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Zdá se, že Air France-KLM převezme plnou obchodní kontrolu nad společností CMA CGM Air 

Cargo, která restrukturalizuje svůj začínající podnik – na uzavření úplné dohody o provozu má však 

čas jen do 1. prosince. Lodní linka oznámila dlouhodobé strategické partnerství se skupinou 

leteckých společností v květnu, ale měsíc před tím jmenovala Marka Sutche, veterána společnosti 

Cathay Pacific Cargo, do čela obchodního týmu letecké společnosti. Pozorovatelé tuto zprávu 

uvítali, avšak někteří lidé na trhu vyjádřili znepokojení nad nedostatkem zkušeností CMA v letecké 

dopravě. Jeden z vedoucích pracovníků poznamenal, že jeho linky A330F provozované společností 

Air Belgium, které občas zahrnovaly více zastávek, budou mít potíže s dosažením zisku. Řekl: 

„Původní plán trasy byl katastrofa. Byly by to mizerné příjmy, s velkými náklady a hroznými 

letadly. Mark Sutch by CMA poskytl zkušenosti, které zjevně potřebovala,“ dodal. 

Po pouhých třech měsících v nové letecké společnosti, během nichž firma obdržela AOC, 

přebudovala své linky A330F a převzala dodávku dvou 777F, však pan Sutch od dopravce odešel. 

Znalý zdroj uvedl, že po navrhovaném spojení se společností AF-KLM nebude pan Sutch nadále 

řídit obchodní část letecké společnosti a rozhodl se odejít. „Byl zaměstnán s tím, že CMA buduje 

samostatnou celonákladovou leteckou společnost, ale po oznámení joint venture (JV) se situace 

změnila. V novém joint-venture se komerčního vedení ujme právě AF-KLM, a to alespoň po dobu 

prvních několika let, takže rozsah eventuálního zadání je velmi odlišný.“ 

A nyní dva zkušení manažeři vyjádřili pochyby, že dohoda AF-KLM je správnou cestou vpřed. 

Jeden zasvěcenec řekl: „Strategii vytvoření JV chápu, ale myslím si, že je velká škoda, že projekt 

samostatné letecké společnosti nebyl prosazen. Díky tomu bude CMA CGM pouze efektivním 

poskytovatelem kapacity společnosti AF-KL, která má velmi zavedenou značku. „Jakmile bude JV 

hotov, AF-KL opravdu převezme řízení. CMA má velmi malý tým a najde si místo ve větší struktuře.“ CMA má sice 

nyní vlastní AWB a čísla letů, ale v plánu je, že bude tvrdě neutrální a bude ho prodávat AF-KLM; nebude rozšiřovat 

svůj globální prodejní tým. CMA bude využívat všechny systémy AF-KLM, včetně řízení příjmů a cen, a každodenní 

práci bude dominovat AF-KLM. Další ostřílený pozorovatel dodal: „To zní jako ústup strategie ze strany CMA.  Bylo 

naivní si myslet, že to může začít bez pořádných rad a plánování. AF se tak dostává do vedení – a to znamená více 

stejného konzervativního myšlení, které nakonec nechá na stupních vítěze DHL a Maersk.“ 
CMA CGM se však po zveřejnění první informace The Loadstar sdělila: „Díky tomuto 

exkluzivnímu partnerství obě strany spojí své doplňkové sítě nákladní dopravy, plnou kapacitu 

nákladní dopravy a specializované služby, aby tak vybudovaly ještě konkurenceschopnější 

nabídku. Oba dopravci zůstanou nezávislí: AOC a zaměstnanci zůstávají na základě stávajících 

partnerských smluv subjektu.“ 

Posun směrem ke kontrole ze strany AF-KLM však rozšiřuje možnou zákaznickou základnu 

zasílatelů. Byla to vlastně skutečná výzva, že CMA byla spojována se společností Ceva, a komunita 

speditérů obecně předpokládala, že Ceva získá přístup do prostoru a levnější ceny, a obecně se jim 

nelíbilo, že CMA byla zákazníkem a konkurentem zároveň. Skutečnost je taková, že Ceva bude jen 

dalším zákazníkem skupiny, který si nemohl dovolit odcizit si svou obrovskou zákaznickou 

základnu. 

Dohoda však ještě není dokončena. Podle Air France má dvojice čas do 1. prosince, aby uzavřela 

dohodu o leteckém nákladu, nebo aby se dočkala změn v dohodě CMA o vlastnictví akcií v letecké 

společnosti. CMA se dohodla na „blokačním závazku“, kterým si musí ponechat své podíly v AF po dobu tří let, ale 

může prodat až 50 % akcií, které získala z emise práv, když si zajistila 9 % přepravce, a to v následujících třech letech. 

Tento uzavírací závazek bude předčasně ukončen, nebude-li do 1. prosince uzavřena pevná a úplná dohoda o spolupráci 

v souvislosti s leteckým nákladem nebo bude-li taková dohoda vypovězena.  



CMA v současné době létá se svými A330F na Liege-Bangkok-Dubaj-Liege; Liege – Chicago – 

Liege, jakož i podobnou trasu do destinací jako Atlanta nebo Greenville – Spartanburg a Brusel – 

Cincinnati – Brusel. Její nové letouny 777F, které CMA objednala v loňském roce, jsou na ACMI 

s Qatar a létají mezi Dauhá a Evropou. Dohoda s ACMI je dohodnuta do 31. července, ale šéf QR 

Cargo Guillaume Halleux řekl, že ponechává možnost jejího prodloužení. Během doby pronájmu 

prý CMA cvičí posádku. Z dlouhodobějšího hlediska má CMA prý v plánu létat s letouny 777F do 

Asie – zdá se však, že hlavní rozhodnutí budou nyní záležet na společnosti Air France-KLM. 

  

P.S. Omlouvám se, je to trochu delší, ale příkladně ukazuje, jak to může dopadnout, když se rejdař 

cpe někam, kam nepatří... 
 

Slevovým gestem chtějí velké francouzské korporace odvrátit hrozící „zvláštní daň“ ve výši 15 

procent na „super zisky“ vyplývající z nedostatku energie a surovin. Odpovídající návrh na změnu 

zákona předložila levicová opozice. Zákon je v současné době projednáván v Národním 

shromáždění a Senátu a očekává se, že vstoupí v platnost před letními prázdninami parlamentu a 

vlády. Vzhledem k tomu, že vládní tábor nemá od červnových parlamentních voleb nadpoloviční 

většinu, měl by takový návrh velkou šanci na schválení. Tomu chce zabránit ministr hospodářství 

a financí Bruno Le Maire, který vede pravicové liberální křídlo vládního tábora a další členové 

vlády,   

V reakci na blížící se změnu zákona oznámil začátkem července generální ředitel lodní skupiny 

CMA CGM Rodolphe Saadé, že přepravné za kontejnery se sníží o 500 EUR za 40stopý 

kontejner. Minulý týden slevu zvýšil na 750 eur a rozšířil ji na všechny zákazníky. Zpočátku ze 

slevy těžily pouze maloobchodní skupiny. Lodní společnost navíc poskytuje slevu 100 eur za každý 

40stopý kontejner s francouzským exportním zbožím. Toto opatření vstoupí v platnost 1. srpna a 

zpočátku bude platit jeden rok. Podobné finanční ústupky dělají i další korporace, banky a obchodní 

řetězce, které ze současného vývoje globální ekonomické situace těží zejména. 

Například energetická společnost Total sníží cenu pohonných hmot pro koncové spotřebitele do 

listopadu o 20 centů za litr a do konce roku pak o 10 centů. Soukromé dálniční společnosti snížily 

pro své účastníky sazby mýtného o 10 procent. Státní dráhy SNCF také poskytují slevy z cen – 

zpočátku pouze na letní měsíce – ale pouze v osobní dopravě. 

Rodolphe Saadé striktně odmítl myšlenku mimořádné daně ze zisku, protože by to jednostranně 

zhoršilo konkurenční podmínky na světovém trhu pro lodní společnost CMA CGM ve srovnání s 

jejími konkurenty, především MSC a Maersk. CMA CGM vykázala v roce 2021 čistý příjem 17,9 

miliardy dolarů, čímž překonala všechny velké společnosti ve Francii, před energetickým gigantem 

Total a skupinou luxusního zboží LVMH. 

Lodní společnost Maersk mezitím oznámila, že nebude následovat příklad CMA CGM se 

zaváděním slev na ceny kontejnerů. 

P.S. Představte si, co by mohli následovat u nás – kdyby se naše chrabrá vláda rozhoupala ke 

stejnému kroku (jenže ona má v parlamentu pořád navrch...) 

 

Hamburská služba KEB chce s okamžitou platností přepravit po železnici až 1,3 milionu balíků 

ročně. Protože vlak je stále tím nejekologičtějším způsobem dopravy. Pilotní test, který Hermes 

oficiálně oznámil na konci minulého týdne, běží od 1. června. Na 625kilometrové trase mezi 



Magdeburgem a Lodží v Polsku se přeprava provádí jednou týdně v každém směru pomocí linky s 

výměnnými nástavbami. 

„Na německé straně jsme si přes DB Cargo zarezervovali variantu DBeco plus zelené elektřiny, 

takže ročně ušetříme kolem 57 tun CO2 na celé trase, a tedy více než 50 procent oproti 

kamionům. Na polské straně to zatím není možné; využíváme zde však neutrální nabídku DBeco, 

a proto pravděpodobně můžeme dosáhnout kompenzace CO2 ve výši dalších 47 tun CO2,“ říká 

Michael Peuker, manažer udržitelného rozvoje ve společnosti Hermes. 

DHL a DPD také oznámily, že budou stále častěji přepravovat balíky vlakem. Před dobrými dvěma 

měsíci DPD například oznámilo, že bude přepravovat zásilky nákladním vlakem mezi Hamburkem 

a Duisburgem v noci a DHL chce zákazníkům dokonce nabídnout možnost, aby si sami rozhodli, 

zda část balíku přepraví vlakem nebo pouze po silnici, a to alespoň na trasách, kde to jde. 

Zda Hermes rozšíří přepravu balíků po železnici, závisí na úspěchu pilotního projektu. Ale možné 

trasy v rámci Německa existují, i když s ohledem na požadavky na dobu přepravy.  

P.S. Super – až na zpovykané zákazníky e-commerce, zdali vydrží prodloužení přepravy o další 

týden? 

 

Poprvé od začátku ruské útočné války proti Ukrajině opustila oděsský přístav loď s 

obilím. Nákladní loď "Razon" naložená kukuřicí odplula v pondělí ráno do Libanonu, uvedla televize CNN 

Türk s odvoláním na turecké ministerstvo obrany. Další lodě mají následovat. Nákladní loď "Razon" pluje pod vlajkou 

západoafrické země Sierra Leone. Díky tomu by měly být miliony tun obilí opět dostupné pro světový 

trh. Před ruskou útočnou válkou byla Ukrajina jedním z nejvýznamnějších vývozců obilí na 

světě. U nich jde mimo jiné o miliardové příjmy z prodeje pšenice a kukuřice. Krátce předtím 

turecké ministerstvo prohlásilo, že dodávka obilí se uskuteční v rámci dohody uzavřené 22. 

července a další exporty budou následovat. 

Váleční odpůrci Ukrajina a Rusko prostřednictvím Organizace spojených národů podepsaly každý 

zvlášť v Istanbulu s Tureckem dohodu o umožnění vývozu obilí z Ukrajiny ze tří přístavů. Podle 

ukrajinských zdrojů stále čeká na export více než 20 milionů tun obilí z loňské sklizně. Kvůli nové 

sklizni je naléhavě nutné vyklidit sila. Provoz přístavu byl z bezpečnostních důvodů pozastaven po 

ruské invazi na konci února. Moskva byla obviněna z blokování ukrajinského vývozu obilí. Rusko 

se nyní v dohodě zavázalo, že umožní lodím plout po mořském koridoru a nebude na ně ani na 

dotčené přístavy útočit. 

Vývoz je monitorován z řídicího centra v Istanbulu, kde pracují zástupci Ruska, Ukrajiny, OSN a 

Turecka. Bosporský průliv, který prochází Istanbulem, je jedinou námořní cestou z Černého moře 

do Středozemního moře. Turecko má nad Bosporem suverenitu. Lodě musí být kontrolovány při 

vstupu a výstupu z Černého moře. Na žádost Ruska lze zajistit, aby lodě neměly na palubě žádné 

zbraně a podobně. Rusko se obává, že Ukrajina nakoupí zbraně z výnosů z prodeje obilí. 

Dohoda se vztahuje na ukrajinské přístavy Oděsa, Čornomorsk a Južnyj (Pivdennyj). Jen den po 

dohodě Rusko ostřelovalo přístav Oděsa, což vyvolalo obavy, že dohoda o obilí by mohla 

zkolabovat. Potraviny z Ukrajiny jsou naléhavě potřeba na světovém trhu – zejména v Asii a 

Africe. Organizace spojených národů nedávno varovala před nejhorším hladomorem za poslední 



desetiletí. Když podepsali dohodu s Ruskem a Ukrajinou, OSN a Turecko hovořily o znamení 

naděje v době války. 

 

V Lufthanse se přiblížila o krok možná stávka pilotů. V hlasování členové Vereinigung Cockpit (VC) velmi 

jasnou většinou hlasovali pro pracovní spor. Svaz o tom informoval v neděli po sečtení hlasů. To znamená, že 

stávka přibližně 5 000 pilotů Lufthansa a Lufthansa Cargo je možná s okamžitou platností, ale 

zatím nebyla vyvolána. Ještě před sčítáním vysvětlil expert na VC tarify Marcel Gröls, že to byl 

zatím varovný signál představenstvu Lufthansy. „Nyní potřebujeme moderní a spravedlivou, 

mezinárodně konkurenceschopnou strukturu odměňování ve všech profesních skupinách,“ 

vysvětlil Gröls. Podle zasvěcených by svaz pilotů mohl být připraven na stávku ještě před koncem 

prázdnin. V minulých letech bylo září také obzvláště rušným měsícem, takže stávka v této době by 

měla na společnost také tvrdý dopad. 

Důvodem stávkové přípravy VC je uvíznutí jednání o nové mzdové dohodě po šesti kolech. Z pohledu VC 

Lufthansa zatím nepředložila přijatelnou nabídku. VC podle vlastních vyjádření požaduje mimo jiné zvýšení platů o 

5,5 procenta v aktuálním roce a automatizovanou úpravu inflace od příštího roku. Jednání zatím nebyla prohlášena ani 

jednou za neúspěšná. Jen ve středu odbory Verdi téměř na celý den ochromily letový provoz největší 

německé letecké společnosti výstražnou stávkou pozemního personálu. Bylo zrušeno více než 1000 

letů. Verdi však zatím možnou stávku pilotů neřešila, podnikatelé i politici však kritizovali délku 

a rozsah pracovních odstávek. Obnovení jednání je naplánováno na 3. srpna. 

V pozadí je také konflikt o budoucí firemní strategii. VC měl v minulosti garantován přesný počet 

325 letadel, se kterými smí létat pouze přibližně 5 000 kapitánů a prvních důstojníků, na které se 

vztahuje skupinová kolektivní smlouva. Pod dojmem koronavirové krize Lufthansa vypověděla 

příslušnou smlouvu a začala zřizovat nový letový provoz (AOC) s nižšími tarifními podmínkami 

pod logem jeřába. Nová letecká společnost, interně známá jako „Cityline 2“, má převzít klíčové 

úkoly od předchozí hlavní společnosti v evropské dopravě. 

 

Ceny statistického koše zboží v zemích eurozóny byly v červenci o 8,9 procenta vyšší než o rok 

dříve, odhaduje Eurostat, statistický úřad EU. V červnu byla míra inflace "jen" 8,6 

procenta. Zdaleka největším tahounem cen jsou stále náklady na energie, které byly o 39,7 procenta 

vyšší než v červenci 2021. V červnu však vzrostly ceny energií v eurozóně až o 42 procent. Výrazné 

zvýšení cen v červenci oproti předchozímu roku zaznamenaly také potraviny, alkohol a tabák (9,8 

procenta), průmyslové výrobky (4,5 procenta) a služby (3,7 procenta). Téměř ve všech hlavních 

zemích eurozóny se meziroční míra inflace ve srovnání s červnem dále zvýšila. V Německu se 

vyšplhala na 8,5 procenta (z 8,2 procenta), ve Francii na 6,8 procenta (6,5), ve Španělsku na 10,8 

procenta (10,0) a v Nizozemsku na 11,6 procenta (9,9). Pouze v Itálii došlo k malému poklesu z 

8,5 na 8,4 procenta. Takzvaná míra jádrové inflace počítaná bez cen energií, potravin, alkoholu a 

tabáku vzrostla v eurozóně z 3,7 na 4,0 procenta. Základní sazbu používají ekonomové jako 

měřítko pro inflační trend. 

Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve druhém čtvrtletí vyvíjel poměrně dobře. Podle 

předběžného bleskového odhadu Eurostatu vzrostl oproti předchozímu čtvrtletí po sezónním 

očištění o 0,7 procenta a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 4,0 

procenta. Ekonomové dotazovaní zpravodajskou agenturou Dow Jones News očekávali 

mezičtvrtletní růst 0,1 procenta a 3,4 procenta oproti předchozímu roku. Ve srovnání se stejným 

obdobím loňského roku vykázaly všechny země, pro které byly k dispozici údaje, růst v rozmezí 

od 6,9 procenta v Portugalsku po 1,5 procenta v Německu. 



Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však v Německu nedošlo k žádnému růstu. HDP byl stejný 

jako v prvním čtvrtletí. „Dramaticky zvýšené ceny energií, inflace, pokračující narušení 

dodavatelského řetězce a zpomalení globální ekonomiky tvrdě zasahují německou ekonomiku,“ 

komentoval situaci Martin Wansleben, generální ředitel Asociace německých průmyslových a 

obchodních komor (DIHK). Vyzval k reakci politiků v Německu i v Evropě. "Například 

potřebujeme rychle podepsat nové obchodní dohody, abychom diverzifikovali naše dodavatelské 

řetězce." 

 

Německá federální vláda schválila zákon, který jí dává možnost zasahovat do železničního provozu 

vyhláškou a například upřednostňovat uhelné vlaky. Což neznamená nic jiného, než že cestující 

ICE se projedou za těžkým nákladním vlakem rychlostí 80 km / h. Vezměte prosím na vědomí 

zákaz sběru květin za jízdy. 

Železniční zákazníci a železniční podniky by měli být spokojeni, pokud se provozovateli 

infrastruktury DB Netz podaří zorganizovat přiměřeně spolehlivý provoz. Tento úkol je již 

dostatečně náročný z důvodu intenzivního využívání sítě a ještě intenzivnější stavební činnosti. 

Zavedení nových pravidel priority nyní přináší další komplikaci. Logika jízdního řádu "rychle před 

pomalým" již má své důvody. 

Kromě toho, že uhelné sklady nemusí být doplňovány přes noc, že stávající uhelné elektrárny 

mohly být již v minulosti bez problémů zásobovány, že kromě železnice existuje také plavidlo 

vnitrozemské plavby, které provozovatelé elektráren obvykle mají určité zásoby: Urgentní vlaky 

mohou i nadále rezervovat expresní trasy. Politici sice rádi "zlepšují" rámcové podmínky pro 

železniční dopravu, ta by však měla zůstat v původním časovém plánu. 

 

Nálada v německém dopravním a logistickém průmyslu se v červenci výrazně zhoršila. 

Podnikatelské klima zjištěné institutem Ifo kleslo o 4 body na minus 16 bodů v silniční nákladní 

dopravě ve srovnání s červnem a o téměř 12 až na minus 15 bodů v sektoru skladování a spedice. 

Na jedné straně se zvýšil pesimismus, na druhou stranu výrazně méně firem bylo schopno v 

červenci vykázat dobrý obchod, jak ukazují aktuální průzkumy Institutu Ifo. V souladu s tím se 

rovnováha hodnocení situace v silniční nákladní dopravě – rozdíl mezi procenty odpovědí "dobrých" a 

"špatných" – snížila z 12 na 8 bodů. U společností v sektoru skladování a spedice byl pokles ještě výraznější. Hodnota 

zde klesla o 11 bodů na pouhých 7 bodů (červenec 2021: 21,7). 

Bilance podnikatelských očekávání – rozdíl mezi procenty odpovědí "levnější" a "méně příznivé" 

– klesla asi o 13 bodů na minus 34 bodů a v silniční nákladní dopravě z minus 33 na minus 37 

bodů. Stále více logistiků se očividně velmi obává příštích šesti měsíců. Očekávání tržeb a 

zaměstnanců byla také výrazně utlumenější, i když v příštích třech měsících lze stále očekávat 

mírný růst tržeb a počtu nových zaměstnanců. 

Trend je stále jasný v cenách: Pro nadcházející čtvrtletí společnosti očekávají růst ve všech 

oblastech s zůstatkovou hodnotou 60 bodů. Zůstatek se získá odečtením procenta společností, které 

chtějí zvýšit své ceny, od procenta těch, které chtějí snížit své ceny. Pokud by všechny dotazované 

společnosti zamýšlely zvýšit své ceny, zůstatek by byl plus 100 bodů. Pokud by každý chtěl snížit 

své ceny, bylo by to mínus 100. Institut Ifo se neptá na výši plánované změny ceny.  

 

Silnice a železniční tratě, přístavy a letiště na Ukrajině a v Moldavsku mají být zahrnuty do 

transevropských dopravních koridorů. Na druhé straně by rozšíření spojení ze států EU do Ruska 



a Běloruska již nemělo být prioritou. Evropská komise navrhla odpovídající úpravu transevropské 

dopravní sítě (TEN-T). Pozměňuje tak svůj návrh nového nařízení o TEN-T z loňského prosince, 

který v současné době projednávají členské státy EU a Evropský parlament. Ruská invaze na 

Ukrajinu také změnila geopolitickou situaci v dopravní politice. "Významný dopad na světové trhy, 

jako je zajišťování potravin, zdůraznil, že vnitřní trh EU a dopravní síť nelze posuzovat izolovaně," 

píše Komise. "Lepší spojení s partnerskými zeměmi v sousedství jsou nyní potřebnější než kdykoli 

předtím." 

Jak problematické jsou různé šířky kolejí železnice, jasně ukázaly obtíže při železničním vývozu 

zemědělských produktů z Ukrajiny, uvedla komisařka EU pro dopravu Adina Valeanová. Tam, kde 

je to ekonomicky odůvodněné, by železniční tratě na Ukrajině měly být převedeny na standardní 

rozchod kolejí EU. Problémy v dopravě s Ukrajinou ukázaly, že rozchod kol je třeba sladit i v rámci 

EU, aby se zabránilo narušení dodavatelských řetězců a posílil se vnitřní trh, uvedla Valeanová. 

Komise navrhuje, aby všechny členské státy s železničním spojením do jiných zemí EU byly podle 

nařízení TEN-T povinny vybudovat všechny nové železniční tratě v síti TEN-T se standardním 

rozchodem kolejí 1 435 milimetrů. Budou také muset předložit plány přeměny pro všechny trasy, 

které jsou součástí jednoho z devíti transevropských dopravních koridorů. V EU existuje pět 

různých rozchodů kolejí. Kromě standardní šířky mají Irsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 

jakož i Portugalsko a Španělsko své vlastní normy. 

Podle návrhu Komise mají být čtyři koridory rozšířeny do Moldavska a na Ukrajinu (viz mapa). 

Severomořsko-baltský koridor se má rozprostírat z polských Katovic nejen k ukrajinským 

hranicím, ale přes Lvov a Kyjev do přístavního města Mariupol, které je v současné době pod 

ruskou kontrolou. Koridor Rýn-Dunaj a Baltsko-jadranský koridor má být také prodloužen od 

slovensko-ukrajinské hranice do Lvova. Do koridoru, který spojuje pobaltské státy s Černým a 

Egejským mořem, má být přidána zcela nová výpomoc. Zde Komise navrhuje zahrnout spojení z 

Bukurešti přes Lvov do Polska. Z této trasy do Oděsy se pak oddělí dvě trasy: jedna z nich spojuje 

Lvov s ukrajinským přístavním městem, druhá vede z Rumunska přes Moldavsko a jeho hlavní 

město Kišiněv do Oděsy. "Rozšířením čtyř evropských dopravních koridorů na Ukrajinu a do 

Moldavska – včetně přístavů Mariupol a Oděsa – zlepšíme dopravní spojení mezi EU a těmito 

dvěma zeměmi, usnadníme ekonomické výměny a vytvoříme lepší spojení pro lidi a podniky," 

řekla komisařka. 

 

Poskytovatel logistických služeb DACHSER se v roce 2023 spolehne na dvě nová, lokálně 

bezemisní nákladní vozidla s vodíkovými palivovými články. Na začátku roku bude zahájena 

výroba vozidla s palivovým článkem Hyundai Xcient s celkovou hmotností 27 tun a prostorem až 

pro 18 palet. DACHSER chce kamion během dne přesouvat v regionální distribuční dopravě v 

Magdeburku a okolí, v noci má jezdit v pravidelném provozu s tandemovým výměnným 

nástavbovým návěsem do pobočky v Berlíně-Schönefeldu. Za volantem bude sedět profesionální 

řidič, který letos absolvuje školení ve firmě. 

Podle logistického giganta je dvousměnný provoz Hyundai Xcient Fuel Cell možný díky dojezdu 

až 400 kilometrů. Na začátku praktického testování pak budou v blízkosti poboček v Magdeburku 

a Berlíně k dispozici vhodná čerpací zařízení. Za to je zodpovědná společnost H2 Green Power & 

Logistics GmbH, která podle svých vlastních informací prodává zelený vodík z vlastní zelené 

elektřiny pro silniční, železniční, potrubní a vnitrozemskou vodní dopravu, který se vyrábí v 

Magdeburgu a produkuje se z fotovoltaiky, větrné energie a biomasy cestou elektrolýzy H2. 
 



Zdá se, že celosvětová spolehlivost jízdních řádů společností liniové dopravy otočila trend, který 

jsme reportovali od začátku roku, a který do června stále zhoršovala. Podle hodnocení analytické a 

poradenské společnosti Sea-Intelligence se spolehlivost jízdních řádů v červnu překvapivě zlepšila 

o 3,6 procentního bodu na 40 procent. 

Je to také poprvé od začátku pandemie, kdy se ve srovnání s předchozím rokem zlepšilo dodržování 

dodacích termínů. Průměrné zpoždění lodí letos zatím výrazně kleslo, meziročně o 6,24 

dne. Zpoždění je nyní hluboko pod 7denní hranicí a představuje zlepšení oproti odpovídající hodnotě pro rok 2021. 

Se spolehlivostí harmonogramu 49,5 procenta byl nejpřesnější lodní společností v červnu 2022 Maersk, 

následovaný Hamburgem Süd s 41,4 procenty. Existovalo deset přepravních společností se spolehlivostí 

harmonogramu 30 až 40 procent a pouze dvě se spolehlivostí harmonogramu 20 až 30 procent. 

Celkově byly přepravní společnosti z hlediska spolehlivosti velmi blízko, přičemž prvních deset 

od sebe dělilo pouhých 7 procentních bodů. Nejnižší spolehlivost 24,8 procenta měl v červnu 2022 Wan 

Hai. Meziročně devět ze 14 nejlepších dopravců v červnu 2022 oznámilo zlepšení spolehlivosti jízdních řádů, přičemž 

Evergreen byl jediným dopravcem v dvouciferném rozsahu (16,2 procenta).  

P.S. Představte si, milé děti, že kdysi se linkové lodě hlásily do přístavu na hodiny přesně... Ale to už je dávno! 

 

Podle německého spolkového ministra dopravy Volkera Wissinga by měla být v brzké době k 

dispozici dlouho očekávaná studie proveditelnosti alternativní trasy pro nákladní vlaky v údolí 

středního Rýna, které sužuje hluk z kolejí. "Studie má být předána spolkovým zemím v létě – v 

polovině srpna – a následně zveřejněna," řekl politik FDP německé tiskové agentuře. Podle jeho 

ministerstva se práce na průzkumu blíží ke konci. Otázkou je, zda je výstavba 100 kilometrů dlouhého 

tunelového systému přes Westerwald a Taunus pro nákladní vlaky na odlehčení „údolí světového dědictví horního 

středního Rýna" reálná. A pokud ano, do kdy. 

Wissing doufá, „že nakonec vznikne perspektiva pro realizaci“. Ministr dodal: "Tamní občané ale 

také vědí, že výstavba alternativní trasy bude samozřejmě trvat velmi dlouho." 

Hradem lemovaným údolím řeky vedou dvě železniční tratě postavené před více než 150 

lety. Podle Deutsche Bahn jsou tratě na pravém břehu Rýna jednou z nejfrekventovanějších tras 

nákladních vlaků v Evropě mezi Janovem a Rotterdamem. Trychtýřovité údolí zesiluje hluk. 

Podle sdružení Pro Rheintal trpí místní obyvatelé nespavostí, bolestmi hlavy a vysokým krevním 

tlakem. Železnice poukazují na vylepšení, jako jsou protihlukové stěny, tlumiče kolejnic, hladké 

koleje a tiché brzdy na svých nákladních vlacích. Wissing také řekl: "Už jsme dosáhli hodně díky 

tišším vlakům a technickým vylepšením."  

P.S. Tak už vím, od čeho mám po přestěhování do Děčína vyšší tlak. Chci taky odlehčovací trasu 

k údolí Labe (mimochodem taky tudy jezdí vlaky už 150 let a teď bác, začalo to vadit 

 

Hamburg urychluje rozšiřování vodíkové infrastruktury: v příštím roce mají začít stavební práce 

na potrubní síti, která bude dopravovat vodík přes přístav Hamburk. Spolkové ministerstvo 

hospodářství schválilo „brzký začátek opatření“, jak ve středu oznámil dodavatel Gasnetz 

Hamburg. 



V areálu bývalé uhelné elektrárny Hamburg-Moorburg se staví elektrolyzér na výrobu 

vodíku. První průmysloví zákazníci by odtud měli být zásobováni vodíkem do roku 2026. 

Za tímto účelem bude zpočátku vybudován potrubní systém v délce 40 kilometrů. Ta má být v 

následujících letech rozšířena na 60 kilometrů a napojena na evropskou vodíkovou přenosovou síť, 

jak oznámil Gasnetz Hamburg. Plánuje se také dovoz zeleného vodíku z moře.  

 

Po 14 letech výstavby byla otevřena pro lodní dopravu druhá plavební komora Wusterwitz na státní 

hranici mezi Braniborskem a Saskem-Anhaltem. Zdymadlo v Brandenburgu/Havel propojí Berlín 

s Hannoverem a prostřednictvím dalších vodních cest také se zámořským přístavem v Hamburku 

a Porúřím, oznámilo veřejnosti v úterý generální ředitelství pro vodní cesty a lodní dopravu. Po 

zahájení stavby v roce 2008 se dokončení několikrát zpozdilo kvůli problémům s betonem. 

Druhá plavební komora je o něco širší a hlubší než první a měla by nabídnout dostatek prostoru 

pro těžké lodě. Podle informací byl první bezemisní tlačný člun na světě „Elektra“ s pohonem na 

palivové články první lodí, která byla převedena. „To, co zde dnes předvádíme s naší lodí na 

vodíkový pohon, je pohled do budoucnosti – budoucnosti s bezemisní přepravou těžkých 

nákladních člunů mezi Berlínem a Hamburkem,“ řekla státní tajemnice spolkového ministerstva 

dopravy Daniela Kluckert. To odlehčí dálnici A2 a pomůže dosáhnout klimatických cílů. 

"S dnešním dopravním otevřením zdymadla Wusterwitz máme výkonnou alternativu pro silně 

využívanou západo-východní osu na silnici, ale také na kolejích," řekl braniborský ministr dopravy 

Guido Beermann (CDU). spojení z Rýna do Berlína a tím spojení s přístavem Duisburg, který má 

stále významnou kapacitu.“ 

P.S. SSL Express 04-08-2030 Plavební komora Děčín-Dolní Žleb dnes po 30 letech dohadování a 

odkladů odbavila první plavidlo, poháněné dobrou vůlí 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


