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TÉMA: Odvětví projektové logistiky                               
 

 

1. Úvod  

Pořád se manipuluje hodně vzduchu. Odvětví projektové logistiky nevěnuje tématu 

udržitelnosti ještě zdaleka takovou pozornost, jakou si zaslouží. Nakonec tím ubližuje samo 

sobě. Tváří v tvář stále novým krizím a děsivým zprávám ustupuje do pozadí nejnaléhavější 

téma naší doby. Avšak v trvale udržitelné transformaci našeho hospodářství a našeho 

podnikání se skrývá pravděpodobně nejslibnější klíč k větší odolnosti a minimalizaci rizik i v 

dopravních řetězcích strojírenského a strojírenského průmyslu, tzv. projektové logistice. Co se 

týče nálady, trendů a především aktivit v branži týkajících se tématu udržitelnosti, o to šlo v 

nejnovějším monitoru BHV pro projektovou logistiku, který je pravidelně prováděn jako 

průzkum trhu ze strany bremského přístavního a logistického zastoupení (BHV). Počátkem 

roku, kdy si mnozí neuměli představit ruskou útočnou válku na Ukrajině, kdy téměř nikdo 

nepočítal s vážnou energetickou krizí a kdy existovala alespoň naděje, že i v Číně bude covid 

stále zvládnutelný, vycházela většina dotazovaných firem ještě z převážně pozitivních tržních 

vyhlídek a nárůstu objemu nákladu oproti předchozímu roku. 

 

2. Výzvy a hrozby 

Největší výzvy spatřovaly podniky v tlaku na náklady v celém dodavatelském řetězci, v 

nedostatečných kapacitách nákladového prostoru, v digitalizaci a v nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků. Téměř 70 procent dotazovaných firem v současné době trpí nedostatkem 

kvalifikovaných uchazečů v oblasti obchodu. V loňském roce obsadilo všechna nabízená 

učňovská místa jen asi 50 procent firem. S ohledem na možnosti diferenciace v konkurenci 

hodnotí projektoví logistikové především osobní angažovanost a inovativní logistické koncepty 

jako nejdůležitější znaky. Za mnohem méně relevantní považují vysoký stupeň digitalizace a 

téma udržitelnosti. 

S ohledem na možnosti diferenciace oproti konkurenci označují projektoví logistici za jako 

nejdůležitější znaky především osobní angažovanost a inovativní logistické koncepty. Za 

mnohem méně relevantní považují vysoký stupeň digitalizace a téma udržitelnosti. 

Nacházíme se v mnoha krizích současně a v oblasti udržitelnosti postupujeme jen pomalu. Tak 

lze také shrnout hodnocení nakládajícího hospodářství, které bylo zjištěno jako doplněk k 

prozkoumání monitoru logistiky projektu ve formě vybraných rozhovorů s odborníky. 

 



 

 

3. Více otázek než odpovědí 

Průzkum ukázal, že účastníci trhu mají ohledně dekarbonizace více otázek než odpovědí, jako 

například: Jak zajistíme přesnou transparentnost (měření) emisí v dodavatelském řetězci? Kdo 

hradí dodatečné náklady? A kdo je zodpovědný za rozhodující posun této záležitosti vpřed? 

Kromě toho 95 % dotázaných společností předpokládá, že koncoví zákazníci ani nakládající 

zákazníci nejsou v současné době ochotni nést dodatečné náklady na udržitelnost. Konkrétní 

pohled na aktuální stav realizace u poskytovatelů logistických služeb především ukazuje, kolik 

práce je třeba ještě na mnoha místech vykonat. Pouze 15 % podniků se intenzivně zabývá a 

neustále rozvíjí svou dlouhodobou strategii udržitelnosti, která integruje sociální a zejména 

ekologické požadavky. Pro třetinu podniků přitom formulace dlouhodobé strategie 

udržitelnosti není v současné době vůbec žádným tématem. S ohledem na probíhající aktivity 

se přibližně 25 % podniků zabývá vývojem udržitelných dopravních řešení, téměř 20 % 

školením povědomí zaměstnanců o životním prostředí, 13 % měřením provozní uhlíkové 

stopy, 7 % také kompenzačními možnostmi emisí a 6 % firem s přestavbou vlastního vozového 

parku.  

 

4. Tlak na firmy roste  

Proč už to nefunguje? Hrozí odvětví po digitalizaci také možnost zaspat a nedostatečně využít 

možnosti ke zlepšení odolnosti vůči krizím? Riziko opožděného jednání se netýká jen životního 

prostředí, ale významně i konkurenceschopnosti podniků. Tlak na firmy nepoleví: Ať už jde o 

uhlíkovou daň, nebo o projekty EU na dekarbonizaci globálního odvětví lodní dopravy, existuje 

řada důvodů, proč tuto problematiku brát vážně. Nestačí se tomuto tématu vyhýbat nebo 

proti němu klást dobře znějící slovní spojení CSR nebo dokonce greenwashing. Firmy se 

nebudou vyhýbat nutnosti dosáhnout klimatické neutrality ve svých dodavatelských řetězcích. 

Je nápadné, že téma udržitelnosti je v mnoha diskusích stále v popředí otázky dodatečných 

nákladů. Místo toho by se měly více zaměřit na možnosti úspory energie a tím i nákladů. Mohlo 

by se také jednat o příležitostech, jak společně se zaměstnanci zahájit udržitelnou akci. Toho 

lze dosáhnout pouze tehdy, když vedoucí pracovníci jdou příkladem. Výsledky projektu 

logistického monitoru však naznačují, že je zde ještě směrem nahoru hodně „vzduchu“. Jen 

zhruba třetina dotázaných má v úmyslu v budoucnu výrazně snížit své služební cesty pro 

klimatickou stopu, či více vsadit na alternativní dopravní prostředky. Je však na čase, aby 

udržitelnost byla příležitostí k tomu, abychom ji v budoucnu považovali za rozhodující 

konkurenční výhodu. Jde přitom o zákazníky, vlastní strukturu nákladů, a především o téma 

dorostu. Mladí lidé si již dnes vybírají své zaměstnavatele s ohledem na jejich přístup k tématu 



 

 

udržitelnosti. Kdo bude i nadále přešlapovat na stejném místě, pro toho určitě přijde další 

krize. 

 

5. Možnosti (především v energetickém sektoru) 

Zotavení ekonomiky po pandemii, rozsáhlé infrastrukturální programy, rostoucí poptávka po 

energii a transformace stávajících průmyslových odvětví – podmínky pro projektové a 

breakbulkové podnikání v lodní dopravě se ve skutečnosti zdají být tak příznivé, jako nebyly 

po mnoho let. S válkou na Ukrajině, sankcemi proti Rusku a rostoucí inflací však byla důvěra 

značně utlumena. K tomu ještě nové lockdowny v souvislosti s politikou nulového kovidu v 

Číně, kde se vyrábí a přepravuje velká část těžkého nákladu. Takové komplexní a dynamické 

tržní prostředí tu asi nikdy předtím nebylo. Za předpokladu, že válka zůstane omezena na 

Ukrajinu a dodávky plynu v Evropě budou dostatečně stabilní, je pravděpodobné, že vzestupný 

trend investic a dodávek do klíčových sektorů bude pokračovat. Mezinárodní měnový fond 

(MMF) sice výrazně snížil svou prognózu růstu světové ekonomiky na letošní a příští rok na 

3,6%, oproti 6,1 % v loňském roce. Většina prognóz a příchozích zakázek pro energetiku a 

výstavbu zařízení však nadále naznačuje prudce rostoucí aktivitu, pokud to dovolí 

nedostatečné dodávky. 

Při výstavbě zařízení pro získávání větrné energie s její vysokou přepravní a logistickou 

potřebou u velkoobjemových nákladových dílů (věž, turbíny, křídla atd.) se stále výrazněji 

prosazuje tlak na zrychlení. Podle údajů firmy Wood Mackenzie, zabývající se výzkumem trhu, 

vzrostly v loňském roce zakázky na nová zařízení na celém světě o 42 procent na novou 

maximální kapacitu 103 gigawattů. Do roku 2031 očekávají odborníci roční nárůst v průměru 

o více než 5 %, z čehož má téměř polovina připadnout na projekty v Číně. Druhým 

nejdůležitějším trhem pro instalace jsou Spojené státy. Německo, kde „semaforová“ koalice 

zvýšila do roku 2030 cíle pro výstavbu pobřežní a pobřežní větrné energie na 110 a 30 

gigawattů, je na třetím místě, těsně před Indií. V souladu s tím se mohou lodní společnosti 

přepravující těžké náklady těšit na spoustu nových obchodů. Pro mnoho dopravců mají být 

větrné elektrárny již dávno největším nositelem objemu. Jak se opakovaně ukazuje, velká část 

komponentů pro projekty se nevyrábí lokálně, ale dodává se z/do celého světa.  

 

Boom obnovitelných zdrojů energie = Dlouhodobá prognóza Mezinárodní energetické 

agentury (IEA) z minulého roku ukázala již strmou křivku. V období do roku 2026 se 

celosvětově zrychlí dodávky obnovitelné energie – poháněné solárními a větrnými 

elektrárnami – nejméně o 60 % oproti předchozímu pětiletému období. To však zdaleka 



 

 

nedostačuje k tomu, aby se emise CO2 do roku 2050 dostaly na nulu. K tomu by muselo dojít 

ještě k navýšení přírůstku obnovitelných zdrojů o 80 procent, varuje IEA: na přibližně 550 místo 

305 gigawattů ročně. 

Stejně pozitivní pro lodní dopravu a překládku těžkých nákladů jsou znovu rostoucí investice 

do (přepravy a zpracování) fosilních paliv, tedy ropy a zemního plynu, na nichž bude svět 

navzdory dekarbonizaci ještě dlouho závislý. Prudce rostoucí ceny na světových trzích vedou 

ke zvýšeným reinvesticím v odvětví zemního plynu, a to ještě více v důsledku zvýšené poptávky 

po infrastruktuře LNG, kterou potřebuje zejména Evropa, aby se vymanila ze závislosti na 

dodávkách z ruských plynovodů. 

 

6. Závěr 

Výše uvedené údaje a vývody byly převzaty z článků vycházejících u našich západních sousedů, 

u nichž je projektová logistika na souši i na vodě světovým fenoménem. Čeští projektoví 

logistici by se však měli mít také na pozoru a věnovat svoje nejbližší rozhodnutí výzvám, které 

se naší malé a od moří odříznuté zemi nakonec i tak nevyhnou. Ať to budou investice do 

dalšího propojování produktovodů na zdroje ze západu; investice do míst pro kapacitní 

uskladnění paliv a z nich vyrobených produktů; do bezpečných křižovatek a překladišť, a nebo 

do budování nových ekologicky více příznivých zdrojů energie. Obrovským spouštěčem 

současné krize byla bezesporu válka na Ukrajině, ale neméně významným a vzrušujícím bude 

okamžik ukončení válečného konfliktu, návrat ukrajinské ekonomiky – především těžkého 

průmyslu – k normálu a obnova její nyní velmi narušených infrastrukturních sítí. Zde mohou 

mít i české podniky otevřený významný prostor, ať už díky masívní angažovanosti českého 

státu v toku pomoci Ukrajině či snad i historickým vazbám a dřívější spolupráci. Přejme si jen, 

aby Česko také nezaspalo a nenechalo se z tohoto slibného trhu vytlačit konkurencí z USA a 

Velké Británie, které se budou jistě snažit zúročit své půjčky a pronájmy (zničené) vojenské 

techniky. 

 

Konec VI. čísla 

 

Příjemný nástup léta vám přeje Redakce SZ SSL 

 

Reklama: Již jste si předplatili odborný Bulletin pro dopravní právo, který vydáváme 
čtvrtletně ve spolupráci s právníky a dalšími specialisty v nakladatelství Wolter Kluwers pro 
vás? Pokud ne, zvažte tuto možnost i proto, že od příštího roku bude k dispozici jen – avšak 

mnohem finančně příznivější – elektronická verze. Více info dostanete na 
rozek@svazspedice.cz 
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