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Z ukrajinských černomořských přístavů v pondělí vypluly další dvě lodě s obilím, přičemž čtyři z 

nich odjely v neděli a další čtyři minulý týden. Do ukrajinského černomořského přístavu 

Čornomorsk navíc v neděli dorazilo první nákladní plavidlo od ruské invaze, aby ze země 

přesunulo tolik potřebné obiloviny. Dnes probíhá nakládka 14,415 dwt Fulmar S. Další lodě jsou 

připraveny k brzkému naplutí na Ukrajině. 

  

Ukrajina a Rusko minulý měsíc dosáhly dohody o zřízení bezpečných námořních tras pro vývoz 

ukrajinského obilí ze tří přístavů na dobu 120 dnů. Podle podrobností o Iniciativě pro černomořské 

obilí jsou lodě kontrolovány v Istanbulu. Ukrajina naléhavě potřebuje přesunout 20 milionů tun 

loňské sklizně, než se letošní úroda dostane do stísněných sil a doků. 

  

„Úspěch počátečních zásilek může poskytnout impuls k tomu, aby se proces zrychlil,“ konstatovala 

dnes charterová platforma Shipfix. „Přesto, když průměrná velikost objednávek nákladu zůstává 

kolem 20 000 tun, bude podle údajů objednávky Shipfixu vyžadováno přibližně tisíc plaveb, pokud 

se do obchodu nezapojí větší plavidla.“ 

  

Vzhledem k tomu, že se nyní obilné lodě pohybují oběma směry, Kyjev vyzval k rozšíření 

přepravního paktu i na další zboží, jako je železná ruda. 
 

UPS přerušuje svou práci s Amazonem – způsobem, který pro nás „má smysl“ – aby se zaměřil na 

hustotu dodávek. Ve výsledkové zprávě generální ředitelka Carol Tomeová poznamenala, že 

integrátor zaznamenal pokles objemů, což je o zhruba 222.000 balíků denně nižší než prognóza. 

„Více než polovina poklesu objemu ve Spojených státech byla založena na krocích, které jsme 

podnikli s několika našimi zákazníky v našem lepším, nikoli větším rámci. Jedním z těch zákazníků 

je Amazon. S Amazonem, naším největším zákazníkem, máme skvělý vztah. Ale jak jsme již v 

minulosti oznámili, uzavřeli jsme se společností Amazon smluvní dohodu o objemu, který 

vezmeme do naší sítě, a objemu, který dodají.“ 

Dodala, že „Amazon nám dluží ještě značný objem. Když jsem se díval naposledy, [Amazon má] 

35 miliard dolarů zásob. Smluvně jsme se dohodli na tom, co má smysl pro nás oproti tomu, co 

dává smysl pro ně. To znamená, že objem i příjmy Amazonu klesají. Do konce letošního roku 

předpokládáme, že příjmy Amazonu budou nižší než 11 % z našeho celkového obratu. To nám 

dává prostor k růstu v těch částech trhu, které chceme dále rozvíjet, jako jsou SMB, B2B, 

zdravotnictví a další. Více než polovina poklesu objemu našeho podnikání, včetně letecké dopravy, 

byla způsobena dohodami, které jsme uzavřeli s několika našimi zákazníky ohledně objemu, který 

vezmeme, a objemu, který nevezmeme.“ 

Když procházela některá „zajímavá fakta“, která jedna analytička nazvala „ohromujícím výkonem“ 

paní Tomové, poznamenala, že z 20 největších zákazníků UPS rostly objemy u operátora o více 

než 65 % a dodala, že dalším zajímavým faktem je, že ve druhém čtvrtletí v podnikové části UPS 

segmentu převážily nové velmi kvalitní obchody oproti uplynulým pěti letům. Nyní tento objem 

ještě nepřišel do sítě, protože je příliš čerstvý; očekává se v druhé polovině (roku). 

„Takže náš byznys vedeme tak, jak ho chceme navzdory makropodmínkám řídit v tom lepším, 

nikoli větším rámci.“ 



Paní Tomeová také poznamenala, že UPS méně diskontuje, a částečně proto, že zákazníci oceňují 

služby, které poskytuje. UPS síť end-to-end umožňuje poskytovat rekordně vysokou úroveň služeb, 

a to je důležité, na tom opravdu záleží. 

  
 

Severoevropská složka indexu Freightos Baltic (FBX) o víkendu nečekaně vzrostla o 9%. To 

posunulo kontejnerovou spotovou sazbu zpět přes 10 000 dolarů na 10 494 dolarů za 40 ft – ale 

tento výkyv je považován za dočasnou blamáž vzhledem k tomu, že ostatní indexy a fundamenty 

trhu míří opačným směrem. Severoevropský ukazatel XSI společnosti Xeneta tento týden dokonce 

klesl o dalších 4,5%, a to na 9 557 dolarů za 40 stop, zatímco Drewryho složka WCI klesla o 2% 

na 8 939 dolarů za 40 stop. V dnešním komentáři Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) se 

navíc uvádí, že evropský trh „zůstává přesycen“ a že sazby za nákladní dopravu „nadále klesají“. 

„Rejdaři rozhodně začínají mít potíže s naplněním svých lodí pro severní Evropu a plují nalehko,“ 

řekl tento týden listu The Loadstar jeden z čínských NVOCC. A generální ředitel společnosti 

Maersk Soren Skou tento týden připustil, že důvěra evropských spotřebitelů je „tak nízká, jak nikdy 

nebyla“, což podle něj bude mít dopad na rezervace. 

Vrchol sezóny pro severní Evropu již zjevně minul, byl velmi krátký a je pryč. Teď se dostáváme 

do velmi brzké slabé sezóny, podle toho, jak vypadají chabé vyhlídky na termínovou rezervaci. 

V transpacifiku přitom panuje optimismus, že chuť amerického spotřebitele po zboží udrží faktory 

vytíženosti na pokračující zdravé úrovni. Pan Skou byl zjevně optimističtější, pokud jde o americký 

trh ve srovnání s evropským, během prezentace svých výdělků za 2. čtvrtletí. „Měli bychom však 

být vždy opatrní, abychom nepočítali jen s americkým spotřebitelem,“ řekl. V odpovědi na dotaz 

analytika, týkající se zpráv přicházejících z USA, kde si maloobchodníci vytvářejí příliš mnoho 

zásob, pan Skou odpověděl, že zpětná vazba, kterou Maersk dostává, je, že si zákazníci stěžují, že 

„mají nízkou inventuru“ a stále plní objednávky na „dostatečné zásoby“. Uvedl také, že „stále existuje 

velmi silná poptávka“ po některých maloobchodních a lifestylových výrobcích, „a vidíme, že naši zákazníci jsou velmi 

zaneprázdněni, pokud jde o dovoz do USA“.  
Nicméně spotové sazby z Asie na západní pobřeží USA nadále také klesají; například XSI 

zaznamenal tento týden osmiprocentní pokles, a to na 6 353 dolarů za 40 stop, což představuje 

pokles o zhruba 60% oproti krátkodobým tržním sazbám z doby před rokem. Sazby pro východní 

pobřeží se zdají stabilnější a vzhledem k přetížení přístavu se WCI mírně snížila, a to na 9 774 

dolarů za 40 stop. 

V transatlantické oblasti se zatím objevují známky určité úlevy pro odesílatele poté, co omezení 

kapacity a silná poptávka zaznamenaly v posledních dvou letech skok sazeb o více než 400%, 

jelikož FBX se v týdnu propadl o 7,5% na 7 784 dolarů za 40 stop. 

Obecně, spotové sazby z Číny nadále klesají na většině obchodů, přičemž NCFI tento týden zaznamenala pokles 

na všech 21 trasách s výjimkou jedné, které sleduje. 

 

Evropská komise vylepšuje svůj návrh nařízení o transevropských dopravních sítích (TEN-T) - 

podle něj se mají stavět nové železniční tratě ve standardním rozchodu a postupně přestavovat 

stávající tratě. 

Návrh je konzistentní, protože Komise se po desetiletí snaží vytvořit jednotný evropský železniční 

trh. Technická harmonizace je k tomu nejdůležitějším nástrojem. 

Nestačí však jednoduše položit nové koleje s jiným rozchodem; musela by se také zakoupit nová 

železniční vozidla. Nová vozidla, nová infrastruktura – to v konečném důsledku znamená: celá 

železnice by byla nová. To pravděpodobně finančně přetíží dotčené členské státy a EU. Konverze 

tratí TEN-T v rámci členského státu přece nemůže zůstat na půli cesty, jinak dojde ke ztrátě 

interoperability železnic v rámci země. V konečném důsledku by byl paralelní provoz vyžadován 



po desetiletí, což zvyšuje náklady na železniční systém. Teoreticky je to dobrý nápad. V praxi ji 

však nelze financovat.  

 

Silnější než očekávaný růst exportu podporuje oživení čínské ekonomiky. Vývoz přepočtený v 

amerických dolarech vzrostl v červenci o 18 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského 

roku, jak oznámili čínští celníci v neděli v Pekingu. Experti ve skutečnosti předpovídali zpomalení 

růstu exportu. Obdobný nárůst o 17,9 procenta byl zaznamenán i v předchozím měsíci. Čínský 

dovoz naopak v červenci rostl o 2,3 procenta méně, než se očekávalo. Zvláště silně se rozvíjel 

čínský obchod s Ruskem, který vzrostl o 37,1 procenta. Čínský dovoz ze sousední země – na kterou 

se vztahují mezinárodní ekonomické sankce za její invazi na Ukrajinu – vzrostl o 49,3 

procenta. Čína dováží z Ruska zvláště velké množství energie. Čínský export vzrostl o 22,2 procenta. Ve válce na 

Ukrajině stojí komunistické vedení na straně ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Podle dalších informací němečtí exportéři nadále trpí poklesem německého exportu do druhé 

největší ekonomiky. Čínský dovoz z Německa klesl o 6,7 procenta. Čínský export do Německa 

naopak nadále rostl o 17,6 procenta. Vývoj obchodu s Evropou je podobný: vývoz Číny do EU 

vzrostl dokonce o 23,2 procenta, zatímco dovoz ze Společenství klesl o 7,4 procenta. 

Nejnovější aktualizace údajů Kiel Trade Indicator od Institutu pro světovou ekonomiku (IfW), 

která je založena na celosvětovém pohybu lodí, ukazuje pro globální obchod v červenci naopak 

minus 1,7 procenta ve srovnání s předchozím měsícem (cenově a sezónně očištěno). Hodnoty 

indikátorů jsou pro Čínu také negativní (vývoz: minus 3,2 procenta; dovoz: minus 4,1 procenta). "Kvůli inflaci se 

propast mezi oficiální statistikou bez úpravy cen a údaji z Kiel Trade Indicator s úpravou cen rozšiřuje," poznamenává 

ekonom IfW Vincent Stamer. Podle oficiálních obchodních statistik vzrostl německý export například v červnu 2022 

o 18 procent ve srovnání se stejným měsícem loňského roku, ale pouze o 2 procenta po očištění o cenu podle IfW. 

„Růst čínského exportu opět překvapil směrem vzhůru,“ řekl agentuře Bloomberg Zhang Zhiwei, 

hlavní ekonom Pinpoint Asset Management. „Silný růst exportu bude i nadále pomáhat čínské 

ekonomice v obtížném roce, zatímco domácí poptávka zůstává slabá.“ Silný růst exportu také 

podpoří důvěru v čínskou měnu a pomůže zabránit odlivu kapitálu. Celkově Čína v červenci 

vykázala přebytek obchodní bilance ve výši 101 miliard dolarů. Jeho vývoz do USA vzrostl o 11 

procent, zatímco dovoz amerického zboží – podobně jako do Německa a zbytku EU – podle celních 

údajů klesl o 4,5 procenta. 

Silný export je hlavním přispěvatelem k růstu Číny, který byl ovšem ve druhém čtvrtletí velkým 

zklamáním, když vykázal meziročně jen +0,4 procenta. Důvodem jsou opakované propuknutí 

korony a lockdowny a další omezení zavedená čínskou přísnou strategií nulového výskytu 

Covid. Ekonomika také trpí dosud největší krizí v sektoru nemovitostí, který byl vždy hlavním 

hnacím motorem. Klesající globální poptávka a vysoká inflace v jiných zemích podle expertů 

zvyšují nejistotu pro čínský export, což by mohlo ovlivnit i oživení v Číně. Čínská vláda původně 

stanovila pro letošní rok růstový cíl ve výši 5,5 procenta, což se nyní zdá stále nereálnější. Na 

nedávném zasedání politbyra se hovořilo pouze o snaze o „nejlepší možný výsledek“ pro 

růst. Mezinárodní měnový fond (MMF) nedávno předpověděl Číně pouze 3,3procentní růst.  

 

Růst ve Frankfurtu a na zúčastněných letištích skupiny výrazně zvýšil v první polovině roku 2022 příjmy 

společnosti Fraport AG. V prvních šesti měsících roku byla letiště v Řecku se silným zaměřením na turisty již nad 

úrovní před krizí v roce 2019 – včetně: Rhodosu, Santorini a Kerkyry na Korfu. Díky rostoucí poptávce vzrostly tržby 

skupiny Fraport na 1 348,5 milionu eur (+66,3 procenta). "Po očištění o jednorázové dopady předchozího roku, jako 

je úhrada nákladů na udržení v souvislosti s koronavirem a kompenzačních plateb v Řecku, se naše klíčové provozní 

finanční údaje zlepšily především díky velmi silnému mezinárodnímu obchodu přidružených letišť a příjmům z prodeje 



našeho podílu v Xi-anu. Přesto jsme stále výrazně pod úrovní roku 2019," říká Dr. Stefan Schulte, generální ředitel 

společnosti Fraport AG. 

Pokud jde o objem nákladu, Frankfurt dosáhl přibližně 1,0 milionu tun - to znamená pokles o 11,5 

procenta ve srovnání s první polovinou roku 2021. Kromě silné základny v předchozím roce to 

bylo způsobeno především omezeními ve vzdušném prostoru v důsledku války na Ukrajině a 

četnými omezeními kvůli přísné strategii nula Covid v Číně. Celkově objem letecké přepravy 

společnosti Fraport AG, který byl již v roce 2021 nad úrovní před krizí, meziročně mírně klesl o 

2,6 %. S -0,9 % se letiště v Evropě vyvíjela téměř na úrovni předchozího roku. 

Díky pozitivnímu počtu cestujících se konsolidované tržby společnosti Fraport výrazně zvýšily o 

66,3 procenta na 1 348,5 milionu eur. Po očištění o tržby související s investicemi do expanze v 

mezinárodních společnostech skupiny vzrostly tržby o 67,7 procenta na 1 211,8 milionu eur. 

Kompletní prodej akcií čínského přidruženého letiště Xi-an byl zahrnut do ostatních provozních 

výnosů ve výši 53,7 milionu EUR. 

 

Ebitda vzrostla o 21,8 procenta na 408,3 milionu eur. Nárůst je nižší než u tržeb, protože ebitda za 

předchozí rok byla silně ovlivněna různými pozitivními speciálními efekty. EBIT skupiny Fraport 

vzrostl na 181,9 milionu eur (2021: 116,1 milionu eur). 

Finanční výsledek ve vykazovaném období byl jednoznačně záporný a činil minus 290,8 milionu 

EUR. Hlavním faktorem je zde jednorázový efekt z nyní úplného odečtu hodnoty pohledávky z 

úvěru ve výši 163,3 milionu EUR vůči společnosti Thalita Trading Ltd., která drží podíl v provozní 

společnosti letiště v Petrohradě. "Vzhledem k vývoji stávajících sankčních opatření v důsledku 

ruské agresivní války proti Ukrajině jsme plně snížili nárok na půjčku," říká Schulte. V této 

souvislosti EBT uzavřela se ztrátou 108,9 milionu EUR (6 milionů EUR 2021: 19,9 milionu EUR). 

Konsolidovaný čistý zisk činil minus 53,1 milionu EUR (6 milionů EUR v roce 2021: 15,4 milionu 

EUR). 

 

1 900 dělníků patřících k předním britským odborovým svazům Unite zahájí 21. srpna ve 

Felixstowe osmidenní stávku. Uvádí to sesterská publikace DVZ "Rail Business". Přístav 

zpracovává 48 procent britského kontejnerového dovozu. 

Rozhovory v rozhodčí radě Acas nepřinesly uspokojivý výsledek poté, co zaměstnavatel, 

Felixstowe Dock and Railway Company, nedokázal zlepšit svou nabídku na zvýšení mezd o 7 

procent, což je výrazně pod reálnou mírou inflace 11,8 procenta. Pracovněprávní vztahy byly již 

napjaté, protože pracovníci v loňském roce zaznamenali nárůst pouze o 1,4 procenta. 

Podle vyjádření předních námořních dopravců budou nuceni příslušné linky odklánět do nejbližších 

přístavů na kontinentu, které jsou však již nyní velmi přetížené; další nadbytečné objemy tuto 

situaci ještě mohou zhoršit. 

 

Klesající hladina vody na řekách po celé týdny, zejména na Rýně, Labi a Dunaji, opět podněcuje 

vnitrozemský lodní průmysl, aby vyzval politiky, aby jednali rychleji při plánování a rozšiřování 

vodních cest. "Současný nízký vodostav stále více brání nákladní lodní dopravě v Německu," 

uvedla ve středu v Duisburgu Spolková asociace německé vnitrozemské plavby (BDB). Lodní 

doprava je jednou ze "systémově důležitých proměnných" v přepravě uhlí, obilí, krmiv pro zvířata, 



stavebních materiálů, minerálních olejů, kontejnerů a průmyslových surovin, zdůraznila BDB. Stát 

je "závislý na spolehlivé a dobře rozvinuté dopravní infrastruktuře". 

BDB apelovala na federální vládu, aby urychlila "dlouho opožděné odstranění úzkých míst v síti 

vodních cest". V současné fázi s nízkou hladinou vody by se problémy v síti vodních cest, z nichž 

některé jsou známy po celá desetiletí, "opět staly omezujícím faktorem" lodní dopravy. Spolkový 

ministr dopravy Volker Wissing (FDP) si to uvědomil a slíbil, že bude plánovat a stavět rychleji. 

Pokud by plavební dráhy byly prohloubeny na důležitých místech, znamenalo by to v praxi, že 

nákladní lodě by mohly absorbovat výrazně více nákladu a zůstat v pohybu mnohem déle i při nižší 

hladině, podle BDB. "Naprosto kontraproduktivní" je plánované snížení podpory sítě vodních cest 

spolkovým ministrem financí Christianem Lindnerem (FDP) o zhruba 360 milionů eur od začátku 

příštího roku, jak kritizovalo sdružení. 

 

Generální ředitel společnosti Marine Catering Training Consultancy (MCTC) Christian 

Ioannou se zamýšlí nad tím, jak se průmysl vyvíjel za poslední desetiletí. 

S nedávnými výzvami ohledně covidu, konfliktu na Ukrajině, rostoucími cenami po celém světě a 

krizí dodavatelského řetězce došlo v posledních 10 letech k významným změnám v lodním 

průmyslu a zejména k silnému zaměření na zdraví a pohodu posádek. Proto je ideální čas podívat 

se a přemýšlet o tom, jak se uplynulé desetiletí v odvětví námořního stravování vyvinulo pro 

společnosti i námořníky. Je úžasné, když se podíváte zpět na to, jaký byl trh před deseti lety ve 

srovnání se současností. V posledních letech jsme se setkali s mnoha výzvami. Námořníci čelí 

těmto výzvám s důvěrou, dovednostmi a odhodláním, ale tyto výzvy činí ještě důležitějším zajistit, 

aby rejdaři nabídli podporu pohody a duševního zdraví. 

Ještě před 10 lety mnoho společností nemělo zájem investovat do podpory duševního zdraví a 

pohody a zdraví a výživy. Necítili, že je to problém, který je třeba řešit nebo 

investovat. Mileniálové jsou naší další generací posádek a stále více bojují se svým duševním 

zdravím, s rostoucí mírou depresí a tragických sebevražd. Neustálý přístup ke zprávám a sociálním 

médiím je významným faktorem, proč se tyto otázky staly tak běžnými mezi našimi mladšími 

lidmi. Ráno se přihlašují ke svým telefonům a jsou vystaveni nerealistickým očekáváním a 

srovnáním s ostatními, stejně jako neustálému proudu negativních zpráv. Zdravá výživa je proto 

naprosto nezbytná, pokud jde o posílení duševního zdraví a pohody. Jídlo je přežití, potřebujeme 

jídlo, abychom přežili. Ale kromě toho je to zážitek. Spojuje kultury a my vnímáme jídlo jako 

středobod spojení a komunikace. Lidé mají vždy společné jídlo a mohou si vychutnat sdílení 

vzpomínek a radostí z lahodného jídla. Zásobování vašeho těla správným jídlem má tolik 

pozitivních dopadů jak na námořníky, tak na jejich zaměstnavatele. Pomáhá zvyšovat retenci 

zaměstnanců, morálku, energii a produktivitu. 

Vzhledem k tomu, že do odvětví vstupují čerství absolventi, stále více společností si uvědomuje význam, který 

nová generace námořníků přikládá svému zdraví. Chtějí se udržet v kondici, jíst správné jídlo a užívat si vyváženého 

životního stylu. Investováním do pohody a zdraví svých posádek společnosti vidí úspory svých nákladů, včetně menší 

nemocenské dovolené, lepší produktivity na palubě a šťastnějších posádek. V posledních třech až čtyřech letech lze v 

této oblasti skutečně zaznamenat boom. Experti vždy propagovali přírodní ingredience nad hotovými jídly 

a to je něco, co je ještě důležitější, protože do průmyslu vstupuje více námořníků s různými 

stravovacími potřebami. Uvidíme více veganů, vegetariánů a dalších diet, takže společnosti musí 

být schopny se této potřebě přizpůsobit. 

Další změnou, kterou toto odvětví zaznamenalo, je digitalizace vzdělávání. Přestože e-learning byl 

využíván již v době, kdy průzkum začínal, rozhodně došlo k nárůstu digitalizace školení s tím, že 



více společností si uvědomuje, že více z jejich školení lze absolvovat na dálku. Ačkoli průmysl v 

posledním desetiletí provedl některé významné změny, stále existují mnohá zlepšení, která lze 

provést. Čerstvé nové skupiny námořníků budou těmi, které posunou lodní průmysl na další úroveň, 

takže aby se zlepšily, musí být společnosti ochotny porozumět svým posádkám a jejich potřebám. 

 

Zdroje letecké nákladní dopravy bagatelizovaly dopad na kapacitu vyplývající z ukončení povolení 

pro přepravu nákladu v kabině dne 31. července. Umožnění přepravy nákladu v kabinách pro 

cestující bylo výjimečným opatřením zavedeným Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví 

(EASA) během pandemie Covid. Mezitím, i když je zatím trh v mírném letním klidu, očekává 

vrcholnou sezónu - i když nebude tak silná jako ty v posledních několika letech. 

James Cristofoli, ředitel nákladní dopravy v londýnské kanceláři leteckého makléře Air Charter 

Service, uvedl: "Kapacita nákladu v kabině měla velmi omezený rozsah - náklad musel být omezen 

na malé balíčky, které mohly být naloženy dveřmi pro cestující; zcela vyloučeno bylo nebezpečné 

zboží." Jason Wilson, vedoucí letecké přepravy pro Asii v dánské speditérské společnosti Scan 

Global Logistics, uvedl, že konverze běžných letadel na nákladní  (P2F) podpořily trh, zejména 

proto, aby vyhověly nadrozměrným komoditám OOP. Byly však postupně vyřazeny, protože 

letecké společnosti stáhly letadla, aby uspokojily návrat poptávky cestujících. Dodal: 

"Nepředpokládáme, že pozastavení povolení nákladu v kabině bude mít materiální dopad na 

současné prostředí." Pan Cristofoli poznamenal, že s postupným znovuzavedením stále většího 

počtu pravidelných osobních letů byla "ztracená" kapacita účinně nahrazena. Je také důležité si 

uvědomit, že náklad může být na některých trasách stále přepravován v kabině a letecké společnosti 

se budou pokoušet nasadit na těchto trasách své "preightery". 

Pierre van Der Stichele, viceprezident pro globální freight v makléřské společnosti Air Partner, 

uvedl, že i když vezmeme v úvahu konec nákladu v kabině, existuje v tuto chvíli určitá 

"rovnováha", pokud jde o dostupnost nákladních strojů; sazby však zůstávají vysoké. Trh byl navíc 

ovlivněn vysokými cenami pohonných hmot, které zvýšily inflaci a snížily spotřebitelské výdaje – 

což je důsledek krize na Ukrajině. "Nicméně, na základě rozhovorů v oboru, které jsme měli, je trh 

poměrně optimistický ohledně hlavní sezóny," řekl pan van Der Stichele. "A většina lidí, se kterými 

jsem mluvil, věří, že to bude lepší než předpandemická vrcholná sezóna. Ale musíme mít na paměti 

potenciální slabost v Q1 23." 

Pan Cristofoli dodal: "Tento pokles poptávky spolu s opětovným zavedením osobní dopravy, která 

může přepravovat náklad v podpalubí, znamená, že v současné době je na trhu velké množství 

kapacity a ztráta kapacity v kabině nevedla k žádným úzkým místům. Pokud bude trh letecké 

nákladní dopravy následovat svůj tradiční model, můžeme od konce září očekávat nárůst poptávky. 

V tom okamžiku bude trh možná začít postrádat "náklad v kabině", ale bude to záviset na tom, jak 

moc se zvýší poptávka." 

Obecný trh se v posledních týdnech změkčil na některých obchodních trasách se zavedenou 

dodatečnou kapacitou, ačkoli celkové ceny zůstávají zvýšené na úrovni před Covidem. Pan Wilson 

z SGL řekl: "Jakékoli snížení sazeb bude pravděpodobně ovlivněno dodatečnými náklady 

vzniklými na zemi s přetížením a personálními problémy u handlingových agentů, nákladních 

automobilů a (nákladních) detekčních zařízení. Zákazníci se i nadále snaží vyhnout šokům v 

dodavatelském řetězci, přičemž mnoho proměnných, jako jsou rostoucí ceny pohonných hmot, 

čínská politika nulového Covidu a přetížení námořní přepravy, stále ovlivňuje globální kapacitu". 



"Situace se v Evropě dále zhoršuje, protože letiště jako Londýn, Amsterdam a Frankfurt požadují, 

aby letecké společnosti omezily lety, zatímco někteří dopravci se snaží dostat celou svou flotilu do 

vzduchu i přes nedostatek personálu," dodal Wilson. 

 

Přístavy New York a New Jersey se pustily do boje s liniovými společnostmi: Aby se nerovnováha 

v obratu kontejnerů v námořní nákladní dopravě dostala pod kontrolu, chce přístavní orgán 

postupovat podle svých vlastních informací "agresivně, aby se vyrovnal s rekordním objemem 

přepravy". Za tímto účelem bude přístav v budoucnu vybírat takzvaný vyrovnávací poplatek za 

kontejnery. V rámci tohoto nového poplatku za správu kontejnerů, který bude vybírán čtvrtletně, musí celkový objem 

odchozích kontejnerů konkrétního kontejnerového rejdaře dosáhnout nebo překročit 110 procent objemu příchozích 

kontejnerů ve stejném období. V opačném případě bude účtován poplatek ve výši 100 amerických dolarů (asi 98 eur) 

za kontejner. 

Poplatek za správu kontejnerů, který se zaměřuje na nadbytečné prázdné kontejnery uložené v 

přístavu po delší dobu, vstoupí v platnost 1. září 2022 po uplynutí 30denní federální výpovědní 

lhůty. Poplatek má snížit počet přebytečných prázdných kontejnerů v přístavu a tím "uvolnit 

naléhavě potřebnou kapacitu pro kontejnery naložené dovozem a připravené k vyzvednutí 

provozovateli nákladní dopravy". 

Námořní přístav NYC/NJS zaznamenal od začátku roku téměř 12% nárůst nákladu ve srovnání se 

stejným obdobím loňského roku a 34% nárůst objemu nákladu ve srovnání se stejným obdobím 

před pandemií v roce 2019. Kontejnerové terminály přístavu zůstaly během koronavirové 

pandemie otevřené, i když v národním dodavatelském řetězci existovaly problémy, které vedly k 

velkým narušením v jiných přístavech. 

 

Dopravní společnosti, zasilatelé, speditéři, provozovatelé přístavů a terminálů mohou do 3. října předložit Komisi EU 

své stanovisko k tomu, zda a za jakých podmínek by nařízení o blokové výjimce pro námořní konsorcia mělo být 

upraveno jinými právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. Komise v úterý oznámila, že rozeslala dotazníky 

zúčastněným stranám v námořním dodavatelském řetězci a zahájila veřejnou internetovou konzultaci. Jedná se o první 

krok při revizi vysoce kontroverzních privilegií aliancí liniové dopravy. Platnost současného GMO vyprší 25. dubna 

2024. 

Výjimka ze zákazu antimonopolních dohod umožňuje aliancím majitelů lodí s podílem na trhu 

nižším než 30 procent uzavírat za určitých podmínek dohody o spolupráci při přepravě zboží. Tyto 

dohody jsou také známé jako konsorcia. Zákazníci majitelů lodí (odesílatelé a zasílatelé) tato 

privilegia dlouhodobě kritizují. Považují to za páku, s níž lodní společnosti nadále posilují své 

postavení na trhu a využívají ji k tomu, aby konkurovaly spedičním podnikům a provozovatelům 

terminálů ve svých obchodních oblastech. Zároveň lodě mohou připlouvat stále více a více 

nespolehlivě, mnoho odjezdů je rušeno a podmínky pro zákazníky přepravních společností se 

neustále zhoršují, zní obvinění. 

Ve své konzultaci Komise poukazuje na to, že blokovou výjimku v roce 2020 prodloužila, protože 

v posledních letech klesly jak náklady pro lodní společnosti, tak ceny pro zákazníky za kontejner 

o délce 20 stop (TEU) přibližně o 30 procent, zatímco kvalita služeb zůstala stabilní. Oznamuje 

však, že bude zkoumat, jak se situace změnila – například v důsledku pandemie Covid. V 

konzultačním dokumentu se uvádí, že Komise má rovněž v úmyslu zohlednit trend konsolidace v lodních 

společnostech, vertikální integraci lodních skupin a jejich současné členství v několika konsorciích od roku 2020. 

Kromě odvětví je třeba konzultovat další prodloužení GMO také s orgány pro hospodářskou soutěž v zemích EU. 

Komise má v úmyslu zveřejnit výsledky konzultace ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. 

 



Plán Evropské komise uložit členským státům povinnost harmonizovat rozchody kolejí svých 

železnic prostřednictvím nařízení o transevropských dopravních sítích (TEN-T) se setkává s 

odporem některých zemí, které nepoužívají standardní rozchod kolejí EU. Přinejmenším Finsko a 

Estonsko tuto myšlenku odmítají a ani Litva nechce přestavovat žádné trasy. Též síťové společnosti 

seskupené ve Společenství evropských železničních podniků a provozovatelů infrastruktury (CER) 

nechovají k návrhu zjevné sympatie. 

"Finsko tuto změnu nepřijímá," říká ministr dopravy Timo Harakka. Evropská komise chce, aby 

všechny nové železniční tratě v TEN-T byly postaveny se standardním rozchodem 1 435 milimetrů. 

Kromě toho mají členské státy předložit plány na úpravu stávajících tras. Podle návrhu by to mohlo 

být vyňato z tras, kde lze prokázat, že náklady na přeměnu převyšují přínosy. Další rozchody 

existují v Irsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě, jakož i v Portugalsku a Španělsku. Irsko, 

Lotyšsko, Portugalsko a Španělsko se až v úterý vyjádřily k otázce, jak hodnotí návrh Komise. 

"Změna rozchodu by nebyla ani ekonomicky, ani provozně proveditelná," říká Harakka. 

Rozhodnutí takového rozsahu by neměla být přijímána "ukvapeně". Vyzývá k výjimce z pravidla 

přizpůsobení pro Finsko kvůli zvláštní situaci země. V diskusi o návrhu by finské argumenty jistě 

byly vyslyšeny, domnívá se Harakka. Estonsko argumentuje podobně. Ministryně Riina Sikkutová, 

která je zodpovědná za ekonomiku a infrastrukturu, na žádost DVZ uvedla, že vláda dosud 

neformulovala stanovisko k návrhu Komise, ale sdílí obavy Finska. "V Estonsku v současné době 

probíhá velký projekt elektrifikace železniční sítě s rozchodem 1 520 milimetrů a v současné době 

nakupujeme nové osobní vlaky pro rozšířenou elektrifikovanou síť. Děláme tedy velké investice 

do naší sítě s 1 520 milimetry a není možné jednoduše změnit rozchod kolejí neodepsaných vlaků 

a železničních tratí," říká Sikkut. Poukazuje také na to, že železnice Baltica, která je v současné době ve 

výstavbě, zajišťuje železniční spojení o rozchodu 1 435 milimetrů do ostatních evropských zemí. "Do Berlína můžeme 

přepravit zboží i cestující," říká Sikkut. "Estonsko upřednostňuje dokončení Rail Baltica a nechce rozředit finanční 

prostředky, které jsou pro něj k dispozici, vybudováním nové fungující železniční sítě." 

Proti rekonstrukci stávajících tratí je také Litva. Země však silně podporuje výstavbu sítě normálního rozchodu EU, 

zejména prostřednictvím projektů, jako je Rail Baltica, podle litevského zastoupení v EU. Spojení Ukrajiny přes Polsko 

s přístavy TEN-T a v Baltském moři by mělo být ještě více posunuto. "Již letos jsme navrhli zahrnout do nařízení o 

TEN-T připojení do standardního rozchodu EU z Kaunasu do přístavu Klaipeda." To by mělo být realizováno do roku 

2040 jako doplněk ke stávající širokorozchodné železnici. Litevský Kaunas je již připojen k síti EU se standardním 

rozchodem kolejí z Polska. Litva vyzývá Evropskou komisi, aby využila všechny dostupné finanční 

prostředky na podporu sítě o průměru 1 435 milimetrů. Zastoupení odkazuje na rozhodnutí 

summitu EU v roce 2020 vyhradit 1,6 miliardy EUR na odstranění mezer v železniční síti mezi 

zeměmi EU podporovanými v rámci politiky soudržnosti. Tyto prostředky dosud nebyly zařazeny 

do výběrového řízení. 

Ačkoli provozovatelé evropských železničních sítí podporují cíl Evropské komise zlepšit 

interoperabilitu v přeshraniční železniční dopravě, domnívají se, že před harmonizací rozchodu 

kolejí musí existovat "čistá analýza nákladů a přínosů". "Přechod na standardní rozchod by měl 

zásadní dopad nejen na dotčené tratě, ale také na terminály, stanice, depa a dílny, soukromé vlečky, 

železniční infrastrukturu v přístavech, monitorování dopravy a další, a měl by také velký dopad na 

kolejová vozidla, která by musela být přizpůsobena standardnímu rozchodu za velmi vysoké 

náklady," vysvětluje průmyslové sdružení EU CER na žádost DVZ. Během dlouhé přechodné fáze 

by utrpělo podnikání a příjmy železničních společností. "navíc, kromě toho, pokud bude pouze část 

sítě - konkrétně evropské dopravní koridory - převedena na standardní rozchod, nebudou již 

interoperabilní se zbytkem vnitrostátní železniční sítě, zejména pokud jde o nákladní dopravu," 

tvrdí CER. Problém se přesouvá z hranic do vnitrozemí železniční sítě s jinou šířkou rozchodu a 

tím se ztrácí flexibilita. CER vítá skutečnost, že analýza nákladů a přínosů předpokládaná v návrhu 

Komise pro stávající trasy umožňuje členským státům rozhodnout, které trasy by neměly být 



modernizovány. Evropský parlament a Rada ministrů EU by však mohly legislativní návrh dále 

vylepšit. 

P.S. Opravdu velmi podnětný návrh z pera EK. Kucí asi nemají nic lepšího na práci (a teda holki 

taky, pardon) 

 

V první polovině letošního roku společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) výrazně 

těžila ze skladovaných kontejnerů a zvýšených výnosů ze skladování, což přineslo skupině 

pozitivní výsledek. Skupina to oznámila ve středu (9.). 

Zatímco tržby vzrostly o téměř 10 procent na 779,5 milionu eur (2021: 709,2 milionu eur), provozní 

výnosy před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 101,3 milionu eur zůstávají přibližně o 12 procent 

vyšší než v předchozím roce. Pro srovnání, skupina v předchozím roce vykázala provozní zisk ve 

výši 90,5 milionu eur. To představuje marži 13 procent po prvních šesti měsících letošního roku, 

což je mírné zlepšení oproti předchozímu roku (12,8 procenta). Zisk po zdanění vzrostl přibližně o 

10 procent na 38,4 milionu eur (předchozí rok: 34,9 milionu eur). 

Propustnost kontejnerů v terminálech zůstala na úrovni předchozího roku: v kontejnerových 

terminálech v Hamburku zůstal objem stabilní na téměř 3,4 milionu standardních kontejnerů 

(TEU). 

Skupina zaznamenala vyšší objemy na estonském kontejnerovém terminálu Estonia v Tallinnu a 

objemy nákladu s Čínou se také zvýšily. To kompenzovalo zastavení provozu na ukrajinském 

terminálu v Oděse na konci února.  

 

Na svém zářijovém valném shromáždění se země sjednocené v letecké organizaci OSN ICAO 

pravděpodobně zaváží k dlouhodobému cíli ochrany klimatu, což znamená snížit do roku 2050 

čisté emise skleníkových plynů z letectví na nulu. Letecké společnosti a organizace na ochranu 

životního prostředí však posuzují přípravy na takové rozhodnutí odlišně. 

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) poukázala na to, že letecké společnosti se k 

takovému cíli klimatické neutrality zavázaly již loni v říjnu. Toho má být dosaženo kombinací 

různých nástrojů, jako jsou udržitelná letecká paliva a kompenzační opatření na ochranu klimatu. 

IATA vítá podporu zemí ICAO pro své cíle. "Vědomí, že vlády podporují stejné cíle a časové lhůty, 

umožňuje odvětví, zejména dodavatelům, provádět investice nezbytné pro dekarbonizaci," říká 

generální tajemník IATA Willie Walsh. 

Ekologická organizace Transport & Environment na druhé straně kritizuje, že neexistují žádné 

důsledky pro státy, které nesplní své cíle. "To – nedělejme si legraci – znamená, že většina zemí 

nebude brát cíle vážně," říká letecký expert T&E Reinout Debergh. Důsledky emisí jiných látek 

než CO₂, které představují dvě třetiny klimatických účinků letectví, ICAO ignoruje. Některé země 

uvedly, že cíle snížení emisí nesmí bránit růstu tohoto odvětví. "Rostoucí letecká doprava je však 

neslučitelná se současnými potřebami naší planety," říká Debergh. EU by se měla i nadále spoléhat 

na obchodování s uhlíkem a předpisy o palivech, místo aby se spoléhala na vágní cíle ICAO, 

doporučuje T&E. 

 



Objem železniční nákladní dopravy mezi Čínou a Evropou minulý měsíc prudce vzrostl 

a vzrostla také poptávka po středoasijském silničním nákladním spojení. Podle China State Railway Group 

odjelo v červenci 1 517 vlaků Hedvábné stezky, což je meziroční nárůst o 11%, s objemy o 12% 

vyššími na 149 000 teu. Celkové objemy za prvních sedm měsíců však vzrostly pouze o 4% na 869 

000 teu, tedy pokračovalo zpomalení růstu, které začalo ruskou invazí na Ukrajinu. Společnost 

New Silk Road Intermodal se sídlem v Chengdu však poznamenala, jak se za poslední týden 

zlepšily úzká místa v síti. Speditér uvedl: "Nahromaděné kontejnery na hranicích s Kazachstánem 

se překládají a zpoždění na všech výchozích stanicích se zlepšila. Celková doba přepravy vlaků 

směřujících do Evropy a Ruska se postupně zrychlila. Celková situace na trhu však byla poměrně 

slabá, s dostatečným prostorem a přepravními sazbami sníženými asi o 5 %... [kvůli] slábnoucí 

kupní síle na zámořských trzích a omezení práce v továrnách v některých částech Číny." Nicméně 

Igor Tambaca, MD společnosti Rail Bridge Cargo, uvedl, že především přetížení přístavů v 

důsledku stávek v Evropě zvyšuje poptávku po železniční nákladní dopravě. 

Řekl (The Loadstar): "Vidíme více poptávek o použití železnice Čína-Evropa namísto námořní 

přepravy, protože doba odbavení v největších přístavech vytváří zpoždění pěti až osmi dnů, kromě 

stávajících zpoždění v přepravních časech kontejnerů." 

Zajímavé je, že problémy s železničním spojením v severní Evropě mají naopak dopad na výkony 

námořní nákladní dopravy. Například provozovatel intermodální dopravy Metrans včera uvedl, že 

na hlavním koridoru z České republiky do Hamburku došlo k "významnému zpoždění vlaků" kvůli 

nehodě vlaku, vykolejení a poškozenému železničnímu trolejovému drátu. Metrans dodal: 

"Bohužel vzhledem k této provozní situaci není možné, abychom zaručili včasný příjezd exportních 

kontejnerů na plavidla." 

Mezitím pan Tambaca uvedl, že vzhledem k problémům s tranzitem Ruska a Běloruska se více 

zaměřuje na železniční trasy jižní Čína-Evropa. 

"Trasy přes Ázerbajdžán a Gruzii získávají na síle," vysvětlil. "Zejména varianta železničních 

nákladních vozidel z Baku, která je v současné době velmi populární, protože může konkurovat 

námořní nákladní dopravě s 23 až 25denním tranzitem." 

Zdá se, že poptávka po čínsko-evropských přepravních možnostech je na vzestupu, protože 

například i speditér Gebrüder Weiss nedávno zvýšil svou přepravní kapacitu přes Turecko, Gruzii, 

Ázerbájdžán a Kazachstán s odvoláním na "prudký nárůst" poptávky. 

 

Liniová společnost Hapag Lloyd zaznamenala v první polovině roku 2022 silný obchodní vzestup. 

Vykazované období se vyznačovalo přetrvávajícím narušením globálních dodavatelských řetězců, 

což se odrazilo v delších dobách obratu lodí a kontejnerů, a tím negativně ovlivnilo dostupnou 

přepravní kapacitu. V důsledku toho zůstaly objemy přepravy navzdory dobré poptávce na úrovni 

předchozího roku a činily něco málo přes 6 milionů TEU. 

Podle pololetní rozvahy, která byla představena ve středu, vzrostly tržby y/y za prvních šest měsíců 

roku 2022 o 94 procent na 16,9 miliardy eur (období předchozího roku: 8,7 miliardy eur), což je 

způsobeno výrazně vyššími přepravními sazbami a silnějším americkým dolarem ve srovnání se 

stejným obdobím loňského roku. Současně musel rejdař také vynaložit více peněz na pohonné 

hmoty, což zvýšilo výdaje na transport. Hapag-Lloyd uvádí průměrnou přepravní sazbu ve výši 

2 855 amerických dolarů / TEU, což je nárůst o 77 procent ve srovnání se stejným obdobím 

loňského roku. EBITDA velmi výrazně vzrostla na 10 miliard eur (období předchozího roku: 3,5 



miliardy eur) a EBIT za prvních šest měsíců roku na úrovni 9,06 miliardy eur byl také velmi 

výrazně nad úrovní předchozího roku ve výši 2,89 miliardy eur. 

Na základě současného obchodního postupu dopravní společnost odhaduje, že druhá polovina roku 

také překoná předchozí očekávání. Na tomto pozadí správní rada 28. července opět zvýšila svou 

prognózu zisku pro aktuální finanční rok. Pro rok 2022 se nyní očekává, že EBITDA skupiny bude 

v rozmezí 18,2 až 20,1 miliardy EUR (dříve: 13,6 až 15,5 miliardy EUR) a EBIT skupiny v rozmezí 

16,3 až 18,2 miliardy EUR (dříve: 11,7 až 13,6 miliardy EUR). 

P.S. Všeho do času, provozní marže +100% je opravdu nehorázná 

 

Dánský dopravní úřad Trafikstyrelsen vypracoval novou vyhlášku o přepravě návěsů v kapsových 

vozech v Dánsku. Má vstoupit v platnost dne 1. října a nahradit aktuálně platné znění ze dne 20. 

dubna 2021. Zúčastněné strany mají čas do 5. září, aby se k návrhu vyjádřily. 

Dánské zvláštní předpisy pro zajištění návěsů vyplynou ze zkušeností z nehody na mostě Storebælt 

dne 2. ledna 2019 a potenciálně nebezpečného posunutí přívěsu v kapsovém voze dne 13. ledna 

2021. V roce 2019 se přívěs uvolnil z kapsového vozu během průjezdu mostem během bouře, tělo 

přívěsu vyčnívalo bočně nad vagon. Následně protijedoucí regionální vlak se srazil s přívěsem a 8 

lidí bylo zabito. 

Vyhláška zohledňuje nové technické možnosti doplnění stávajících bezpečnostních předpisů. 

Trafikstyrelsen poskytuje informace na internetu. Připomínky k návrhu lze zasílat na e-mailovou 

adresu info@trafikstyrelsen.dk do 5.9.202 

 

Jednání o kolektivních smlouvách přístavních pracovníků v přístavech v Severním moři zůstávají 

bez hmatatelného výsledku. Po zhruba osmi hodinách středečních rozhovorů se odborový svaz 

Verdi a Ústřední sdružení německých přístavních společností (ZDS) nedokázaly dohodnout na 

společném řešení. Nyní roste tlak na dosažení dohody u obou stran. 

Za dva týdny se uskuteční poslední schůzka, kterou určil soud. Do té doby jsou vyloučeny nové 

varovné stávky. Pokud obě strany v tomto desátém kole jednání nedosáhnou kompromisu, mohli 

by přístavní dělníci znovu stávkovat. 

Obě strany hodnotily stav jednání kontroverzně. "V dnešních jednáních jsme se přiblížili, ale v 

některých bodech jsme stále rozděleni. Na základě kroků, které jsme dnes podnikli, chceme 

dosáhnout společného výsledku 22. srpna," řekl ZDS DVZ ve středu večer. 

Verdi se k stavu jednání zpočátku nevyjádřil. Později unie vyjádřila zklamání nad nedostatkem 

sblížení. 

 

Od tohoto týdne bude společnost DB Schenker nabízet další kapacitu charterové letecké nákladní 

dopravy přes Atlantik. Lety odlétají z Nizozemska a po dvou mezipřistáních v USA se dostanou 

do Brazílie. V Latinské Americe pak existují přímá spojení do Argentiny a Chile. Týdenní nákladní 

let nabízí 50 tun dodatečné kapacity. Na vyžádání lze přepravovat také zboží citlivé na teplotu a 

nebezpečné zboží. 



Každou neděli večer odlétá nákladní let z Amsterdamu a v pondělí zastavuje v New Yorku a Miami. 

Ve stejný den dorazí do Viracoposu poblíž São Paula. Odtud je přímé spojení do Buenos Aires v 

úterý a do Santiaga de Chile ve středu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


