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Když Timocom přišel před 25 lety na trh s digitální nástěnkou pro iniciování přepravních transakcí, 

byl adresář nebo index soubor pravděpodobně nejdůležitějším nástrojem speditérů. „Všechno to 

bylo manuální a analogové. Telefonovalo se kvůli podezření, aby se zjistilo, zda a pokud ano, kdo 

může nabídnout náklad,“ vzpomíná Tim Thiermann, výkonný ředitel Timocom, na příběhy, které 

vyprávěl jeho otec Jens Thiermann. Dnes už nikdo nemá čas na provoz, který tento způsob práce 

zabírá. Dnes lze dokonalého partnera najít během několika minut a smlouvu uzavřít digitálním 

podáním ruky. Portfolio bylo navíc v posledních letech postupně rozšiřováno: od směrovacího 

systému a nabídkové platformy pro dlouhodobé smlouvy až po zpracování plateb. 

Timocom se vždy považoval za průkopníka ve věku digitalizace: „Chceme umožnit společnostem, 

které stále používají excelové tabulky, vést digitální obchod s partnery v celé Evropě,“ říká 

Thiermann. S paušálem – aktuálně 189,90 EUR za licenci měsíčně – má zákazník přístup ke všem 

službám. Obchodní model funguje. Za posledních 15 let společnost vzrostla na straně zákazníků o 

více než 100 procent. V současné době je na trhu aktivních více než 50 000 zákazníků. „Jen v roce 

2021 jsme získali čistých 3 000 zákazníků. V příštích letech jsme si dali za cíl získat 3 000 až 10 

000 zákazníků ročně, abychom mohli v roce 2030 očekávat překonání hranice 100 000 zákazníků,“ 

říká Sebastian Lehnen, spoluředitel Timocom. V loňském roce společnost vygenerovala tržby ve 

výši 89,9 milionu eur. To odpovídá růstu o 5,4 procenta ve srovnání s předchozím rokem (85,3 

milionů eur). 

Skutečnost, že IT společnost již není jediným poskytovatelem tržiště, kde se uzavírají přepravní 

obchody, oba jednatele nemrzí. Ale naopak. „Konkurence stimuluje podnikání,“ je si jistý 

Lehnen. Kromě toho, navzdory podobným obchodním modelům, existují také rozdíly mezi novými 

hráči na trhu, což může vytvářet synergie. Timocom například úspěšně spolupracuje s digitálními 

speditéry, jako jsou Sennder nebo Instafreight. Thiermann a Lehnen navíc považují start-upy za 

ambasadory značky pro logistiku, protože dávají průmyslu digitální, moderní image. Timocom 

chce samozřejmě také smysluplně a kontinuálně rozšiřovat své portfolio služeb. Tento další vývoj 

má ale své limity: „Digitálním speditérem se rozhodně nestaneme. To není naše věc,“ říká 

Thiermann. V současné době se vyvíjí zejména typ sledování zásilek nazývaný tracking. Měl by 

zprůhlednit manipulaci s přepravami a zjednodušit a částečně zautomatizovat procesy po 

přepravě. Tato nová služba bude v budoucnu dostupná všem zákazníkům. Duo chce dále 

optimalizovat i v oblasti iniciace podnikání. Často praktikované subdodávky – přepravní zakázky, 

které jsou někdy zadávány vícekrát různým subdodavatelům – jsou trnem v oku, ale zároveň je 

značně omezený manévrovací prostor. „Cenu pro zákazníky nemůžeme ovlivnit, protože by to 

znamenalo masivní zásah do trhu,“ vysvětluje Lehnen a vysvětluje možnosti akce: „Pokud se ale 

nahromadí jedna a tatáž nabídka, zasáhneme také a zaujímáme proaktivní přístup k zákazník." 

Oba jednatelé také popisují označování nabídek přepravy za zajímavý přístup, aby nemohly být 

inzerovány na trhu vícekrát. V zásadě je také možné zavést minimální cenu za 

přepravu; odpovědnost za to však nesou státní orgány, a ne Timocom sám. Další pákou by mohlo 

být poskytnutí přímějších obchodů malým a středním dopravním společnostem integrací více 



zákazníků z lodního průmyslu do sítě. Zprůhlednit kvalitu služeb všech účastníků trhu má navíc na 

začátku roku implementovaný systém hodnocení. 

Kybernetické útoky v odvětví logistiky jsou aktuálním a znepokojivým tématem. V hledáčku 

hackerů jsou především softwarové společnosti a poskytovatelé platforem. „Jako softwarová 

společnost se musíme v této oblasti připravit na vše a nechat si každoročně provádět hloubkové 

analýzy externími poskytovateli služeb,“ říká Thiermann. Jeho otec velmi brzy utratil spoustu 

peněz, aby byl co nejbezpečnější. Nejvyšší prioritou vždy byla ochrana zákaznických dat před 

útoky, a to se zatím vždy dařilo. 

Jedním z rostoucích trhů je východní Evropa. Timocom chce primárně získat přepravní zákazníky 

tam, a kromě stávajících poboček v Maďarsku a České republice rozšířil pobočku v Polsku a 

přestěhoval se do nové kanceláře ve Wroclawi. „V tomto regionu vidíme velký potenciál a jsme 

aktivní na místě s velkým prodejním týmem; vždy s cílem poskytnout nejlepší možnou podporu 

pro místní trhy,“ říká Thiermann. Jen v Polsku je v současnosti zaměstnáno 80 lidí. 

Nová opatření balíčku mobility 2 – především povinnost nákladních vozidel vracet se každých osm 

týdnů – hrají do karet IT společnosti, protože Timocom může lépe uspokojit očekávanou silnější 

poptávku po zpátečních nákladech do východní Evropy prostřednictvím více průmyslových 

zákazníků v tomto regionu. 

 

Poslanecké kluby SPD a CDU v Dolním Sasku chtějí „zmodernizovat“ školení řidičů nákladních 

vozidel, jak je uvedeno v odpovídající žádosti, která byla předložena dolnosaskému parlamentu 

dne 19. května 2022. Tento krok je odůvodněn neustále rostoucí nákladní dopravou v Německu a 

rostoucím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v odvětví dopravy a logistiky. Vývoj ve Velké 

Británii navíc ukázal, jaké vážné dopady může mít nedostatek řidičů na zásobování obyvatelstva. 

Nedostatek mladých talentů je uváděn jako jeden z důvodů akutního nedostatku řidičů. Kromě toho 

je předkládána teze, že zájemci o tento učební obor často opouštějí školu již v 16 letech a musí 

čekat až dva roky, než se mohou stát profesionálním řidičem kvůli nutné zkoušce na řidičský 

průkaz. 

V této souvislosti státní parlament žádá vládu státu, aby na federální a evropské úrovni pracovala 

na zajištění toho 

• řízení s doprovodem ve věku 17 let je také zavedeno pro řidičský průkaz na nákladní auto 

• Učni mohou získat řidičský průkaz na nákladní automobily ve věku 16,5 let; například 

řidičský průkaz může být vydán ve věku 17 let a stážisté mohou v doprovodu řídit další 

rok 

• jsou vytvořeny zákonné požadavky pro zahájení řidičského oprávnění kamionu s řízením 

s doprovodem i bez dokončení nabytí řidičského oprávnění osobního automobilu 

• Prověřují se možnosti trvalé realizace digitální, synchronní teoretické výuky v rámci 

řidičského průkazu kamionu a v rámci osvědčení o kvalifikaci řidiče. 

Po první diskusi o žádosti v parlamentu Dolního Saska byla žádost postoupena ke konzultaci 

příslušnému výboru pro dopravu. Termín příští konzultace ještě nebyl stanoven. 

P.S. Ještě že žijeme v Horním Sasku. Řidičská mimina za volantem ne! 



 

Shanghai Index SCFI, který mapuje spotové sazby pro 13 linek z Dálného východu, v pátek ukončil 

čtyřměsíční sestupnou spirálu a vzrostl o 0,4 procenta na více než 4 162 USD/TEU. Mírný nárůst 

byl zaznamenán na trasách ze Šanghaje do Perského zálivu, Jižní Afriky a východního pobřeží 

Jižní Ameriky. Průměrná sazba za zásilky do severní Evropy se prakticky nezměnila na 5 862 

USD/TEU. Od konce ledna klesla téměř o 2000 dolarů. 

Mezitím došlo ke zvýšení úrovně sazeb v transpacifickém provozu, jak ukazují platformy Baltic 

Exchange a Freightos ve svém společném indexu. V souladu s tím se průměrný spotový kurz 

zásilek z Číny na západní pobřeží USA ve srovnání s předchozím týdnem zvýšil o 9,5 procenta na 

necelých 13 700 dolarů/FEU. Na trase z Číny na východní pobřeží USA, která nedávno 

zaznamenala výrazný nárůst kapacity přepravců, byla úroveň přepravy na úrovni 15 931 

dolarů/FEU o něco nižší než v předchozím týdnu. 

Posouzení současných trendů sazeb není snadné. Zatímco někteří vidí mírně rostoucí hodnoty 

indexu jako předzvěst blížící se záplavy nákladu z Číny, jakmile bude zrušen lockdown v Šanghaji, 

jiní poukazují na obnovenou eskalaci úzkých míst v přístavech a čekacích dob na lodě. Podle 

londýnského lodního makléře Clarksons Platou vzrostl minulý týden podíl kapacity flotily, která je 

v přístavu nebo kotví po celém světě, z 36,5 na 37 procent. Před pandemií, kdy manipulace a 

logistika probíhaly hladce, byla průměrná míra pouze 31,5 procenta. 

Je nesporné, že dopravci a speditéři se budou muset připravit na nárůst zásilek na Dálném východě, 

až se 1. června rozběhne ekonomika a veřejný život v Šanghaji. Zejména v USA spotřeba dál běží 

na plné obrátky – navzdory inflaci. Maloobchodní tržby v největší ekonomice očištěné o ceny 

vzrostly v dubnu podle posledních údajů meziročně o 1,1 procenta. 

Dopravci již nyní stále více hledají další lodní kapacity pro nadcházející měsíce. Lodní makléři 

hlásí, že poptávky po charterových lodích se po několikatýdenní odmlce znovu zvedly. Četné 

menší lodě našly zaměstnání na Dálném východě na dobu několika měsíců za mírně snížené 

charterové sazby mezi 40 000 a 50 000 dolary/den. Linky se očividně chystají na tradiční vzestup 

vnitroasijské kontejnerové dopravy, který normálně začíná v květnu – ale letošní rok byl 

pravděpodobně trochu zpožděn kvůli výlukám v Číně.  

 

Německé ekonomice hrozí další zhoršení vážných problémů s dodávkami v důsledku čínských 

blokád a globálních zácp lodí. Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku a 

Rotterdamského přístavu už počet lodí mířících z Číny na západ klesl. A londýnská lodní 

poradenská společnost Drewry odhaduje, že jen v dubnu nebylo v šanghajském přístavu naloženo 

260 000 kontejnerů určených na export do celého světa. Podle berlínského Mercatorova institutu 

pro čínské studie (MERICS) účinky pocítí jak spotřebitelé, tak průmysl. Němečtí maloobchodníci 

prodávali širokou škálu produktů vyrobených v Číně, od elektroniky přes nábytek a oblečení až po 

hračky, říká analytik společnosti Merics Jacob Gunter. Ještě před ukrajinskou válkou a uzamčením 

v Šanghaji ale trpěl průmysl velkým nedostatkem dodávek. „Předpokládáme, že se situace bude v 

následujících dnech a týdnech dále zhoršovat, protože lodě, které opustily šanghajský přístav před 

uzavřením, dorazily,“ říká Bertram Brossardt, výkonný ředitel Bavorského obchodního svazu v 

Mnichově. "Skutečné důsledky uzamčení v Šanghaji pocítíme za nějakou dobu, ale pak velmi 

drasticky." 

Šanghajský přístav je největší na světě a město a jeho vnitrozemí jsou průmyslovou oblastí 

globálního významu. Podle Mercatorova institutu představují elektronické součástky a počítače 



všeho druhu největší podíl na čínském vývozu průmyslových komponent. Jako příklad uvádí kobalt 

a lithium pro výrobu baterií pro elektromobily. Analytik předpokládá, že čínská uzamčení bude mít 

globální dominový efekt: Pokud má dodavatel komponent v Japonsku, Velké Británii nebo Mexiku 

na začátku dodavatelského řetězce dodavatele v Číně, může to mít dopad na jeho výrobu. 

Důsledkem by pak bylo omezené doplňování pro německé společnosti, které jsou na konci 

dodavatelského řetězce. Není však důvod se obávat, že by se dodávky z Číny úplně zastavily: „Dá 

se očekávat pokles objemu přepravy na západ kvůli uzamčení v Šanghaji, ale ten bude omezený,“ 

říká mluvčí přístavu Rotterdamu. 

Účinek blokády v Šanghaji a dalších přísných koronavirových omezení v Číně je v Evropě patrný 

se značným zpožděním, protože přímá cesta lodí trvala před začátkem pandemie 30 až 40 

dní. Obvykle se naplouvá několik přístavů, takže běžná doba přepravy kontejneru je přibližně 80 

dní. Koronavirová pandemie už dva roky kazí jízdní řády. Podle přepravní databáze Alphaliner 

jsou kontejnerové lodě aktuálně na cestách v průměru 101 dní. To ve svém důsledku znamená, že 

se lodě vracejí do východní Asie s minimálně třítýdenním zpožděním a jsou pak nepřipravené na 

další cestu do Evropy. 

Uzavírka v Šanghaji začala na konci března a měla trvat jen několik dní. Omezení byla nyní 

uvolněna, ale nic nenasvědčuje návratu k normálu. Zatímco přístav v Šanghaji nikdy neusnul, 

doprava do a z přístavu byla těžce zasažena. A také v jiných regionech Číny může mnoho továren 

vyrábět jen v omezené míře, protože zaměstnanci a dodávky jsou blokovány. Pro představitele 

čínských okresů, krajů, měst a provincií je hlavním problémem udržení koronaviru mimo okres, 

říká analytik společnosti Merics Gunter. "Mnozí vydali extrémní omezení, aby zabránili vstupu 

nebo dokonce tranzitu přes jejich jurisdikci." Řidiči kamionů konfrontovaní s byrokracií okolo 

covidu často ani nezačnou bojovat o velké množství požadovaných speciálních povolení, ale prostě 

nejezdí. 

Kielský institut pro světovou ekonomiku (IfW) do minulého týdne nezjistil žádný pokles objemu 

dovozu v Rotterdamu ani Hamburku. "Dopad na přístavy v Severním moři by měl být v 

nadcházejících týdnech také omezený, protože dopravní zácpa se vytvořila také v Severním moři, 

takže vznikl jakýsi nárazník," říká ekonom Vincent Stamer. V polovině května byl ale podle IfW 

objem nákladu v Rudém moři téměř o pětinu nižší, než by se za normálních okolností 

očekávalo. Samozřejmě ne všechny lodě v Rudém moři míří do Rotterdamu nebo Hamburku. To 

je ale známkou toho, že dodávky chybí. 

 

Nákladní doprava Deutsche Bahn je vážně ovlivněna stavebními pracemi na síti. U 25 až 30 procent 

nákladních přepravních míst vyvstaly výrazné překážky přijetí zboží k přepravě. Objemy přepravy, 

které DB Cargo přepravuje na trasách s hlavními staveništi, se snížily o 25 až 30 procent, vysvětlil 

Ralf Günter Kloß, člen představenstva odpovědný za výrobu, ve videovzkazu zaměstnancům dne 

14. května 2022. Dnes (30. května) se generální ředitel DB Richard Lutz vyjádří k provozní situaci. 

"Jsme v situaci, která je téměř nepopsatelná," říká Kloß ve videu. "Takovou situaci jsem za celých 

téměř 40 let v DB Cargo nezažil. Jsme postiženi stavebními opatřeními, poruchami, které už jen 

stěží můžeme kontrolovat." DB Cargo jedná se zákazníky. "Ze systému odebíráme stále více 

množství," vysvětluje Kloß. Je však třeba poznamenat: "Nestačí přední a zadní vagon." 

DB Cargo si pronajala 25 lokomotiv, ale vedení nyní v tomto a v akvizici dalších pracovníků 

dosahuje svých limitů. Poděkoval zaměstnancům za jejich neúnavné úsilí, bez kterého by DB 

Cargo "pravděpodobně nebylo schopno provozovat jediný vlak po celém Německu" a apeloval na 

ně: "Zůstaňte prosím s našimi zákazníky, zůstaňte s námi." Kloß současně oznámil další "velmi 



radikální opatření." "Musíme se vyzbrojit, abychom se s tímto systémem dokázali vypořádat." 

Zároveň připravil pracovní sílu na to, že se provozní situace v síti zhoršuje: "Je to začátek. Velké 

stavební problémy jsou stále před námi." 

DB Cargo píše zákazníkům, že vzhledem k současné intenzivní stavební činnosti jsou výrobní 

systémy v celé železniční nákladní dopravě napjaté. Z tohoto důvodu společnost rozhodne, které 

vlaky mohou být provozovány každý den, v závislosti na situaci - vždy v koordinaci a dialogu se 

zákazníky. Tímto způsobem by mělo být v příštích třech týdnech dosaženo zmírnění situace. Není 

však možné předpovědět, kdy se situace v železniční síti zmírní. DB Cargo o tom jedná s DB Netz. 

Jak je patrné z dopisu, (který cituje DVZ), upozorňování se neuskuteční ve všech případech. 

Například DB Cargo informuje pouze mezinárodně působícího obchodního partnera v Německu, 

které vlaky nebudou v následujícím týdnu provozovány. "Najdete ve mně oněmělého a 

ohromeného zástupce sektoru," komentuje proces zástupce této společnosti. 

Společnosti organizované v evropské železniční síti si podrží své služby. "Rušení služeb nepřichází 

u nákladních železnic v úvahu," říká generální ředitel NEE Peter Westenberger. Hodně se jezdí a 

zdroje se neustále rozšiřují. To je dokonce nevyhnutelné, protože požadavek na zdroje je výrazně 

vyšší než obvykle kvůli situaci v síti. "Dodatečná poptávka však již nemůže být plně pokryta kvůli 

katastrofické situaci v síti," říká Westenberger. 

P.S. Tak hlavně když náčelník ví, kde jsme 

 

Podle aktuálního bleskového odhadu klesl index propustnosti kontejnerů RWI – Leibnizova 

institutu pro ekonomický výzkum a Institutu ekonomiky a logistiky lodní dopravy (ISL) v dubnu o 

0,5 bodu na 122,8 bodu v sezónně očištěném vyjádření. Důvodem je to, že propustnost výrazně 

poklesla, zejména v čínských přístavech. Důsledky omezení volného pohybu osob, které opět 

zatěžují mezinárodní obchod, se zde již projevily. Index klesl ze 132,5 na 130,2. Index North Range 

je jiný. Tento barometr trendu, který poskytuje údaje o hospodářském vývoji v severní eurozóně a 

v Německu, v dubnu ve srovnání s předchozím měsícem poměrně výrazně vzrostl ze 113,1 

(revidovaný) na 114,2. 

Index obsahuje informace o propustnosti kontejnerů v 94 mezinárodních přístavech, které se 

průběžně shromažďují jako součást měsíčního monitorování portů kontejnerů ISL, které 

představuje přibližně 64 procent globální propustnosti kontejnerů. Aktuální bleskový odhad indexu 

propustnosti kontejneru je založen na datech z přibližně 76 procent propustnosti zobrazené v 

indexu.  

 

Americký výrobce elektromobilů Tesla chce rozšířit areál své automobilky v Grünheide o nákladní 

nádraží a další logistické prostory. Podle obce Grünheide (okres Odra-Spréva) podala společnost 

žádost o zahájení řízení o územním plánu. "Jedná se o oblast, která ještě není obsazena plánem B," 

řekl starosta Arne Christiani (nezávislý) ve čtvrtek na požádání. Hovořil o více než 100 hektarech. 

Nejde o rozšíření automobilky. Tesla tam chce vybudovat nákladní nádraží, logistické plochy a 

parkovací místa. 

Starosta řekl zástupci Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), že nová oblast se nachází v 

bezprostřední blízkosti současného pozemku o rozloze 300 hektarů. Podle něj je pro novou oblast 

zapotřebí nový plán B. Hlavní výbor obce o tom bude diskutovat 2. června. Pokud vydá doporučení, 

obecní zastupitelstvo by mohlo rozhodnout 23. června. Podle Christianiho trval proces rozvoje 



automobilky necelý rok. Podle vlastních informací byla braniborská zemská vláda již informována 

o plánech expanze Tesly východně od areálu společnosti. V první fázi expanze chce Tesla sjet z 

výrobní linky přibližně 500 000 vozidel ročně a zaměstnat přibližně 12 000 lidí. Výroba se jen 

postupně zvyšuje. Továrna na baterie plánovaná šéfem společnosti Elonem Muskem je stále ve 

výstavbě. Spolková země Braniborsko schválila továrnu na automobily a baterie v březnu, po které 

začala oficiální výroba. Ekologové se obávají, že továrna bude mít negativní důsledky pro přírodu. 

Ekologové také kritizují plány Tesly na expanzi. Součástí území je chráněná vodní plocha, která 

zakazuje přeměnu lesa na jiný druh využití, oznámil v sobotu Spolek pro přírodu a krajinu 

Braniborsko. Celý areál je venkovním prostorem dle § 35 stavebního zákona. Stanoví, že projekty 

jsou přípustné pouze tehdy, pokud nejsou nepříznivě ovlivněny veřejné zájmy. K tomu by došlo 

při realizaci projektu. Od 90. let byla na území úspěšně provedena přeměna lesa. 

Hlavní výrobci automobilů na celém světě prodali od ledna do konce března v průměru méně 

automobilů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Společnosti však obecně vydělávaly 

lépe, jak uvádí EY (Ernst & Young) ve studii o obchodních výsledcích 16 největších 

automobilových společností na světě. Pokud jde o návratnost tržeb, ve kterých jsou tržby a provozní 

zisk spojeny, americký výrobce elektrických automobilů Tesla byl jasně napřed s 19,2 procenty. V 

žebříčku průmyslových gigantů následuje Mercedes-Benz s 15 procenty, Volkswagen s 13,3 

procenty a BMW s 10,9 procenty. 

P.S. Kupujte Teslu! Přírodu sice nezachráníte, ale pana Muska určitě ano 

 

Kvůli nejistotě mezi zákazníky, růstu cen a problémům s dodavatelským řetězcem poptávka stále 

více trápí logistické klienty z německého průmyslu. V květnu byl pokles objednávek stejně prudký 

jako v červnu 2020, jak ukázaly průzkumy indexu nákupních manažerů (EMI). Na základě 

předběžných výsledků se dokonce hovoří o "velmi prudkém poklesu" nových vývozních 

objednávek. 

Výroba v květnu opět vzrostla. Byla však primárně založena na zpracování nevyřízených 

objednávek. "V důsledku toho se nárůst nedokončených objednávek výrazně zpomalil a byl stejně 

slabý jako loni v červenci 2020," pokračuje S&P Global. Americký poskytovatel finančních služeb 

(dříve IHS Markit) určuje EMI jménem sdružení kupujících BME. 

Vzhledem k tomu, že společnosti pokračovaly v "nákupním křečkování" a měly problémy s 

dokončením objednávek kvůli nedostatku materiálů, podle analytiků byly zásoby surovin a 

komponentů vytvářeny zrychleným tempem. A obchodní vyhlídky během jednoho roku jsou ještě 

pesimističtější než v minulé době. 

Očekává se, že EMI bude v květnu stagnovat. Nyní je citován na 54,7 bodu, po 54,6 v dubnu. Do 

dubna 2020, na vrcholu pandemie koronaviru, klesl na 11leté minimum (34,5). Více než 50 bodů 

signalizuje růst ve srovnání s předchozím měsícem. 

Důležitým předstihovým ukazatelem je vážený průměr naměřených hodnot pro nové zakázky, 

výrobu, zaměstnanost, dodací lhůty a zásoby vstupního materiálu. Konečné údaje budou 

zveřejněny 1. června. Předběžný odhad je založen na přibližně 85 procentech měsíční zpětné vazby 

z uskutečněných průzkumů. 

 



Vysoký představitel OSN vedl v Moskvě "konstruktivní diskuse" s ruským prvním 

místopředsedou vlády Andrejem Bělousovem o usnadnění vývozu ruského obilí a hnojiv na 

globální trhy, řekl v úterý mluvčí OSN Stephane Dujarric. Představitelka OSN Rebecca 

Grynspanová je nyní ve Washingtonu na rozhovorech o stejné otázce "s klíčovým cílem řešit 

rostoucí globální potravinovou nejistotu," řekl Dujarric. 

Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová uvedla, že Spojené státy jsou 

připraveny poskytnout "uklidňující dopisy" lodním a pojišťovacím společnostem, aby pomohly 

usnadnit vývoz ruského obilí a hnojiv. Poznamenala, že ruské obilí a hnojiva nebyly přímo 

sankcionovány Spojenými státy, ale že "společnosti jsou trochu nervózní a jsme připraveni jim dát 

uklidňující dopisy, pokud jim to pomůže povzbudit." 

Generální tajemník OSN Antonio Guterres, který minulý měsíc navštívil Moskvu a Kyjev, se snaží 

zprostředkovat to, co nazývá "balíčkovou dohodou", aby obnovil jak ukrajinský vývoz potravin, 

tak ruský vývoz potravin a hnojiv. 

Ruská válka na Ukrajině vyvolala globální potravinovou krizi, kdy prudce vzrostly ceny obilí, olejů 

na vaření, paliv a hnojiv. Rusko a Ukrajina představují téměř třetinu světových dodávek pšenice, 

zatímco Rusko je také klíčovým vývozcem hnojiv a Ukrajina je významným vývozcem kukuřice a 

slunečnicového oleje. Od ruské invaze 24. února se ukrajinské dodávky obilí z jeho černomořských 

přístavů zastavily a více než 20 milionů tun obilí uvízlo v silech, zatímco Moskva říká, že mrazivý 

účinek západních sankcí uvalených na Rusko kvůli válce narušil vývoz hnojiv a obilí. Ruský 

prezident Vladimir Putin v pondělí řekl, že Rusko je připraveno usnadnit neomezený vývoz obilí z 

ukrajinských přístavů v koordinaci s Tureckem, podle kremelského čtení rozhovorů s prezidentem 

Tayyipem Erdoganem. 

"Generální tajemník je nesmírně vděčný za podporu, kterou Turecko poskytuje při řešení situace 

v Černém moři a podporuje vlastní úsilí generálního tajemníka," řekl Dujarric. 

 

Podle názoru Evropského účetního dvora nesplnila Komise EU svůj cíl vynaložit na ochranu 

klimatu jednu pětinu rozpočtu EU. Komise podle auditní zprávy často odhadla dopad výdajů na 

ochranu klimatu příliš hrubě nebo příliš velkoryse. "Zjistili jsme, že v období 2014–2020 ne 

všechny vykázané výdaje z rozpočtu EU související s klimatem skutečně sloužily ochraně 

klimatu," uvádí Joelle Elvingerová, členka Účetního dvora odpovědná za tuto zprávu. Obzvláště 

nadhodnocený je dopad zemědělských výdajů na ochranu klimatu. Auditoři však také vidí 

nedostatky v hodnocení dopravních projektů. Celkově Účetní dvůr klasifikuje pouze 144 miliard 

EUR výdajů z posledního víceletého rozpočtu EU jako relevantní pro ochranu klimatu. To je o 72 

miliard EUR méně, než uvádí Komise. Podíl ochrany klimatu by tak činil 13 namísto 20 procent. 

Pro roky 2021 až 2027 se EU zavázala vynaložit 30 % svého rozpočtu na projekty, které zpomalují 

změnu klimatu. 

Z rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy (CEF) ve výši 30 miliard eur vyčlenila Komise 21 

miliard eur (70 procent) na své výdaje na ochranu klimatu. Podle auditní zprávy však sama Komise 

připouští, že Nástroj pro propojení Evropy, nejdůležitější zdroj financování dopravní infrastruktury 

ze strany EU, "financuje především projekty, které zajišťují hladké fungování vnitřního trhu EU". 

Udržitelná nebo efektivní doprava byla zmíněna jako hlavní cíl pouze ve 4 % dopravních projektů 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy. 



Podle zprávy Evropská komise zaznamenala 100 procent financování z Nástroje pro propojení 

Evropy pro železniční projekty ve výši 15,3 miliardy eur jako relevantní pro ochranu klimatu, 

ačkoli většina projektů zahrnovala modernizaci železnice. I když je železnice jedním z 

nejšetrnějších dopravních prostředků ke klimatu, Komise nevzala v úvahu vysoké emise 

skleníkových plynů z výstavby železničních tratí, které jsou často kompenzovány až po několika 

desetiletích provozem šetrným k životnímu prostředí. Kromě toho Komise při financování 

železničních projektů z Fondů soudržnosti EU klasifikuje pouze 40 procent výdajů jako relevantní 

pro ochranu klimatu. Účetní dvůr se proto domnívá, že příspěvek železničních projektů v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy k ochraně klimatu je nadhodnocen o 9,2 miliardy EUR. 

V odvětví letectví auditoři identifikovali deset projektů financovaných z výzkumného programu 

EU, jejichž dopad na klima byl "navzdory podobným popisům a cílům" klasifikován odlišně. 

Ve stávajícím víceletém rozpočtu, který trvá do roku 2027, Komise zaznamenává 100 % 

financování železničních projektů a infrastruktury pro alternativní paliva prostřednictvím 

Regionálního fondu a Fondu soudržnosti jako výdaje na ochranu klimatu. Dopad železničních 

dotací bude pravděpodobně nadhodnocen a fosilní paliva, zejména zemní plyn, by také mohla těžit 

z financování infrastruktury, kritizují auditoři. Celkově si stěžují, že Komise často bere v úvahu 

pouze pozitivní, ale žádné negativní účinky na klima a dostatečně neanalyzuje konkrétní dopad 

projektů. 

P.S. Teď už je to asi irelevantní. S prudce rostoucí cenou ropy nepočítal nikdo... 

 

Japonská přepravní společnost Ocean Network Express (ONE) rozšiřuje svou flotilu 

kontejnerových lodí. Podepsala smlouvy se společnostmi Hyundai Heavy Industries a Nihon 

Shipyard na stavbu pěti velmi velkých kontejnerových lodí (VLCS). Každé z plavidel 

má kontejnerovou kapacitu více než 13 700 TEU, uvedla společnost. Dodávky začnou v roce 2025. 

S touto investicí chce dopravce zajistit dodavatelský řetězec udržitelným způsobem a zároveň 

přispět k lodní dopravě, která již není závislá na fosilních palivech. Proto budou novostavby 

vybaveny zařízeními, která umožňují provoz s amoniakem nebo metanolem. Kromě toho nová 

plavidla umožní ONE v budoucnu rozšířit výzkum o dlouhodobá alternativní paliva a technologie 

dekarbonizace. Po roce 2050 chce ONE fungovat CO₂-neutrálně, dopravní společnost sleduje 

prozatímní cíl snížit své vlastní emise o 70 procent do roku 2030. 

V březnu generální ředitel ONE Jeremy Nixon oznámil, že v příštích osmi letech bude investováno 

20 miliard dolarů. Do roku 2030 hodlá společnost liniové dopravy objednávat novou kapacitu lodí 

ve výši 150 000 TEU ročně. Podle Nixona bude dobrá polovina investiční částky 20 miliard dolarů 

vynaložena na konverzi a rozšíření flotily. Dalších 5 miliard dolarů má být vynaloženo na 

kontejnery a další vybavení; zbytek je tvořen investicemi do technických inovací a investicemi do 

nových terminálů. 

 

Lufthansa Cargo a Cathay Pacific rozšiřují svůj společný podnik Aircargo pro dopravu mezi 

Evropou a Hongkongem, který existuje od roku 2016, o Swiss World Cargo. V budoucnu mají tyto 

tři společnosti v úmyslu úzce spolupracovat na plánování sítí, prodeji, IT a pozemním odbavování. 

Zpočátku budou letecké společnosti spolupracovat na trasách z Hongkongu do Curychu a 



Frankfurtu. Další cíle v Evropě mají být přidány v průběhu roku. V nové trojici by zákazníci měli 

přístup k celé společné síti prostřednictvím rezervačních systémů všech tří partnerů. 

LH Cargo a Cathay Pacific již spolupracují jako duo na základě společné obchodní dohody o 

distribuci, cenách, smlouvách a manipulaci se zásilkami mezi Hongkongem a Evropou. To 

zahrnuje využití příslušných uzlů v Německu a Hongkongu a koordinovanou manipulaci s 

nákladem v Hongkongu pod záštitou Cathay Pacific Cargo Terminal mezinárodního letiště v 

Hongkongu. 

V letecké nákladní dopravě došlo v poslední době k určitému pohybu mezi aliancemi - vyvolanému 

velkými lodními společnostmi s jejich novými aktivitami v aircargu. Například CMA CGM 

nedávno oznámila spojenectví s Air France-KLM včetně kapitálové účasti. 

 

S cílem uspokojit rostoucí poptávku po skladovacích a manipulačních prostorách hodlá bruselské 

letiště v příštích třech letech investovat 70 milionů eur do modernizace velkého prostoru 

nákladového prostoru. To společnost oznamuje v tiskové zprávě. Rozvoj nákladního sektoru je 

prioritou nové strategie bruselského letiště, tvrdí Arnaud Feist, generální ředitel společnosti 

Brussels Airport Company. 

Kromě modernizace mají být do začátku roku 2025 v srdci areálu letiště postaveny tři nové 

udržitelné nákladní budovy a kanceláře. Demolice osmi zastaralých budov v této oblasti začne v 

nejbližších dnech, přičemž zahájení výstavby je naplánováno na konec roku 2023. Rovněž je třeba 

zlepšit energetickou účinnost celé infrastruktury letiště. 

 

Georg Dettendorfer, generální ředitel společnosti Spedition Johann Dettendorfer, se domnívá, že 

řidičský průkaz pro nákladní vozidla od 17 let ve věku školení profesionálního řidiče (BKF) by 

mohl být alespoň způsobem, jak inspirovat absolventy škol pro tuto práci. Jediným rizikem, které 

uvádí, je, že v tomto věku může stále existovat nedostatek zralosti řídit velké nákladní vozidlo. 

Parlamentní skupiny CDU a SPD zahájily v květnu v dolnosaském zemském sněmu iniciativu na 

snížení věkové hranice pro stážisty BKF na 17 let. Zatím platí 18 let. Kromě výcviku 

profesionálního řidiče mohou mladí lidé řídit nákladní vozidla pouze ve věku 21 let. Patrick Böse, 

generální ředitel společnosti Oetjen Logistik v Rotenburgu/Wümme v Dolním Sasku, o iniciativě 

politiků říká: "Pokud bude žádost schválena, vidím příležitost přilákat mladé lidi do spedičních a 

logistických společností v dřívější fázi." Upozorňuje však na to, že společník musí mít také řidičský 

průkaz třídy C / CE a proto by mohlo dojít k problémům s implementací, protože ne každá 

společnost zaměstnává nebo chce zaměstnávat trenéra. "Čím mladší jsou řidiči, tím riskantnější je 

chování při řízení," říká. Toto riziko však může být absorbováno doprovodem, který může 

zasáhnout v nebezpečných situacích. 

Gerd Röttger, generální ředitel společnosti Intime Express Logistik, si také myslí, že myšlenka 

jízdy s doprovodem je "v zásadě velmi dobrá". Zejména posledních několik let ukázalo pozitivní 

účinky v odvětví osobních automobilů: "Zejména pro speditéry a poskytovatele logistických služeb 

může být výhodné seznámit 16leté absolventy škol s odbornou přípravou v rané fázi." 

Udo Schiefner, předseda dopravního výboru Spolkového sněmu, zastává stejný postoj: "Jízda s 

doprovodem v autě je velkým úspěchem. Doprovodná jízda v kamionech od 17 let v rámci školení 

může také dobře fungovat a snížit překážky při tréninku. Nedostatek řidičů to nevyřeší, ale může 



to být stavební kámen," říká SPD. Již v červenci 2017 doporučila Německá rada pro bezpečnost 

silničního provozu zavedení řízení s doprovodem od 17 let ve třídě C/CE v rámci duálního výcviku 

řidičů z povolání. I když podnikatelé iniciativu v zemském sněmu Dolního Saska uvítají, zavedení 

řidičského průkazu pro nákladní vozidla ve věku 17 let však bude záviset na Evropské komisi. 

Příslušná politika je v revizi. 

 

Vyhlídky na výstavbu nové vysokorychlostní trati mezi Hamburkem a Hannoverem se zlepšují. 

Státní tajemník Michael Theurer to naznačuje v dopise okresům ve vřesovišti. Okresy Heidekreis, 

Celle, Lüchow-Dannenberg, Rothenburg a Uelzen vyzvaly Theurera, aby "jednoznačně instruoval 

DB Netz", aby "vzal řešení "Alpha-E" nalezené v diskusním fóru "vážně a konečně ho ocenil". 

Dopis je k dispozici sesterské publikaci DVZ "Rail Business". 

Podle Theurera by nemělo existovat žádné řešení "návrat na starou trasu Y". Státní tajemník však 

zdůrazňuje, že "zkrácení doby jízdy na ose Hamburk – Hannover má největší vliv na přínosy celého 

projektu, a představuje tak nejdůležitější optimalizační přístup". Cílem je doba jízdy mezi Hamburg 

Hauptbahnhof a Hannover Hauptbahnhof bez mezizastávky 59 minut. Jiné varianty sladění by měly 

"dosud ne zcela uspokojivý poměr přínosů a nákladů". 

DB Netz "stále zvažuje všechny tři základní varianty pro zvýšení kapacity železniční sítě v 

trojúhelníku Hamburk – Brémy – Hannover v souladu s rozhodnutími Fóra dialogu "Rail North". 

To zahrnuje rozšíření v blízkosti stávající stavby, rozšíření v blízkosti stávající stavby s místními 

obchvaty a novou výstavbu daleko od stávající tratě. O tom, která varianta bude upřednostněna, 

bude rozhodnuto až po splnění všech rozhodovacích kritérií. Německá vláda očekává, že k tomu 

dojde v roce 2022, píše Theurer. 

 

Šanghaj čelí týdnům, ne-li měsícům pomalého oživení, dokud se ekonomická aktivita nebude moci 

plně odrazit od ochromujícího uzamčení Covid, které začalo v březnu. Na základě zkušeností z 

jiných čínských měst, jako byl Wuhan v roce 2020 a Jilin na začátku tohoto roku, bude nějakou 

dobu trvat, než se znovu otevřou obchody nebo továrny, aby zajistily dodávky a zvýšily výrobu. 

Mohl by se objevit nedostatek pracovních sil a nejistota s podnikatelskou a spotřebitelskou důvěrou 

bude pravděpodobně přetrvávat. I když se většina z 25 milionů obyvatel Šanghaje může od 

středy volně pohybovat ve městě a některé obchody se znovu otevírají, mnoho továren a podniků 

je stále uzavřeno nebo pracuje pod kapacitou. Největší přístav ve městě a na světě zůstává na 

standby a kamionová doprava je asi na čtvrtině úrovně před pandemií. Ve Wuhanu trvalo až do 

roku 2021, než se ekonomika zotavila ze škod utrpěných počátečním vypuknutím Covid-19 v roce 

2020 a více než dvouměsíčním uzamčením, které následovalo. A ekonomice Xianu trvalo měsíce, 

než se vzpamatovala z lockdownu, který skončil koncem ledna tohoto roku: maloobchodní tržby 

ve městě do konce března klesly o 15% oproti loňskému roku a v celé provincii Shaanxi klesly 

podle oficiálních údajů letos do dubna o 2,4%. 

"Mluvíme o dlouhých dodavatelských řetězcích, které byly narušeny více než 8 týdnů, takže bude 

nějakou dobu trvat, než se stabilizují," řekl Eric Zheng, prezident Americké obchodní komory v 

Šanghaji. Odstávka byla "obrovskou zkouškou" pro globální dodavatelské řetězce, řekl, a zatímco 

vláda pracuje na snížení dopravních překážek, stále existují omezení pro řidiče, kteří přijíždějí do 

Šanghaje nebo opouštějí město a jdou do jiných provincií. Zatímco vypuknutí Covid-19 v Šanghaji 

nebylo tak závažné jako v roce 2020 ve Wuhanu, šanghajská ekonomika je větší a je více propojena 

s globálními dodavatelskými řetězci než Wuhan. Šanghaj a její okolní provincie jsou jedním z 

průmyslových srdcí Číny, kde se nacházejí výrobci automobilů a elektroniky. Dopady dvouměsíční 



odstávky na dodavatelské řetězce se rozšířily po celé zemi a po celém světě a ovlivnily dodávky 

kritických komponent. 

"Jedna z největších výzev se týká vnitrozemské logistiky, zejména nákladní dopravy, která 

přepravuje zboží z továrny do přístavu," řekl Heath Zarin, generální ředitel logistické investiční 

společnosti EmergeVest, v rozhovoru pro Bloomberg TV. Přístav je také zálohován, s až 300 000 

kontejnery čekajícími na nábřežích, řekl. 

Samotná vláda města očekává, že oživení bude trvat přinejlepším týdny, přičemž místostarosta 

Šanghaje Zong Ming v polovině května řekl, že úřady mají v úmyslu vrátit se k normálnímu životu 

a obnovit plnou produkci do poloviny až konce června. Kamionová doprava v Šanghaji se začala 

postupně zvedat, protože město uvolňuje omezení Covid pro řidiče, ale stále je to méně než 30% 

týdenního průměru v roce 2019. Celostátně byla kamionová doprava v týdnu končícím 29. květnem 

o 21% nižší než ve stejném období loňského roku a přepravní kapacita v provincii Jilin se stále 

nevrátila k normálu více než měsíc poté, co oficiálně skončil lockdown. Podle Maximiliana Buteka, 

výkonného ředitele Německé obchodní komory v Číně v Šanghaji, je celková situace stále kritická, 

i když v poslední době dochází k neustálému zlepšování logistiky a pomalému zlepšování dodávek 

surovin,. K tomuto problému se přidává, že pokud se všechny společnosti vrátí do výroby od 1. 

června, každý bude chtít nechat produkty odeslat, ale také obdržet náklad, na který čekal více týdnů. 

To způsobí silné přetížení přístavů, které bude trvat nejméně několik týdnů. 

Obvykle po vypuknutí epidemie trvá 2-3 týdny, než se místní doprava postupně vrátí k normálu, 

měsíc, než se produkce vrátí na úroveň před vypuknutím epidemie a asi dva týdny, než krátkodobý 

dopad na spotřebu ustoupí, podle úterní zprávy společnosti Haitong Securities. Rychlé oživení 

ekonomiky bude také záviset na oživení spotřeby. Šanghaj je jedním z nejbohatších a 

nejdůležitějších spotřebitelských trhů v zemi, a lockdown zdecimoval prodej automobilů, 

luxusních výrobků a zboží každodenní potřeby. Stejně jako většina finanční pomoci, kterou Čína 

během pandemie poskytla, je velká část šanghajského plánu obnovy zaměřena na podniky a 

výrobní stránku ekonomiky. Domácnostem se nedostalo takové přímé finanční podpory, jako jsou 

peněžní dávky, které zmírnily spotřebitele před úderem Covid lockdownů v jiných zemích, jako 

jsou USA a Evropa. Město nyní přikázalo sousedským výborům, aby propustily lidi z jejich 

domovů, ale je zatím nejasné, kdy se restaurace nebo obchody mohou plně otevřít a lidé mohou 

začít pracovat, aby získali zpět od března ztracené příjmy. Bude nějakou dobu trvat, než se pohyb 

po městě také zotaví - v úterý lidé absolvovali pouze 41 000 jízd metrem - což je výrazně pod 9,8 

miliony jízd, které lidé v průměru každý den absolvovali v roce 2021. Barikády u vchodů do tunelů, 

mostů a nadjezdů byly odstraněny a podle zpráv místních médií jsou plánovány další lety na 

městských letištích. Úroveň dopravní zácpy ve městě vzrostla o 6% ve středu v 8:30 místního času 

z maximální úrovně zaznamenané v posledních 30 dnech, podle údajů poskytovatele mapových 

služeb Baidu Inc. 

S vládním stimulem a zahraniční a domácí poptávkou je město v dobré pozici k oživení, i když 

vzhledem k celému čtvrtletí ztraceného růstu bude pro Čínu náročné splnit roční růstový cíl kolem 

5,5%, podle prezidenta AmCham Shanghai Zheng. Ale každý skutečný návrat závisí na tom, co se 

stane s virem. Beze změny politiky Covid Zero by vážná epidemie mohla znovu uvrhnout Šanghaj 

nebo jakékoli jiné město v Číně do uzamčení a zdecimovat jak ekonomiku, tak živobytí lidí. 

 

Vzhledem k tomu, že vlna dovozových kontejnerů se očekává brzy po znovuotevření Šanghaje a 

vrcholná sezóna je hned za rohem, severoevropské přístavní uzly znepokojivě zůstávají vážně 

přetížené. Obrovské stohy prázdných kontejnerů a stovky zpožděných beden do exportu se 



nahromadily v hlavních severoevropských centrech, protože dopravci během nedávných 

dvouměsíčních uzamčení v Šanghaji vymazali třetinu svých inzerovaných plaveb. Přístavy navíc 

využily velkou část své přepadové kapacity mimo přístaviště k dlouhodobému skladování tisíců 

celně blokovaných kontejnerů určených do Ruska. Německý průmysl stále pracuje podle 

sedmidenního harmonogramu, ale plavidla připlouvají každých devět až 12 dní. To se rovná 

chybějící plavbě každé čtyři až pět týdnů a terminály přetékají. 

V aktualizaci trhu tento týden Maersk oznámil, že jeho sítě jsou pod silným tlakem, a obviňuje z 

narušených operací evropské přístavy. "Naše plavidla mají zpoždění v severní Evropě, což 

ovlivňuje liniový řád zpět do Asie a Tichomoří," řekl dopravce. Nejvíce přetížené jsou v současné 

době terminály v Rotterdamu a Bremerhavenu, což způsobuje rozsáhlé čekací doby na kotvištích 

a pomalou produktivitu práce na lodi. Mezitím obchodní oddělení společnosti Hapag-Lloyd uvedlo, 

že obsazenost poloh v hamburském kontejnerovém terminálu Altenwerder (CTA) činí 90%, a je 

hlavně způsobená  sníženou mírou vyzvedávání dovozu. V terminálu PSA v Antverpách, jak 

Hapag-Lloyd uvedl, že využití nábřeží bylo zpět až na 90% při 869 spotech, a využití reeferových 

přípojek na 913 spotech pokračovalo na 100%, s reefer kontejnery naskládanými do tří vrstev. V 

sousedním Rotterdamu se Hapag-Lloyd potýká s podobnými problémy s dopravními zácpami jako 

jeho dánský rival. Obsazenost nábřeží se zhoršila v Rotterdam World Gateway (RWG) na 95% 

kvůli prodlužující se době zdržování kontejnerů a ruskému nákladu od různých dopravců. 

Vážné přetížení, které má dopad na uzly Beneluxu, je velmi špatnou zprávou pro provozovatele 

člunů, přičemž Antverpy zjevně zastaví veškerý provoz člunů až do 30. června. A provozovatelé 

feederů také trpí obrovským zpožděním kotvení v severoevropských centrech. Kontakt řekl The 

Loadstar, že plavidla linky pravidelně čekají čtyři až pět dní po příjezdu do terminálů v Rotterdamu 

a Antverpách, což znemožňuje plánování. "V minulosti jsme snadno otočili loď Rotterdam-Dublin-

Rotterdam za šest dní; nyní musíme plánovat dní devět," řekl. "To znamená, že musíme nasadit 

více plavidel na smyčkách, abychom udrželi alespoň trochu pevnou denní službu." 

 

Podle britských poslanců logistické odvětví ve Velké Británii nedělá dost pro nábor a školení 

dostatečného počtu řidičů nákladních vozidel, zlepšení jejich pracovních podmínek a pro to, aby 

velcí dopravci byli zodpovědní za práci na těchto úkolech. Zpráva zvláštního výboru Dolní 

sněmovny pro dopravu někdy žaluje průmysl a vyzývá vládu, aby vyvinula tlak. Dopravní sdružení 

kritiku odmítají. "Vláda by měla dát logistickému průmyslu dva roky na to, aby zajistil dostatek 

řidičů a kvalitní parkování. Pokud to průmysl neudělá, vláda by měla zavést daň z dodavatelského 

řetězce pro ty, kteří vyrábějí a prodávají na konci dodavatelského řetězce, jako jsou velcí 

maloobchodníci, ropné společnosti a giganti online služeb, "uvedla zpráva. "Tato dávka by 

vyžadovala po těch částech dodavatelského řetězce, kde jsou ziskové marže nejvyšší, aby si 

zajistily lepší standardy a odolnost dodavatelského řetězce, které samy potřebují, aby zajistily, že 

jejich regály, sklady a výdejní stojany budou plné." Od zrušení nejpřísnějších koronavirových 

omezení již logistický sektor není schopen plně zásobovat supermarkety, čerpací stanice a další 

tržiště ve Velké Británii základním zbožím, stěžuje si zvláštní výbor. To se musí změnit. 

Covidová krize proměnila dlouhodobý nedostatek řidičů kamionů ve velký, akutní problém. Vláda 

zasáhla, ale její kroky byly časově omezené. "Vláda musí hrát svou roli, ale soukromý sektor si 

musí zamést před vlastním prahem. Vláda musí zrychlit tempo a ukončit roky setrvačnosti v tomto 

odvětví," pokračuje zpráva. "Jedním z kroků, které by vláda měla okamžitě učinit v rámci 

přezkumu kvalifikace řidičů, je zajistit, aby logistický sektor financoval vlastní školení řidičů, jak 

je to obvyklé v autobusovém sektoru." Aby si vláda udržela řidiče, měla by po konzultaci s tímto 

odvětvím vypracovat závazný kodex chování, který stanoví minimální normy pro zacházení s řidiči 



nákladních vozidel ze strany zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, že dopravní společnosti nebyly 

schopny vyškolit dostatek nových řidičů po celá léta, poslanci navrhují trvale využívat tzv. 

kvalifikační výcvikové tábory zavedené během pandemie jako rychlejší a flexibilnější způsob, jak 

se stát řidičem kamionu. To by mohlo být financováno z příspěvku odvětví na stávající poplatek 

za školicí místa. Hlavním důvodem, proč řidiči nezůstávají v tomto odvětví, je podle Výboru 

nedostatek kvalitních odpočívadel. Poslanci mimo jiné navrhují urychlit schvalovací postupy a 

přesunout rozhodnutí o nových parkovacích místech pro nákladní vozidla z místních na celostátní 

orgány územního plánování. Pracovní skupina z vlády a průmyslu by měla stanovit regionální cíle 

pro výstavbu dalších parkovacích kapacit. 

David Wells, šéf logistiky ve Velké Británii, považuje kritiku tohoto odvětví za nespravedlivou. 

Například výstavba parkovišť je veřejným úkolem. Výstavba nových parkovišť, která by byla 

využívána nejen nákladními dopravci, ale všemi motoristy, s penězi z poplatku za dodavatelský 

řetězec, "by znamenala nespravedlivou a nepřiměřenou zátěž pro průmysl," řekl Wells. Asociace 

silniční nákladní dopravy (RHA) uvedla, že průmysl se nemusí být schopen vyhnout odvodu z 

dodavatelského řetězce, protože za dva roky budou nezbytné změny stěží možné, zejména proto, 

že mnoho není v rukou společností. "Jsme proti všemu, co hrozí, že malým a středním podnikům 

přinese značné dodatečné náklady," uvedla RHA. Asociace vítá, aby se výcvikové tábory staly 

trvalým zařízením, ale zdůrazňuje, že společnosti nemohou platit za školení samy. 

Logistics UK zdůrazňuje, že společnosti se rozhodně snaží najít nové řidiče. Kromě toho již 

zaplatily asi 700 milionů liber (asi 821,7 milionu eur) na poplatku za školení, ale měli prospěch 

pouze z dotací na školení řidičů ve výši 150 milionů liber, protože do roku 2021 nebyly stanoveny 

žádné kvalifikační požadavky. Poplatek je "daní pro náš průmysl a obrovskou promarněnou 

příležitostí k náboru," řekl Wells. Britský logistický průmysl nemá žádný vliv na faktory, jako je 

stárnutí populace, ztráta řidičů v EU v důsledku brexitu nebo nedostatek vzdělávacích příležitostí 

během koronakrize. 

 

Čím dál tím více je zřejmé, že Evropská komise se chce v rámci své politiky ochrany klimatu 

zaměřit také na delší a těžší nákladní vozy. Ve veřejné konzultaci k revizi směrnice o hmotnostech 

a rozměrech pro těžká nákladní vozidla (96/53/ES) k ní nadále shromažďuje stanoviska, a to až do 

19. července. Daniel Mes, člen kabinetu eurokomisaře pro ochranu klimatu Franse Timmermanse, 

upozornil na akci Mezinárodní unie silniční dopravy, že toto téma je také součástí strategie 

„Repower EU“, pomocí které se chce EU stát méně závislou na dovozu fosilní energie. Komise 

znovu otevřela diskusi o delších nákladních vozidlech a výhodách aerodynamických vylepšení 

vozidel, řekl Mes. Ve své konzultaci by Komise například ráda věděla, zda a za jakých podmínek 

by evropské modulární systémy (EMS) s kombinacemi vozidel o délce 25,25 metru měly cestovat 

přes hranice, zda by to přesunulo více nákladní dopravy z lodí a železnic zpět na silnice a jaké 

otázky bezpečnosti je třeba zvážit. 

Jsou také pokládány otázky, zda by se hmotnosti a maximální rozměry měly zvýšit na hodnoty 

nejběžněji povolené v EU, zda jsou nutné pobídky nebo předpisy pro aerodynamické změny, nebo 

zda by délka, hmotnost, zatížení nápravy a nosnost měly být speciálně upraveny pro bezemisní 

kamiony. Dále je položena otázka, zda by normy měly být přizpůsobeny požadavkům intermodální 

dopravy. Komise též zvažuje, zda by bylo pobídkou pro intermodální přepravu, kdyby kamionům, 

které se tam používají, byla povolena větší kapacita nákladu. Komise má v úmyslu předložit návrh 

nové verze směrnice ve čtvrtém čtvrtletí. Europoslanec SPD Ismail Ertug se na akci nechtěl zavázat 



k postoji k většímu počtu dlouhých kamionů. Debata by podle něj neměla být „ideologická“. V 

každém případě jsou však nyní dříve vzbuzované obavy o bezpečnost dlouhých vozidel rozptýleny. 

Mes označil návrh Komise na nové limity CO₂ pro těžká užitková vozidla, který se očekává koncem 

roku, jako velmi důležitý pro ochranu klimatu v silniční nákladní dopravě. Tyto normy jsou nyní 

„důležitější než kdy jindy“, protože modely nákladních vozidel, které jezdí na alternativní paliva, 

jsou naléhavě potřeba. Limity by výrobce motivovaly k tomu, aby jich vyráběli více.  

 

 

 


