číny do Evropy od 16. května stagnují po 

prudkém poklesu od konce dubna, a to přibližně na 6,80 USD za kg. Sazby do USA však minulý 

týden zaznamenaly prudký nárůst o 6% na 9,17 USD/kg. 

Asi 80% nákladních letů odlétlo opět ze Šanghaje a zvýšení kapacity nákladních lodí pomohlo 

změkčit "náročný" dovozní trh. Přístav mezitím pracuje na přibližně 90% kapacity. Ještě to není 

přetížení, ale místní očekávají, že to bude brzy." 

Mezitím v Singapuru rostoucí počet cestujících snížil kapacitu belly, protože zavazadla se zvýšila. 

Úrovně však stále nejsou na úrovni před Covidem, takže letecké společnosti nezvyšují frekvenci 

letů. V důsledku snížené kapacity zůstávají sazby vysoké, protože letecké společnosti je nemusí 

snižovat, aby naplnily své lety. 

 

Dne 19. května dosáhly Rada a Evropský parlament předběžné dohody o jednotném portálu pro 

oblast cel, který stanoví vhodné podmínky pro digitální spolupráci mezi příslušnými celními 

orgány a partnerskými orgány. Předběžná dohoda podléhá schválení Radou a Evropským 

parlamentem před tím, než projde formálním postupem přijetí. 

Očekává se, že nová pravidla podpoří hladký tok přeshraničního obchodu a pomohou snížit 

administrativní zátěž obchodníků, zejména tím, že ušetří čas a zjednoduší a zautomatizuje celní 

odbavení. Jakmile budou podniky plně implementovány, nebudou již muset předkládat dokumenty 

několika orgánům prostřednictvím různých portálů. Orgány členských států zapojené do celního 

odbavení zboží na vnějších hranicích EU budou mít přístup k elektronickým informacím 

předloženým obchodníky a budou si je moci vyměňovat. Prostředí jednotného portálu umožní 

celním a jiným orgánům automaticky ověřit, zda dané zboží splňuje požadavky EU a zda byly 

splněny nezbytné formality. 

Tato iniciativa bude prováděna na základě rozhraní se stávajícími systémy dovozu, vývozu nebo 

tranzitu na vnitrostátní úrovni, spíše než zavádění zcela nových platforem IT. Členské státy budou 

investovat do transformace procesů a informačních systémů, aby mohly plně využívat výhod 

jednotného portálu. Členské státy vytvoří vnitrostátní prostředí jednotného portálu, jehož 

prostřednictvím budou podniky moci nahrávat informace týkající se zboží, které přivážejí do EU 

nebo z EU. Tato vnitrostátní prostředí jednotného portálu se pak prostřednictvím EU CSW-

CERTEX propojí s databázemi EU, které spravují necelní formality, aby všechny příslušné orgány 

měly přístup k příslušným údajům a snáze spolupracovaly na hraničních kontrolách. 

 
 

 


