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HTB Hupac Terminal Brwinów se nachází v logistické čtvrti asi 25 km jihozápadně od 

Varšavy. Zařízení s manipulační kapacitou ve fázi II 12 párů vlaků denně dokáže přemístit až 180 

000 kontejnerů ročně ze silnice na železnici. Tím se zabrání 10 kilometrům dopravních zácp denně 

a sníží se emise CO 2 až o 250 000 tun ročně. „Infrastruktura se vyvíjí podle našeho osvědčeného 

přístupu krok za krokem,“ vysvětluje Michail Stahlhut, generální ředitel skupiny Hupac Group, při 

slavnostním otevření 7. září 2022 v Brwinówě. „V první fázi zprovozníme dvě rampy a tři obslužné 

koleje. Nakládací jednotky jsou nakládány vysokozdvižnými zakladači. Ve druhé fázi navýšíme 

kapacitu a nainstalujeme další tři rampy a vysoce výkonné portálové jeřáby.“ Terminál byl od 

počátku navržen pro vlaky dlouhé 740 m. "Tímto způsobem předjímáme parametry evropských 

nákladních koridorů a dosahujeme maximální produktivity u vlaků kombinované dopravy." 

Terminál je důležitým předpokladem pro další rozvoj evropské sítě. Společnosti, které chtějí přejít 

na klimaticky šetrnou kombinovanou dopravu, mohou ve varšavské ekonomické oblasti počítat s 

dostatečnou kapacitou a osvědčenou kvalitou Hupac. Investiční náklady dosáhly 37 milionů eur. 

„Děkujeme také společnosti Siemens Mobility, jejíž lokomotiva Vectron MS představená na 

terminálu je vynikajícím příkladem technologicky vyspělého a moderního vozidla, které podporuje 

kombinovanou dopravu v Polsku a Evropě,“ pokračoval Stahlhut. 

Areál se rozkládá na ploše 140 000 m2 a zahrnuje odbavovací plochu, překladiště o velikosti 42 

000 m2, kancelářské prostory a technické budovy. K dispozici je také další pozemek o velikosti 160 

000 m2 pro budoucí rozvoj. Přibližně 40 procent plochy bude osázeno stromy, keři a loukami, aby 

se snížilo zakrývání půdy a chránila se příroda a životní prostředí. Celý manipulační prostor 

terminálu je vybaven podzemními žlaby a samostatnou kanalizací pro zamezení případné 

kontaminace podzemních vod. 

Zařízení vlastní a provozuje polská společnost Hupac Terminal Brwinów Sp. „Těšíme se na výzvu 

a chceme našim zákazníkům nabídnout skutečnou přidanou hodnotu s řadou doplňkových služeb,“ 

říká Diana Batko, generální ředitelka pobočky Hupac v Polsku. Kromě hladké manipulace to 

zahrnuje celní služby, nakládací stanice kontejnerů a vážení ložných jednotek. Terminál je 

přístupný všem železnicím v souladu s platným právem EU. Terminál Brwinów vytváří skutečné 

příležitosti pro další rozvoj kombinované dopravy, vysvětluje Renzo Capanni , který je ve 

společnosti Hupac Intermodal zodpovědný za obchodní segment Shuttle Net North East. „V okruhu 

120 kilometrů od polské metropole dosud nebyly kapacitní rezervy pro intermodální 

přepravu. Nový terminál vytváří vyhlídky na růst celého sektoru a má převzít funkci centrálního 

uzlu.“ 

 

Německá vláda a Deutsche Bahn se údajně dohodly na prodeji logistické divize DB 

Schenker. Informuje o tom "Der Spiegel" s odvoláním na informace tiskové agentury Reuters z 

vládních a průmyslových kruhů. Doporučení zní zvážit buď přímý prodej prodej nebo IPO. Výnosy 

se odhadují na 15 miliard eur. Peníze by měly proudit do infrastruktury. Časovým horizontem 

řešení je rok 2024 a ve stejném roce má také začít komplexní obnova výkonné sítě. To vyžaduje 



finanční prostředky, které převyšují předchozí požadavek, protože se nejen investuje do obnovy, 

ale zároveň se zvyšuje výkon. 

Schenker v poslední době dosáhl značných provozních zisků, zatímco ostatní aktivity Deutsche 

Bahn, s výjimkou infrastruktury, byly deficitní. Generální ředitel DB Richard Lutz to na mediální 

konferenci podtrhl slovy: „Jsme velmi rádi, že máme ve skupině Schenker.“ K otázce, jak tento 

postoj zapadá do rozhodnutí o prodeji, se DB zatím nevyjádřila. 

Podle „Spiegelu“ by měla dozorčí rada státního podniku schválit oddělení Schenkeru v roce 

2022. V roce 1991 tehdejší Deutsche Bundesbahn prodala Schenker dceřiné společnosti Veba 

Stinnes; v roce 2002 koupila logistickou společnost od Veby zpět nástupnická společnost Deutsche 

Bahn. 

Zdroj: DVZ der Tag 9.9.2022 

 

Země EU chtějí do konce měsíce rozhodnout o nouzových opatřeních, s jejichž pomocí lze ceny 

energií udržet v rozumných mezích. Po mimořádném jednání se svými protějšky v Bruselu to řekl 

úřadující předseda Rady ministrů EU pro energetiku, český ministr průmyslu a obchodu Jozef 

Síkela. Ministři v zásadě podpořili většinu návrhů, které ve středu předložila komise EU; mnoho 

detailů je však po jednání stále otevřených. Konkrétní návrhy chce Komise předložit příští úterý, 

například na zdanění vysokých zisků od výrobců elektřiny, kteří využívají obnovitelné 

zdroje. Peníze pak poputují na podporu podniků a domácností. Výrobci energie, kteří pracují s 

fosilními palivy, mají platit „solidární odvod“. Cena elektřiny, z níž by se měly odebírat zisky, 

zůstala podle Rady ministrů otevřená, stejně jako druh a výše solidární daně. Aby se utlumila cena 

elektřiny, měla by se elektřina šetřit. Podle komisařky pro energetiku Kadri Simson chce Komise 

zaujmout „inteligentní přístup“ a hlavně šetřit elektřinu v dobách, kdy ji většina lidí využívá. K 

pokrytí poptávky se pak v současnosti musí využívat plynové elektrárny a jejich vysoké náklady 

znamenají, že velkoobchodní cena veškeré elektřiny prudce stoupá. Pokud by bylo možné upustit 

od připojení plynových elektráren, EU by snížila své požadavky na plyn na jedné straně a cenu 

elektřiny na straně druhé, řekla Simson. Členské státy však původně chtěly vyzkoušet dobrovolné 

cíle úspor a se závaznými cíli úspor „velmi váhají“, uvedla komisařka. "Ale to je přesně to, co 

Komise zamýšlí." 

Kontroverzní je také cenový strop pro dovážený plyn. Podle závěrů Rady ministrů je před jeho 

zavedením „nutná další práce“. Komise zvažuje cenový strop pro potrubní plyn z Ruska. To dává 

největší smysl, pokud jde o snížení schopnosti Ruska financovat válku proti Ukrajině, řekl 

Simson. Některé státy se ale po takovém kroku obávají totální ztráty ruských dodávek. Simson 

připustila, že EU musí pokračovat v práci na zlepšení dodávek plynu pro členské státy, které jsou 

nejvíce závislé na Rusku. Někteří ministři požadovali cenový strop pro dovoz plynu i z jiných zemí 

než z Ruska, uvedla. Komise se k tomu staví kriticky. "Všeobecné omezení by mohlo ohrozit 

bezpečnost dodávek v EU," řekla Simson. Trh se zkapalněným zemním plynem je například 

globální a vyznačuje se velkou konkurencí. 

Podle závěrů Rady ministrů by Komise měla navrhnout i další způsoby podpory firem, které se 

ocitly v nouzi v důsledku energetické krize. V současnosti platné výjimky z práva EU o státní 

podpoře by měly být prodlouženy minimálně do konce roku 2023. Kromě toho by Komise měla 

pokračovat v hledání nových dodavatelů energie po celém světě a snažit se vyjednat příznivé ceny 

sdílením kupní síly. S tímto cílem Simson oznámila cestu do Alžírska. Ve střednědobém horizontu 

chce Evropská komise řešit reorganizaci trhu s elektřinou a přizpůsobit jeho design rostoucímu 



podílu obnovitelné energie a decentralizovanější výrobě. Návrhy by podle Simsonové mohly být 

hotové začátkem příštího roku. Europoslankyně CSU Angelika Niebler si myslí, že už je 

pozdě. "Nejrychlejším, nejefektivnějším a nejméně byrokratickým způsobem, jak dosáhnout 

levnější ceny elektřiny na burze, je vyloučit nákup plynu v procesu závazné objednávky," řekl 

Niebler. "V důsledku toho by cena plynu již neurčovala cenu pro všechny technologie výroby 

elektřiny." 

Asociace železničního průmyslu požadují od EU ochranu před prudce rostoucími cenami 

elektřiny. European Rail Freight Association (ERFA) varuje, že provozovatelé železniční nákladní 

dopravy by mohli být nuceni přenést vysoké zvýšení nákladů na své zákazníky. V některých 

členských státech se ceny za trakční proud zvýšily desetinásobně. Pokud tyto náklady nelze 

přenést, společnosti železniční nákladní dopravy možná budou muset opustit trh nebo dokonce čelit 

bankrotu. "Situace bude příští měsíc kritická a je zásadní, aby se něco udělalo na evropské a národní 

úrovni," řekl prezident ERFA Dirk Stahl. Evropská unie železničních společností a správců 

infrastruktury (CER) varuje, že i přes svou energetickou účinnost by železnice mohla kvůli růstu 

cen elektřiny ztratit objem přepravy do jiných druhů dopravy. Nákup elektřiny představuje 10 až 

20 procent nákladů železničních společností. „Železnice by měly být hodnoceny jako strategický 

poskytovatel služeb, který bude z krátkodobého hlediska zvýhodňován při poskytování cenově 

dostupné energie,“ řekl výkonný ředitel CER Alberto Mazzola. Více zboží a cestujících po 

železnici by snížilo závislost EU na dovozu fosilních paliv. Ben Möbius, generální ředitel 

Německého svazu železničního průmyslu (VDB), také varoval před možnými insolvencemi a 

vyzval evropské a německé politiky k rychlé pomoci. Důležitá je mimo jiné brzda cen elektřiny 

ukotvená na evropské úrovni, „spravedlivé sdílení nákladů“ a nouzové platby pro společnosti s 

extrémně vysokými náklady na energii. 

P.S.: Evropská komise jako chytrá horákyně – ani na voze, ani na koze... 

 

Objem nákladní dopravy na amsterodamském letišti Schiphol se opět zhroutil. Nizozemský 

nákladní uzel zaznamenal v první polovině roku 2022 menší tonáž než ve stejném období 

předchozího roku. 

Celkově se objem přepravy snížil o 13,8 procenta na 721 746 tun. Objem příchozího nákladu se 

snížil o 17,5 procenta a objem odchozího zboží se snížil přibližně o 9,7 procenta na 357 396 

tun. Zejména na trasách do a z Latinské Ameriky bylo v prvních šesti měsících roku přepraveno 

méně tonáže (-22,3 a -14,6 procenta). Zboží přivezené z jiných evropských hubů kleslo dokonce o 

téměř 36 procent. 

Objem nákladu byl přepraven ve dvou kategoriích letů: s plným nákladem, který představoval 65 

procent z celkového objemu, a lety s cestujícími, které představovaly 35 procent z celkového 

objemu. 

Letiště bylo schopno ohlásit comeback až na konci roku 2021 s údaji o nákladu na úrovni před 

koronavirem. Ale válka na Ukrajině, globální ekonomický vývoj a všeobecné potíže s dodávkami 

a výrobou v Asii vedly k nižšímu objemu přepravy. 

 

Provozní ředitel (COO) rejdaře Yang Ming Čchang Čchao-feng připustil, že vzhledem k poklesu 

spotových sazeb je dopravce pod tlakem přepravců, kteří požadují nové projednání smluvních 

sazeb. Linka je považována za první, která potvrdila příjem požadavků zákazníků na nižší smluvní 



sazby a včera pan Čchang řekl, že situace se stala náročnější než v polovině roku. Řekl: „V květnu, 

ať už u zásilek do Evropy nebo USA, byli odesílatelé i naše strana optimističtí při sjednávání 

smluvních sazeb, které byly vysoké. Prudký pokles spotových sazeb způsobil velký tlak na tyto 

kontrakty. Smlouvy projednáme s našimi zákazníky. V současné době někteří stále respektují ducha 

smlouvy. Nebudeme přebírat iniciativu požadovat okamžité úpravy a změny, ale provedeme nutné 

úpravy, v závislosti na smlouvě.“ 

  

Zatímco čistý zisk Yang Ming v prvním pololetí 22 vzrostl o 60% na 4 miliardy dolarů, pan Čchang 

prohlásil, že obrat trhu byl rychlejší, než se čekalo, a společnost je nyní ohledně vyhlídek opatrná, 

neboť ruská invaze na Ukrajinu se vleče a USA se chystají na listopadové volby do Kongresu. A 

dodal: „Pokud se rusko-ukrajinský konflikt vyřeší, evropská ekonomika se může zotavit. Čínská 

komunistická strana také v říjnu uspořádá podruhé za deset let sjezd vedení a stojí za to věnovat 

pozornost tomu, zda tehdy svou politiku nulového Covidu zmírní. Podnítí také americké volby v 

polovině období hospodářský růst? Mezinárodní měnový fond snížil hodnocení tempa globálního 

hospodářského růstu pro letošní rok a dále na 3,2% a 2,9%, zatímco růst v USA a EU je jen asi 1%. 

Tempo růstu Číny v příštím roce je stále 5,1%, což je stále pozitivní zpráva.“ Dodal proto, že u 

několika proměnných je pro rejdařské společnosti poměrně obtížné vypracovávat přesnější 

prognózy. 

Pan Chang dodal: „Přísun (nové) tonáže se určuje podle počtu nově vypouštěných lodí a počtu lodí 

určených k sešrotování. Za třetí, jak moc se dopravní zácpy zmírní? Mnoho přepravců si během 

první vlny pandemie covid-19 objednávalo zboží přespříliš. Jak se dodavatelský řetězec zotavuje, 

dovozci mají vysokou míru kontroly nad svými zásobami a bude méně objednávek.“ 

--  

 

CLECAT se začátkem minulého týdne setkal v Bruselu s Evropským účetním dvorem (ECA), aby 

projednal provádění programu EU pro AEO v rámci probíhajícího auditu výkonnosti AEO, který 

ECA provádí. Na zasedání se diskutovalo o fungování programu AEO, včetně provádění právních 

předpisů a pokynů, povolovacích postupů, celních kontrol prováděných členskými státy EU a 

vzájemného uznávání oprávněných hospodářských subjektů s ostatními zeměmi. 

Bylo uznáno, že stále existuje mnoho případů, kdy se členské státy odchylují při provádění celého 

programu, včetně schvalování, monitorování a kontrol, a přiznávají se odchylné výhody. Tyto 

rozdíly v provádění ztěžují rovné zacházení s oprávněným hospodářským subjektem v celé EU a 

získání stejných výhod, a to i kvůli nedostatku praktických informací. Tyto problémy vytvářejí 

skutečná rizika "celního nakupování" a narušení rovných podmínek pro podniky na jednotném trhu. 

Tým EÚD se také obzvláště zajímal o to, zda se evropské spediční firmy a celní zprostředkovatelé 

domnívají, že program AEO v současné době zajišťuje rovnováhu mezi dodržováním předpisů a 

usnadněním. Členové CLECAT zaznamenali vysoké náklady na získání a udržování certifikace 

AEO – náklady související s finančními a lidskými zdroji, úpravami procesů a IT – které ovlivňují 

celou strukturu společnosti. Zároveň je však pro společnosti obtížné vidět, jaké jsou skutečné 

výhody toho, že se stanou AEO. EU zůstává mozaikou nerovnoměrného a někdy nesprávného 

provádění přínosů AEO a významných zjednodušení. Nedostatek takové rovnováhy je dále živen 

chybějící důvěrou v AEO, která má být základem dobrého partnerství mezi celními orgány. Při 

diskusi o doporučeních skupiny expertů CLECAT zdůraznila, že je důležité vyhnout se nerovným 

příležitostem a diskriminaci v budoucím systému AEO a uznat úlohu a význam celních 

zprostředkovatelů. 



CLECAT se těší na zveřejnění zprávy ECA a doufá, že tato zjištění budou zohledněna v 

legislativním procesu probíhající reformy celního kodexu Unie, která se bude vztahovat i na 

program EU pro AEO. 

 

Dopravní bezpečnostní organizace TAPA předpokládá, že riziko krádeže v regionu Evropy, 

Středního východu a Afriky (EMEA) se v poslední době zvýšilo. Podle TAPA finanční tlak na 

spotřebitele nyní pravděpodobně také podpoří černý trh s mnoha druhy zboží. Díky tomu jsou 

krádeže nákladu ještě atraktivnější pro organizované zločinecké skupiny. 

Za 18 měsíců od roku 2021 do poloviny roku 2022 zaznamenala TAPA v regionu EMEA přesně 

11 332 krádeží nákladu zejména v deseti zemích: Jižní Afrika (2 670), Německo (2 348), Spojené 

království (1 573), Nizozemsko (707), Španělsko (704), Francie (650), Rusko (452), Itálie (294), 

Belgie (119) a Dánsko (116). Ony samy představují 85 procent všech případů, jak je vidět z 

databáze případů. Zbytek je rozložen do dalších 68 zemí. TAPA z mnoha z nich však 

nezískává téměř  žádná data. 

TAPA shromažďuje ve své databázi mnoho incidentů. "Ale to nejsou zdaleka všechny," říká 

generální ředitel TAPA EMEA Thorsten Neumann. Pouze v několika málo případech zná TAPA 

také hodnotu kořisti. Součet těchto 1 470 krádeží ve sledovaném období činí přibližně 172 milionů 

eur. Ale toto číslo je jen špičkou ledovce, říká Neumann. TAPA pravidelně odhaduje ztráty na 

několik miliard eur ročně. Čistá hodnota zboží navíc nepředstavuje celkovou škodu dlouhou cestou, 

pokud například četné objednávky zákazníků nemohou být zpracovány včas kvůli odcizenému 

nákladu kamionu. 

TAPA vždy žádá společnosti, aby nahlásily finanční škody, pokud jsou k dispozici. Záznam v 

databázi případů je anonymní. Vyčíslení finančních škod je důležité pro přilákání pozornosti 

ministerstev nebo donucovacích orgánů a pro vytvoření většího povědomí o ekonomickém dopadu 

trestné činnosti v oblasti nákladu, tvrdí odborníci. 

 

Příští rok na jaře už nákladním strojům B747 nebude dovoleno létat do Izraele, významného 

výrobce high-tech produktů a léčiv. Dne 31. března 2023 vstoupí v platnost zákaz provozu 

čtyřmotorových letadel. Po tomto datu budou tato letadla povolena pouze za výjimečných 

okolností, pokud provozovatelé předem získají zvláštní povolení. Zákaz byl oznámen Izraelskou 

správou letišť, která uvedla udržitelnost a obavy o životní prostředí. Hagai Topolanksi, generální 

ředitel úřadu, to popsal jako první krok v širším plánu, který je v současné době formulován k 

řešení těchto otázek. Zákaz vstoupí v platnost na začátku letního letového řádu, ale někteří 

pozorovatelé se domnívají, že úřady se mohou pokusit odradit provozovatele od létání 

čtyřmotorových letadel do a ze země již dříve, poznamenala zpravodajská a poradenská společnost 

IBA. Nebude to ale mít žádný dopad na osobní dopravu, protože osobní dopravci létající na letiště 

Ben Gurion v Tel Avivu nepoužívají B747, A340 nebo A380. Národní vlajkový dopravce El Al již 

nepoužívá B747, nahradil je B777 a B787. 

Zákaz tedy v podstatě zasahuje pouze provozovatele nákladní dopravy. Podle IBA bylo asi 98 % 

odletů čtyřmotorových letadel z Tel Avivu v letošním roce nákladních letů. V první řadě se to týká 

společnosti CAL Cargo Airlines, která má svou základnu na letišti Ben Gurion. Mezinárodní 

nákladní dopravci obsluhující Tel Aviv s B747F jsou ACT Airlines a Silk Way West Airlines. 



Objevily se návrhy, že by úřady mohly udělit výjimky, zejména CAL, ale pozorovatelé pochybují, 

že se to uskuteční. Pokud by izraelské úřady povolily CAL provozovat svou současnou linku do 

New Yorku přes Lutych a zároveň zakázaly Atlas Air, americké ministerstvo dopravy by 

pravděpodobně odebralo izraelskému dopravci povolení létat do USA, komentoval jeden 

průmyslový manažer. Ekologický aspekt nepředstavuje pádný důvod pro zákaz čtyřmotorových 

letadel. B747-8 má výrazně nižší spotřebu paliva a uhlíkovou stopu než starší B777-200. Na straně 

PAX může mít A380 větší celkovou uhlíkovou stopu než některé dvoumotorové modely, ale na 

základě počtu cestujících je to menší. 

V každém případě zákaz stěží povede k výraznému zlepšení emisí CO2 v Tel Avivu. Podle IBA 

NetZero, nástroje IBA pro modelování uhlíku zaměřeného na finance, představovala čtyřmotorová 

letadla v letošním roce pouze 0,8 % odletů z Ben Gurion, což představuje 2,2 % celkových emisí 

CO2 při odletech. Někteří pozorovatelé proto mají podezření, že zákaz má jiné motivy, možná aby 

zabránil kroku společnosti Emirates létat s A380 do Tel Avivu. Letecká společnost zahájila 

každodenní lety s vybavením B777 mezi Tel Avivem a Dubají v červnu a o měsíc později oznámila, 

že na konci října přidá druhý denní let. 

Zákaz však vyvolává otázky, zda by se stejným směrem nemohly ubírat i jiné vnitrostátní letecké 

úřady. K dnešnímu dni neexistují žádné náznaky takových plánů, ale někteří politici by mohli 

považovat populistickou výzvu za lákavou, bez ohledu na fakta o CO2. Mělo by se jednat o další 

provozovatele nákladních variant B747? 

Podle Baldvin Mar Hermannsson, generální ředitel air Atlanta Icelandic, tomu tak není. "Air 

Atlanta vzala na vědomí rozhodnutí zakázat budoucí provoz čtyřmotorových letadel na izraelských 

letištích," poznamenal. "Nemá to však vliv na současný nebo plánovaný provoz společnosti Air 

Atlanta, ani to nemá žádný vliv na plánování flotily letecké společnosti. Nákladní boeing 747-400 

se svými jedinečnými provozními schopnostmi a doletem zůstane životně důležitý pro světové 

dodavatelské a logistické řetězce ještě několik let," pokračoval. 

Atlas Air a Cargolux na žádosti o komentář nereagovaly. 

 

Poprvé za téměř 40 let zvýší Turecko 7. října poplatky za lodě proplouvající Bosporem o 500 % na 

4 dolary za tunu. To je však jen začátek zvyšování cen pro plavidla proplouvající tureckými 

úžinami. V červnu 2021 byla zahájena výstavba Istanbulského kanálu. Tento kontroverzní 

infrastrukturní projekt vytvoří umělý kanál západně od Bosporu. Kanál bude dlouhý 45 km, široký 

360 m a hluboký 20,75 m, což vytvoří hladký splavný prostředek k obejití Bosporského průlivu. 

Jeho předpokládaná kapacita je 160 plavidel denně. Deklarovaným cílem kanálu je snížit dopravní 

zácpy na Bosporu a potenciál ekologických katastrof z lodí přepravujících nebezpečné zboží. Plány 

na související infrastrukturu jsou rozsáhlé: odhaduje se, že 20 miliard dolarů je plánováno na 

významný rozvoj nemovitostí v okolí kanálu a výstavbu různých zařízení, včetně přístavu, 

kontejnerového přístavu a logistického uzlu. Jako největší infrastrukturní projekt, jaký kdy země 

viděla, bude součástí multimodálního dopravního systému, ve kterém se Turecko chce prezentovat 

jako logistický uzel, přičemž se očekává, že bude propojeno i nedaleké letiště v Istanbulu. 

Kontroverze obklopující projekt pramení z jeho potenciálního dopadu na úmluvu z Montreux z 

roku 1936, která omezuje poplatky, které Ankara může vybírat od plavidel používajících turecké 

úžiny a reguluje pohyb vojenských plavidel. Turecká vláda proto zůstává obezřetná, pokud jde o 

to, zda se Istanbulský průplav bude řídit úmluvou a zda by úmluva mohla být zcela zrušena. Dr. 

Tuba Eldem, výzkumný pracovník Centra pro aplikovaná turecká studia, vysvětlil The Loadstar, 



že "ruská invaze na Ukrajinu posunula význam projektu. Nyní, když jsou na severním koridoru 

uvaleny sankce, Turecko očekává, že více obchodu bude přicházet z Číny přes střední Asii." Dále 

Dr. Eldem vysvětlil: "Nyní, když Rusko neposkytuje energii prostřednictvím Nordstream 2, více 

energie pro Evropu přijde přes turecké úžiny. Pokud bude tato válka pokračovat po dlouhou dobu, 

část této energie projde Istanbulským průplavem." Vzhledem k tomu, že tranzitní poplatky budou 

účtovány za použití kanálu, Dr. Eldem vysvětlil, že vodní cesta způsobí, že pohyb zboží mezi 

Středozemním a Černým mořem bude pro přepravce mnohem dražší. 

Stále není známo, jaké budou přesné poplatky, ale Ankara očekává, že z kanálu vygeneruje roční 

příjmy ve výši 8 miliard dolarů. Turecko se domnívá, že dopravci budou raději používat kanál 

místo Bosporu kvůli snadnější navigaci, sníženému přetížení a sníženému riziku. Zatím však není 

známo, zda Turecko omezí používání Bosporu, aby vytlačilo lodě do kanálu, kde by generovalo 

vyšší příjmy. 

Další potenciální kontroverzí je, že úmluva z Montreux upravuje pohyb námořních plavidel do a z 

Černého moře. Poskytnutím alternativní trasy mimo Úmluvu by Turecko, signatář NATO, získalo 

výhradní kontrolu nad pohybem válečných lodí do a z Černého moře, což by mu poskytlo značnou 

páku k přímému vyjednávání s hlavními mocnostmi. Dr. Eldem argumentoval: "Projekt získává 

větší význam v geopolitickém přeskupování po invazi na Ukrajinu." Vysvětlil, že výstavba kanálu 

"je signálem posunu na západ pro Turecko". Bývalý vysoký představitel evropské obrany potvrdil, 

že výstavba kanálu by byla pro Západ relativně čistým pozitivem. Úředník však poznamenal: 

"Skutečnost, že kanál není vázán smlouvou, znamená, že by mohlo dojít k eskalaci." Putin citoval 

důležitost zachování Úmluvy pro "zajištění regionální stability a bezpečnosti", protože nový kanál 

by mohl umožnit NATO lepší přístup do Černého moře. 

"Nejdramatičtější dopad bude na Rusko jako stát, který nejčastěji využívá Turecký průliv," řekl Dr. 

Eldem. "Zatímco kanál poskytne Turecku větší páku, může to v krátkodobém horizontu způsobit 

problémy s Moskvou, takže si nemyslím, že Turecko bude ochotno vyzkoušet jakékoli kroky, které 

by mohly být interpretovány jako porušení Montreux v současném politickém kontextu." 

Předpokládá se, že největší zájem o financování projektu projeví Čína, přičemž Industrial and Commercial Bank 

of China a Bank of China jsou uváděny jako potenciální finančníci. Diskuse o výstavbě byly ostatně prioritním 

bodem programu čínských diplomatických návštěv v Turecku. HSBC, stejně jako finanční instituce 

z Nizozemska, Belgie a Ruska také deklarovaly zájem o financování projektu. "Všichni se bojí 

čínského příspěvku," řekl Dr. Eldem, "a zda Čína dá na financování podmínku jako druh páky." 

Evropský představitel obrany však vysvětlil, že "pokud by Turecko nechtělo čínské vojenské páky, 

nedovolilo by to". 

Ekologické skupiny projekt silně kritizovaly a citovaly potenciální narušení istanbulských vodních 

zdrojů, vyvolání zemětřesení, odlesňování a ničení mořského života změnami minerální a nutriční 

rovnováhy Černého moře. 

 

Společnost CMA CGM v těsném závěsu za rychle klesajícími zaoceánskými sazbami za přepravu 

zboží jak na západním, tak na východním pobřeží USA, které je připisováno především poklesu 

poptávky v USA, oznámila, že na úsek ze severní Evropy, Skandinávie, Polska, Baltského moře, 

Portugalska, Atlantického Španělska (Bilbao, Gijon, Vigo) na západní pobřeží USA zavede 

příplatek za špičkovou sezónu. 

Příplatek za Peak Season (PSS) ve výši 2250 USD/20′ standardu a 3250 USD/40' standardních a 

high-cube kontejnerů vstoupí v platnost od 8. října (gate-in date) až do odvolání. 



Třetí největší kontejnerová přepravní linka na světě rovněž oznámila PSS standardních kontejnerů 

v hodnotě 2 250 USD/20DC a 3 000 USD/40HC, které se přes uvedené přístavy přesouvají ze 

severošpanělských a portugalských přístavů Bilbao, Vigo, Gijon, Leixoes, Setubal na kanadské 

východní pobřeží a do vnitrozemí. 

  

PSS vstoupí v platnost od 6. října (datum nakládky) a bude platit až do odvolání. 

  

Podle CMA CGM si zde mohou zákazníci prohlédnout související základní nákladní podmínky a 

jsou upozorněni, že mohou platit také příplatky spojené s palivem, THC (Origin a Destination) a 

ISPS, které budou připočteny. Mohou se použít i další poplatky, jako jsou pohotovostní poplatky a 

místní poplatky. 
 

Jeden z největších německých výrobců palivového aditiva Adblue po zhruba třítýdenní odstávce 

opět spouští jeden ze dvou závodů. Mluvčí SKW v pondělí uvedl, že závod v závodě na výrobu 

dusíku SKW v Piesteritz ve Wittenbergu v Sasku-Anhaltsku nebude hned znovu vyrábět. „Každý 

sportovec se před sprintem na 100 metrů rozcvičí. Zahříváme se,“ vysvětlil. Povolení k výrobě je 

dáno, když politici vysílají spolehlivý signál. 

Takovým příznakem by podle něj mohlo být, kdyby byl SKW osvobozena od daně z plynu nebo 

kdyby byl kontroverzní poplatek zcela zrušen. 

Vzhledem k plynové krizi přestala SKW vyrábět čpavek a močovinu. Mluvčí společnosti uvedl, že 

důvodem byly extrémně vysoké ceny plynu a příplatek za plyn. Energetická krize dopadá na SKW 

obzvlášť tvrdě, protože výroba vyžaduje hodně plynu. Očekává se, že SKW bude muset platit 

příplatek za plyn ve výši 30 milionů EUR měsíčně. To se nedá finančně zvládnout. 

Močovinový roztok Adblue se používá při dodatečném zpracování výfukových plynů vznětových 

motorů a snižuje vypouštěné oxidy dusíku až o 90 procent. Podle Spolkového svazu silniční 

přepravy, logistiky a likvidace (BGL) téměř každý kamion v odvětví dopravy v Německu jezdí na 

naftu. 

Ministr hospodářství Saska-Anhaltska Sven Schulze (CDU) byl ohledně pomoci od spolkové vlády 

optimistický. Politik CDU je v úzkém kontaktu s federálním ministerstvem a také s SKW Piesteritz, 

řekl v pondělí. Je velmi vděčný, že tlak, který se mimo jiné vytvořil ze Saska-Anhaltska, přináší 

ovoce. Věří, že se najde dobré řešení pro zásobování systémově důležitých oblastí produkty 

například chemického průmyslu, uvedl.  

P.S. Že by se i pan Babiš přimluvil? 

 

Pro kontejnerové dopravce je stále obtížnější přepravovat prázdné kontejnery z USA zpět do 

Číny. Podle Container-xChange jsou pozadím tohoto vývoje silně přetížené dodavatelské řetězce 

v přílivu a odlivu kontejnerové distribuce ve vnitrozemí. Podle generálního ředitele Container 

xChange Christiana Roeloffse se v amerických skladech stále častěji hromadí prázdné 

kontejnery. Situaci ztěžují další dva faktory: na jedné straně vázaná kapacita na moři a na druhé 

straně napjatá situace v kontejnerové přepravě. 



„K problémům přispívá akutní nedostatek kamionů a zpoždění v železniční dopravě. Celkově vzato 

existuje mnoho výzev, které ovlivní plynulou kontejnerovou dopravu v hlavní sezóně,“ říká 

Roeloffs. 

Svůj podíl na situaci má podle spoluzakladatele a generálního ředitele hamburské společnosti i 

vyjednávání o mzdách na západním pobřeží USA. Mnoho speditérů odklonilo náklad ze západního 

na východní pobřeží USA, takže i tam jsou nyní dopravní zácpy. 

P.S. Další maličkatá příčina, proč podržet sazby vysoko: "nemáme prázdné kontejnery" 

 

Federální německá vláda ukončila svůj podíl v Lufthanse. Fond ekonomické stabilizace (WSF) 

prodal svůj poslední zbývající podíl ve výši téměř deseti procent mezinárodním investorům v rámci 

blokového umístění. Oznámila to Federální finanční agentura. 

Podle Jutty Döngesové, která je za WSF odpovědná jako výkonná ředitelka finanční agentury, byla 

stabilizace letecké společnosti úspěšně dokončena. Finanční závazek se federální vládě vyplatil: 

výnosy 1,07 miliardy eur vytvořené za balík akcií výrazně převyšují částku 306 milionů eur 

použitou na získání podílu. 

Odvětví letectví bylo v roce 2020 jedním z odvětví hospodářsky nejhůře zasažených koronavirovou 

pandemií. Federální vláda podpořila Lufthansu v červnu 2020 stabilizačními opatřeními ve výši až 

6 miliard eur. Lufthansa byla schopna plně splatit tiché podíly do listopadu 2021.  

 

Mobilita ve městech musí splňovat mnoho požadavků. V první řadě lidí, kteří tam žijí. Ale je třeba 

vzít v úvahu i potřeby obchodních podniků, bez nichž by nebylo zásobování a likvidace 

odpadků. Politici a správci v metropolitních regionech však městské logistice často věnují příliš 

malou pozornost. Alespoň takový dojem má profesor Uwe Clausen, ředitel Fraunhoferova institutu 

pro materiálové toky a logistiku v Dortmundu, který moderoval sekci „Města a regiony, ve kterých 

stojí za to žít – koncepty logistiky a mobility“ na logistickém kongresu pro budoucnost. 

Mezi hlavní výzvy městské logistiky patří pro Clausena vyhýbání se negativním účinkům hluku a 

emisí na zdraví, bezpečnost a životní prostředí, zlepšování dodávek na poslední míli a optimalizace 

řízení dopravního toku. V Evropě jsou podle něj některá města, která zahájila průkopnické 

projekty, jako Oslo, Barcelona a Houten. 

V Oslu bylo centrum města zcela uzavřeno pro automobily, což výrazně snížilo emise. Dodávky 

jsou realizovány s elektromobilitou. V Barceloně byly bytové domy sloučeny do superbloků a 

počet aut se snížil o 60 procent. V Houtenu byla rozšířena cyklistická infrastruktura. Ve všech třech 

městech se v důsledku opatření zvýšily tržby vnitroměstských podniků a gastronomie. Z 

dlouhodobého hlediska považuje Clausen za vhodný dopravní prostředek pro vnitroměstskou 

logistiku automatizovaná vozidla. Pro jejich použití by však logistický průmysl musel ve spolupráci se zástupci měst 

definovat předpoklady a technické rámcové podmínky, jako jsou datová rozhraní a komunikační infrastruktura. Kromě 

toho je při plánování umístění například pro mikrohub zásadní blízkost poslední míle. „Evropská města se mění a jsou 

středem inovací. Nesmí se zapomínat na komerční provoz,“ zdůrazňuje šéf ústavu. To také nabízí příležitosti k boji 

proti změně klimatu. 

Christian Jacobi, vedoucí partner Agiplan GmbH, kritizuje, že logistika není ze strany obcí někdy 

dostatečně zohledněna a plánována. V zásadě by se zainteresované strany z oblasti obchodu, 

politiky a společnosti s různými požadavky a očekáváními v oblasti městské logistiky měly lépe 



zapojit do dialogu. „Logistika není uznávána jako relevantní ve všech městech,“ poznamenává 

Jacobi. V důsledku toho někdy není k dispozici dostatek místa, což situaci ztěžuje. Obraz logistiky 

ve městech a občanech často není pozitivní. Podle Jacobiho jsou čtvrti plánovány bez zohlednění 

komerční dopravy. „Jak se to může stát?“ ptá se jednatel, který také vede téma městské logistiky 

německého svazu logistiky. Města musí zaručit mobilitu lidí i zboží. Skupina proto vypracovala 

příručku, která přibližuje výzvy tohoto tématu všem zainteresovaným stranám a má podporovat 

dialog. 

Hlavním důvodem, proč se zabývat řízením městské nákladní dopravy, je nárůst objemu balíků. V 

opačném případě je výsledkem více dodávkových vozidel a spotřeba prostoru s odpovídajícími 

důsledky pro plynulost dopravy, jakož i vyšší náklady a zvyšující se emise. "Existuje mnoho řešení 

pro poslední míli," zdůrazňuje Jacobi. „Ty se ale musí inteligentně kombinovat a ladit s příslušnými 

lokalitami.“ V centru města jsou požadavky jiné než na okraji obce nebo v jejím okolí. Jacobi v 

této souvislosti vítá, že stále více měst jmenuje kontaktní osobu pro logistiku. I ten však musí být 

vybaven kompetencí a pravomocemi. 

Městskou logistiku utváří další aspekt, na který upozorňuje Steven van Cauteren z burzy nákladů 

Timocom: spotřebitelské chování a spotřebitelská očekávání. Poskytovatelé logistických služeb na 

to reagují odpovídajícími službami, jako je doručení ve stejný den. To vede k malým objemům 

zásilek a většímu provozu. Ve střední míli má každá společnost technické systémy pro optimalizaci 

provozu a vytížení dopravy. Na poslední míli už to ale neplatí. Van Cauteren již také nevěří, že je 

vhodné, aby dodávky a vracení byly pro B2C příjemce bezplatné. „Už to nejde,“ zdůrazňuje. 

 

CMA CGM, 3. největší kontejnerová lodní linka na světě podle kapacity TEU a lodí, oznámila 

zavedení příplatku za nadváhu (OWS) na svých linkách z Asie do severní Evropy s účinností od 

15. září 2022 (datum nakládky) až do odvolání. Týká se to všech kontejnerů 20' dry kontejnerů 

naložených ze severovýchodní Asie, jihovýchodní Asie, Číny, Hongkongu a Macaa SAR do 

severní Evropy, Skandinávie, Polska a Pobaltí. 

  

Vyhlášený OWS činí 150 dolarů za 20' DC s hrubou hmotností kontejneru 20 t nebo více. 

  

Pokud si správně přečtete a vyložíte formulaci „hrubá hmotnost kontejneru“, znamenalo by to, že 

na každý kontejner o celkové hmotnosti 20 tun VČETNĚ hmotnosti kontejnerové táry by se 

vztahoval tento příplatek za nadváhu. Pokud vezmeme průměrnou hmotnost kontejneru 20' (táru) 

2,23 tun, zákazníci pak mohou zabalit pouze 17,77 tun do kontejneru 20' bez vzniku OWS. Jak 

uvádí Eurostat, tento rozměr dominuje dovozu vyrobeného zboží do Evropy ze zemí ASEAN a 

Číny a mezi lety 2011 a 2021 se jeho podíl zvýšil ze 77% na 86% kvůli zvyšujícímu se podílu 

strojů a vozidel a dalšího průmyslového zboží. Vyrobené zboží a stroje jsou obecně těžké zboží, a 

to znamená, že většině z 86% nákladů vynaloží navíc na přepravu zboží příplatek OWS. 

 

Od 18. ledna 2023 mohou firmy a developeři projektů, kteří chtějí budovat dopravní infrastrukturu, 

žádat o 5,12 miliardy eur z prostředků EU. Evropská komise v úterý otevřela odpovídající výběrové 

řízení. Peníze pocházejí z nástroje Connecting Europe Facility (CEF) a mohou být použity na 

infrastrukturu, která je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Pro financování je způsobilá 

infrastruktura pro železnice, vnitrozemské vodní cesty, námořní a vnitrozemské přístavy, 

železniční a silniční překladiště, multimodální logistické platformy nebo investice do bezpečnosti 

silničního provozu. Podporovány mohou být také projekty na zlepšení odolnosti a bezpečnosti 

dopravní infrastruktury nebo nápady, díky nimž je doprava „inteligentnější“ a 



interoperabilnější. Vše by mělo přispět k rozvoji síťového a intermodálního dopravního systému, 

který umožní efektivní, udržitelnou, dostupnou a stále více automatizovanou dopravu, píše 

Evropská komise. „Ve světle ruské útočné války proti Ukrajině také podpoříme modernizaci 

hraničních přechodů, abychom usnadnili pohyb zboží mezi EU a Ukrajinou prostřednictvím „cest 

solidarity“ – životně důležitých zásobovacích linek pro ukrajinskou ekonomiku,“ uvedl komisařka 

EU pro dopravu Adina Valeanová. 

EU investuje 292,5 milionu eur z CEF do 24 projektů na rozšíření infrastruktury čerpacích stanic 

a nabíjení pro alternativní paliva. V Německu se financuje zřízení dobíjecích stanic pro elektřinu 

pro nákladní a osobní automobily podél čerpacích stanic TEN-T a vodíkových čerpacích stanic na 

dopravním koridoru EU Skandinávie-Středozemí. 

Celkem by v příštích třech letech s pomocí peněz EU mělo vzniknout kolem 5700 nabíjecích míst 

na zhruba 1400 nabíjecích stanicích a kolem 57 vodíkových čerpacích stanic v TEN-V, vysvětlila 

Valeanová. "V souladu s Evropskou zelenou dohodou a potřebou EU stát se více energeticky 

nezávislou tyto projekty pomohou snížit závislost evropské dopravní sítě na fosilních palivech," 

uvedla. 

Podle Komise lze do 19. září 2023 stále žádat o finanční prostředky EU na vývoj stanic a nabíjecí 

infrastruktury pro alternativní paliva. Projekty předložené do 10. listopadu mohou být zváženy pro 

další alokaci finančních prostředků. 

P.S. Jestli ovšem do jara doufejme skončí válka na Ukrajině, nebude stačit na obnovu ani 

desetinásobek uvedené částky... 

 

Projekt železničního bezcelního koridoru mezi severoitalským jadranským přístavem Terst a 

Fürnitzem v Korutanech/Rakousko se blíží ke spuštění. Zdůraznili to ve středu ve Villachu zástupci 

Rakouských spolkových drah (ÖBB), spolkové země Korutany a přístavu Terst. Jednání mezi 

celními správami Itálie a Rakouska by měla být uzavřena letos. 

Jedním z cílů užší spolupráce je přebudovat logistické centrum Austria Süd (LCA-Süd) ve Fürnitzu 

na mezinárodní logistický uzel. Korutany se již dlouho chtěly odpoutat z pozice čistě tranzitní země 

v železniční nákladní dopravě a místo toho vytvořit přidanou hodnotu a pracovní místa ve státě. 

Přístav Terst naproti tomu očekává, že bezcelní železniční koridor odlehčí skutečné oblasti 

přístavu. Většina zde manipulovaného zboží směřuje do Rakouska, Německa, Maďarska a České 

republiky. V budoucnu budou některé z příchozích kontejnerů naloženy přímo na koleje v Terstu, 

procleny ve Fürnitzu a poté přerozděleny na národní a mezinárodní úrovni – což je modelová 

aliance, kterou by správa přístavu také ráda uzavřela „s nejdůležitějšími hráči v evropské logistice“. 

ÖBB je stejně jako spolková země Korutany 50procentním akcionářem LCA-Süd. Terst je 

dopravním uzlem dceřiné nákladní společnosti ÖBB Rail Cargo Group z a do Rakouska a pro 

evropské vnitrozemí. Vlaky mezi Terstem a LCA-Süd již jezdí několikrát týdně. Jejich četnost by 

se měla výrazně zvýšit díky projektu celního koridoru. 

 

Mobilní pobřežní energetické systémy jsou vhodné zejména pro menší přístavy nebo v částech 

přístavů s nižším využitím. Vyplývá to z aktuální studie „Mobile Shore Power Supply – 

Technological Possibilities and Requirements“ (MoLa), kterou provedly dvě poradenské firmy 



Hanseatic Transport Consultancy a MKO Marine Consulting jménem Národní organizace pro 

technologii vodíku a palivových článků. 

Nejdůležitějším faktorem je podle studie co nejvyšší vytížení systémů, aby bylo možné je využívat 

ekonomicky. Mobilní systémy to mohou podpořit svou flexibilitou. I menší lodní jednotky s 

energetickými požadavky nižšími než 1,5 MW by mohly být snadno zásobovány mobilními 

pobřežními energetickými systémy. Přístavy a terminály, do kterých pravidelně připlouvají větší 

typy lodí, by měly více výhod při použití stacionárních pobřežních energetických řešení. 

Studie MoLa se provádí jako součást implementace strategie mobility a paliva (MKS) spolkové 

vlády jménem BMDV. Cílem je zhodnotit technologické možnosti a požadavky na využití 

mobilních řešení pobřežní energie v německých přístavech. 

Studie uvažovala jak o mobilních pobřežních energetických řešeních bez vlastní výroby energie 

(přímá elektřina nebo baterie), tak o řešeních s vlastní výrobou energie na místě pomocí vodíku 

nebo klimaticky neutrálních paliv. Při vyhodnocování potenciálu byly využity i prognózy dalšího 

vývoje nákladů a dostupnosti jednotlivých zdrojů energie. Výsledky byly prezentovány na 

sympoziu e4ports v Hamburku.  
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Navzdory snahám Bidenovy administrativy se šance na dohodu v rozhovorech o smlouvách mezi 

americkými železnicemi a odbory zdají stále mizivější, neboť dopravci se již připravují na výpadek 

uprostřed výzev, aby do věci vstoupil Kongres a nařídil urovnání. Bílý dům nyní údajně zvažuje 

nouzová opatření, která by udržela tok životně důležitého zboží a zásob. Stávka by mohla začít 

už tento pátek, protože 16. září vyprší lhůta na rozmyšlenou spojená s realizací prezidentské rady 

pro mimořádné situace (PEB), jejímž cílem je najít usnesení. 



Od doby, kdy PEB předložila svá doporučení k urovnání v pozastavených jednáních o smlouvách, 

která se táhnou od ledna 2020, se 10 z 12 odborových svazů u jednacího stolu dohodlo na 

podmínkách nové smlouvy, ale dva z nich tak neučinily – Bratrstvo lokomotivních inženýrů a 

strojvůdců (BLET) a Mezinárodní sdružení pracovníků v odvětví letecké, železniční a dopravní 

techniky (SMART-TD) – ty dohromady zastupují přes 90 000 zaměstnanců nezbytných pro provoz 

vlaků a údržbu tratí. Zatímco ostatní odborové svazy souhlasily s podmínkami stanovenými PEB 

– v podstatě šlo o 24% zvýšení mezd mezi lety 2020 a 2024, s okamžitým zvýšením o 14,1% a 

jednorázovou platbou 5000 dolarů –, BLET a SMART-TD si přejí, aby se při vyrovnání řešila i 

pracovní pravidla. Požadavek být v pracovní pohotovosti po dobu až 14 po sobě jdoucích dnů, 

přísnou docházkovou politiku a nedostatek nemocenské označili za přehnaná pravidla a obvinili 

železnice z práce s pouhým jádrem pracovní síly, která za posledních šest let vyřadila téměř 30% 

pracovníků. 

Železniční společnosti mezitím daly najevo svůj pesimismus s přípravami na ukončení provozu v 

případě stávky – železnice potřebují zhruba 48 hodin, aby ukončily provoz a zajistily, že ve vlacích 

nebudou opuštěny nebezpečné materiály nebo cenné zboží. 

Společnost Norfolk Southern včera (středa 14. září) oznámila, že v poledne přestane na svých intermodálních 

terminálech přijímat novou nákladní dopravu, zatímco BNSF již přestala přijímat kontejnery s řízenou teplotou. 
Výluka železnice by měla neblahé následky. Asociace amerických železnic (AAR) varovala 8. září, 

že denně bude zrušeno více než 7000 vlaků, což bude mít za následek nedostatek maloobchodních 

produktů, rozsáhlé odstávky výroby a přerušení osobní dopravy, která částečně závisí na kolejích 

vlastněných nákladními železnicemi. Podle výroční zprávy o činnosti by stávka mohla stát 

americkou ekonomiku až dvě miliardy dolarů denně. Přepravci a obchodní organizace vyzvali 

administrativu, aby se zasadila o odvrácení zastavení práce, a Bílý dům i Kongres obdržely zprávy 

od širokého spektra stran. Výkonná ředitelka sdružení přepravců NITL Nancy O'Liddyová v dopise 

vedoucím představitelům kongresu naléhavě vyzvala k intervenci co nejdříve. 

„Zranitelnost v dodavatelském řetězci naší země nedokáže zastavení prací na železnici v nákladní 

dopravě účinně zvládnout ani na jeden den. Členové a přepravci NITL všech velikostí ve všech 

regionech se nadále potýkají s neutěšenou nákladní železniční dopravou především díky realizaci 

Precision Schedule Railroading. Jakékoli narušení nákladní železniční dopravy negativně ovlivní 

mezinárodní konkurenceschopnost naší země a zároveň ještě zhorší inflaci, která postihuje všechny 

Američany,“ napsala. V podobném dopise prezident a generální ředitel American Apparel and 

Footwear Association Steve Lamar napsal: „Vznik PEB letos v létě a zveřejnění doporučení PEB, 

která byla dobře přijata, daly našemu průmyslu naději na rychlé ukončení situace. S blížícím se 16. 

zářím se to však nestalo. Tváří v tvář přetrvávajícím problémům dodavatelského řetězce a rostoucí inflaci a 

vzhledem k tomu, že se rychle blíží veledůležité prázdninové období, znovu vyzýváme Kongres, aby využil své 

pravomoci podle federálního práva k zabránění jakékoli stávce tím, že všem stranám vnutí doporučení PEB, čímž tato 

dlouholetá jednání o práci na železnici rychle a úspěšně skončí.“  
Dokonce i Americká sdružení kamionových dopravců, jejichž členové by snad mohli mít ze stávky 

prospěch, varovala Kongres, že prostě neexistuje dostatečná kapacita silniční nákladní dopravy, 

která by železnice nahradila. „Odstavení všech sedmi tisíc dálkových nákladních vlaků denně v 

USA by vyžadovalo více než 460 tisíc dalších dálkových nákladních vozů denně, což není možné 

na základě dostupnosti zařízení a stávajícího nedostatku 80 tisíc řidičů,“ napsal prezident ATA 

Chris Spear. „Každé narušení železniční chodu jako takové způsobí spoušť v dodavatelském řetězci 

a rozdmýchá plošné inflační tlaky.“ 

Nicméně představitelé BLET a SMART-TD kritizovali propagované stávkové přípravy železnic 

jako taktiku, jak přimět přepravce k tlaku na Kongres, aby zasáhl a vnutil zaměstnancům zakázku. 

„Tento naprosto zbytečný útok na železniční přepravce těmito vysoce ziskovými železnicemi I. 

třídy není ničím jiným než firemním vydíráním,“ prohlásili šéfové odborů ve společném prohlášení. 

Obvinili železnice, že vyjednávají ve zlém úmyslu, a spoléhali na to, že vládní zásah zablokuje 

stávku. „Naše odbory zůstávají u jednacího stolu a daly železničním dopravcům návrh, který 

bychom byli ochotni předložit svým členům k ratifikaci, ale jsou to právě železniční dopravci, kteří 



odmítají dosáhnout přijatelné dohody,“ argumentovali. Ve snaze vyhnout se uzavírce železnic 

vláda silně tlačí na obě strany, aby dospěla k dohodě, a to s desítkami telefonátů od vládních 

úředníků a úředníků státní správy a zapojením tajemníků práce a dopravy. Podle jedné zprávy Bílý 

dům zvažuje využití nouzových pravomocí, které zajistí, že kritické materiály budou moci být i dále dodávány.  

Železniční dopravci a přepravci se znovu obracejí na Kongres, který má pravomoc stávku 

prostřednictvím legislativy zablokovat nebo zpozdit. Učinila tak při poslední železniční odstávce v 

roce 1991 po necelých 24 hodinách. Dalším možným scénářem by bylo prodloužení lhůty na 

rozmyšlenou, ale to by mohlo posunout stávku dále do období prázdnin. 
 

Hotovostí dobře vybavený německý globální dopravce Hapag-Lloyd kupuje 49% podíl v italské 

logistické skupině Spinelli Group. Rodina Spinelliových bude i po uzavření transakce držet 51% 

většinový podíl, realizace se očekává během několika příštích měsíců. Žádné finanční detaily 

nebyly odhaleny. 

  

Od roku 1963 nabízí Spinelli v Itálii širokou škálu logistických služeb se zastoupením ve většině 

přístavů a intermodálních center po celé zemi. 

  

Pro společnost Hapag-Lloyd, která má v letošním roce nakročeno k registraci rekordních ročních 

zisků v regionu ve výši 18 miliard eur (17,9 miliardy dolarů), se pořízení italské logistiky podobá 

mnoha jejím větším protějškům, jako jsou Maersk, MSC a CMA CGM, kteří se všichni již rozhodli 

pořídit si jinou logistickou infrastrukturu, a nikoli jen vkládat investice do liniové dopravy během 

neuvěřitelného výdělku kontejnerové dopravy. 

  

„Je zajímavé sledovat, že Hapag se také vyvíjí v integrátora. Až dosud se Hapag více zaměřoval na 

akvizice horizontálně, což znamená převážně lodní linky jako UASC a NileDutch,“ komentoval 

Christoph Scheithe, hostitel platformy PlanetLogistics. 
 

Nová instituce EU pro investice do vodíkové ekonomiky a zákon o „kritických surovinách“: To 

jsou dva příklady iniciativ, kterými chce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 

zajistit dodávky důležitých surovin pro ekonomiku EU. Tomuto tématu věnovala mnoho času ve 

svém každoročním „Proslovu o stavu Evropské unie“ v Evropském parlamentu. Podrobně se 

věnovala ve středu představeným návrhům Komise na dočasné zásahy do trhu s elektřinou a 

plynem. Ty mají zpomalit růst cen energií. To vše Von der Leyenová zasadila do kontextu evropské 

„zelené dohody“ a strategie pro větší geopolitickou suverenitu, stejně jako do kontextu války 

zahájené ruským prezidentem Vladimirem Putinem proti Ukrajině. Tato válka není namířena pouze 

proti Ukrajině. "Je to válka o naše dodávky energie, válka o naši ekonomiku, válka o naše hodnoty 

a válka o naši budoucnost," řekla von der Leyen. „Tady autokracie bojuje s demokracií. A pevně 

věřím, že s odvahou a solidaritou porazíme Putina a že Evropa nakonec zvítězí. Sankce uvalené 

EU na Rusko by měly být „trvalé“. Ujistila Ukrajinu o pokračující evropské podpoře. Nadcházející 

měsíce nebudou pro lidi a firmy v EU jednoduché, řekla předsedkyně Komise. Pokud jde o 

dodávky energie, EU se musí osvobodit od závislosti na Rusku tím, že bude šetřit energií a bude 

hledat jiné dodavatele. Přeměnu na obnovitelné zdroje energie, která již probíhá, je třeba posunout 

dále. 

Vodík jako energetický základ „ekonomiky zítřka“ by se měl přeměnit ze specializovaného 

produktu na masový produkt. Do roku 2030 by se v EU mělo ročně vyrábět 10 milionů tun vodíku 

z obnovitelných zdrojů. S cílem mobilizovat peníze na nezbytné investice von der Leyenová 

oznámila evropskou vodíkovou banku. „Zajistí, že budeme moci nakupovat vodík, zejména s 



využitím prostředků z inovačního fondu. Bude schopna investovat 3 miliardy eur do budování 

budoucího trhu s vodíkem,“ řekla von der Leyenová. 

Přístup k důležitým surovinám je důležitý pro přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Lithium 

a vzácné zeminy budou brzy důležitější než ropa a plyn. Potřeba vzácných zemin v EU vzroste do 

roku 2030 pětinásobně, ale Unie se nesmí znovu stát závislou na dominantní dodavatelské zemi – 

tedy Číně. Alternativní zdroje dodávek by měly být zajištěny prostřednictvím obchodních dohod, 

například se zeměmi Jižní Ameriky a Oceánie nebo s Indií. Důležité je ale také zpracování kovů, 

kterému v současnosti dominuje Čína. Von der Leyen oznámila „evropský zákon o kritických 

surovinách“: „Budeme pracovat na strategických projektech v celém dodavatelském řetězci – od 

těžby po rafinaci, od zpracování po recyklaci. A budeme budovat strategické rezervy tam, kde je 

zásobování vzácné,“ řekla. Evropská aliance pro baterie byla zahájena před pěti lety a zákon EU o 

čipech na posílení evropské výroby polovodičů ukazuje, že tento přístup může změnit. 

Předsedkyně Komise také oznámila balíček úlev pro malé a střední podniky v EU. Obsahuje prý 

například návrh jednotné daňové úpravy pro podnikatelskou činnost v Evropě a revizi směrnice o 

opožděných platbách. Mnohem více se musí investovat také do odborné přípravy a dalšího 

vzdělávání, aby bylo možné něco udělat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Von der 

Leyenová mimo jiné zmínila nedostatek řidičů kamionů. Rok 2023 by měl být vyhlášen 

Evropským rokem vzdělávání a odborné přípravy. 

Nouzovými předpisy chce Komise zavázat členské státy, aby šetřily elektřinou a ubíraly velké zisky 

z energetických společností. Očekává, že 142 miliard eur bude v příštích dvanácti měsících 

odebráno a přerozděleno firmám a soukromým domácnostem, které zvláště trpí zdražováním 

energií. Výrobci elektřiny, kteří v současnosti dosahují vysokých zisků při konstantních nákladech, 

jako jsou provozovatelé jaderných a hnědouhelných elektráren a elektráren využívajících 

obnovitelné zdroje energie, mají jejich části prodat mezi začátkem prosince 2022 a koncem března 

2023. Komise chce ubrat zisky plynoucí z cen přesahujících 180 eur za megawatthodinu 

(MWh). Ropné, plynárenské, uhelné a rafinérské společnosti mají být požádány, aby zaplatily za 

zisky v roce 2022, které jsou o více než 20 procent nad průměrem příjmů v letech 2019–2021. Státy 

EU by měly shromáždit a přerozdělit alespoň jednu třetinu z tohoto objemu. Toto pravidlo by mělo 

platit po dobu jednoho roku. 

V zájmu snížení cen elektřiny by členské státy měly ušetřit alespoň 5 procent elektřiny během 

deseti hodin s nejvyššími cenami, navrhuje komise. Celkově by měly usilovat o snížení celkové 

spotřeby elektřiny o 10 procent do konce března 2023. Každý členský stát si k tomu může zvolit 

metody sám. Aby se návrhy staly zákonem, musí souhlasit kvalifikovaný počet zemí EU. České 

předsednictví v Radě EU usiluje o rozhodnutí do konce září a další mimořádné zasedání ministrů 

energetiky svolalo na 30. září. 

P.S. Něco mi to připomíná, že by "dohnat a předehnat"? 

 

V přístavu Hamburk byl zahájen zkušební provoz elektrických tahačů návěsů od amerického 

výrobce užitkových vozidel Nikola. V první fázi mají být testována tři vozidla typu Nikola Tre, 

včetně různých možností nabíjení. Ve druhé fázi mají být další vozidla plně integrována do 

přístavních operací; v této fázi je plánována také instalace dobíjecí infrastruktury, jak ve středu 

informoval přístavní úřad HPA. 



HPA již dříve uzavřela smlouvu na testovací fázi s Nikolou a italským výrobcem užitkových vozů 

Iveco. Iveco a Nikola otevřely společný závod na nákladní automobily v Ulmu zhruba před 

rokem. „Dohoda upravuje dvoufázový zkušební provoz a dodávku celkem až 25 tahačů návěsů 

Nikola Tre BEV speditérům v přístavu Hamburk,“ uvádí HPA. Cílem je co nejrychleji dosáhnout 

bezemisního portu a být průkopníkem v aplikaci technických inovací. "Přístavy hrají zásadní roli 

při dekarbonizaci a kontrole znečištění ovzduší," řekl šéf HPA Jens Meier. 

Nikola Tre BEV je zcela nově navržené elektrické vozidlo, které sjíždí z montážní linky ve 

speciálně postaveném výrobním závodě v Ulmu. Vedoucím motorové divize Nikoly se sídlem ve 

Phoenixu (Arizona) je bývalý šéf Opelu Michael Lohscheller. „Silní partneři, jako je přístav 

Hamburk, jsou dalším důkazem toho, že Nikola Tre BEV je tím správným nákladním vozidlem pro 

společnosti, které chtějí dělat víc než jen mluvit o změně klimatu,“ řekl Lohscheller na začátku 

zkušebního provozu v přístavu.  

P.S. Nejdřív zkušební provoz vozu, pak budování infrastruktury – opatrnosti není nikdy dost 

 

Část státních akcií Lufthansy nakonec, jak se spekulovalo, připadla podnikateli v oblasti logistiky 

Klaus-Michaelu Kühnemu. Jeho Kuehne Holding AG zvýšila svůj celkový podíl ve skupině MDax 

na zhruba 17,5 procenta, jak ve středu na dotaz uvedla mluvčí. Aktivně byl podporován proces 

prodeje Německého fondu pro hospodářskou stabilizaci (WSF). Kühne je zdaleka největším 

akcionářem Lufthansy.  O nedávném nákupu akcií Kühnem jako první nedávno informoval 

„Handelsblatt“. Informaci deníku, že Kühne bude moci obsadit místo v dozorčí radě nejpozději příští 

rok, však nechtěl holding komentovat, proslýchá se však plán dosadit Kühneho důvěrníka Karla 

Gernandta.  

V průběhu účasti státu, která nyní skončila, jmenovala Lufthansa dvě dozorčí rady, které měly 

zohledňovat zájmy WSF. Byla to šéfka hamburského přístavu Angela Titzrath a bývalý šéf 

mnichovského letiště Michael Kerkloh. Oba jsou podle firmy řádně jmenováni a nemusí 

automaticky rezignovat. Federální vláda tímto tedy ukončila svůj podíl v Lufthanse. Fond 

ekonomické stabilizace (WSF) prodal svůj poslední zbývající podíl ve výši téměř 10 procent 

mezinárodním investorům v rámci blokového umístění. Oznámila to v úterý federální finanční 

agentura. 

  

Podle Jutty Döngesové, která je za WSF odpovědná jako výkonná ředitelka finanční agentury, byla 

stabilizace letecké společnosti úspěšně dokončena. Finanční závazek se federální vládě vyplatil: 

výnosy 1,07 miliardy eur vytvořené za balík akcií výrazně převyšují částku 306 milionů eur 

použitou na získání podílu. 

 

Rychlý nárůst poptávky po kontejnerové dopravě před dobrými dvěma lety uprostřed pandemie byl 

překvapením. A konec boomu nyní přichází s třeskem. Ukázalo se to včera na mezinárodním 

přístavním sympoziu v hamburské obchodní komoře. "Majitelé lodí evidují skutečné rušení 

rezervací," uvedl Marco Neelsen. Je správcem přístavu v Tanjung Pelepas v Malajsii. Peter Wolf, 

výkonný ředitel CMA CGM v Německu, toto hodnocení podpořil. Zákazníci nezrušili jen několik 

tisíc TEU, ale rušili knihování v mnohem větším měřítku, řekl. Neelsenův závěr: "Vánoční byznys 

se proto letos konat nebude". 



Není to jen kvůli zvýšeným cenám energií, následné výrazně oslabené spotřebitelské poptávce a 

riziku recese. "Sklady jsou na mnoha místech stále dobře zásobené," řekl Neelsen. Dealeři dnes 

nejprve prodají zboží, než bude objednáno nové. Linkové lodní společnosti se proto podle něj 

připravují na prudký propad. Už se o tom objevují první náznaky, protože dopravci z Asie do 

Evropy již vyškrtli z jízdních řádů mnoho odjezdů. Doufáme však, že dojde k ostrému V, tj. 

poptávka se podle Neelsena někdy v příštím roce opět výrazně zvýší. 

Nedá se však očekávat, že pokles poptávky bude doprovázen rychlým výrazným uvolněním 

manipulace v severoevropských přístavech. Dokonce i za ideálních podmínek bude trvat několik 

týdnů, než se sníží počet nevyřízených zásilek, řekla šéfka HHLA Angela Titzrath. A je 

nepravděpodobné, že by vývoj probíhal tak ideálně. Marco Neelsen se proto obává, že narušení 

dodavatelského řetězce bude i v budoucnu součástí každodenního podnikání. Zmínil se o 

klimatických změnách a důsledcích pro běžné počasí. Například v Asii jsou dnes tajfuny běžnější 

i kolem Číny. Zrovna tento týden zasáhl tajfun Muifa oblast Šanghaj/Ningbo a způsobil, že přístavy 

musely být dočasně uzavřeny. 

 

Vyšší náklady na pohonné hmoty a nedostatek řidičů způsobily, že přeprava zboží kamiony v 

Německu je dražší než kdykoli předtím od zahájení průzkumu v roce 2006. Podle údajů 

Spolkového statistického úřadu (Destatis) ceny vzrostly o neuvěřitelných 14 procent ve druhém 

čtvrtletí t.r. ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Růst cen nafty měl podle statistiků 

přímý dopad na sazby za přepravu, nedostatek řidičů vedl k vyšším mzdovým nákladům a 

nedostatku ložné kapacity. 

Nejsilněji však vzrostly ceny v přepravě cestujících a zboží v námořní a pobřežní lodní dopravě s 

plusem 23,3 procenta. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2022 (plus 73,6 procenta oproti 

prvnímu čtvrtletí roku 2021) však nárůst oslabil a oproti prvnímu čtvrtletí roku 2022 ceny mírně 

klesly o 2,3 procenta. 

Podle Destatis byla za vývoj velkou měrou zodpovědná situace ve východní Asii, kde místní 

koronavirová opatření, jako například v přístavní metropoli Šanghaji, vedla k zácpám lodí a 

nedostatku kontejnerů a způsobila tak vysoké sazby za přepravu. Úřady ve Wiesbadenu oznámily, 

že na cenách se stále více projevuje nahromadění prázdných kontejnerů v Severní Americe v 

důsledku narušených dodavatelských řetězců a nedostatku exportních příležitostí. 

V letectví vysoké náklady na palivo a delší letové trasy kvůli uzavření vzdušného prostoru nad 

Ruskem zvýšily ceny o 14,1 procenta ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


