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Přichází vlna bankrotů dopravních podniků! Záchranný balíček LNG nyní! To bylo varování a 

hlavní požadavek Svena Schindlera, speditéra ze Stuhru u Brém, federální vládě a zejména 

Spolkovému ministerstvu hospodářství. Minulý pátek v Berlíně mobilizoval četné středně velké 

podnikatele na demonstraci kamionů. Odpoledne jely hvězdicově s více než 200 registrovanými 

kamiony ze čtyř směrů směrem k Braniborské bráně. 

"Vydržím ještě půl roku," řekl Schindler (DVZ), který svou firmu jako rodinnou firmu založil 

právě před rokem a půl. S cenou za zkapalněný zemní plyn LNG těsně pod 4 eura za kilogram by 

pak již nemohl dále podnikat. 

"Průmysl získává miliardy, ale střední třídu zklamala politika," řekl Jens Pawlowski, vedoucí 

berlínského zastoupení Spolkového svazu silniční přepravy, logistiky a likvidace (BGL). Bez 

těchto podnikatelů by regály supermarketů a kavárny zely prázdnotou, čerpací stanice by nebylo 

možné zásobovat a nikdo by si nemohl večer něco objednat na pohovku. Pawlowski nazval tyto 

společnosti klimatickými průkopníky, protože donedávna podporovaly jedinou dostupnou 

alternativu k naftě – LNG. Navzdory vládním dotacím na nákup vozidel podstoupili velké riziko, 

aby přispěli k budoucnosti šetrné ke klimatu. 

 

Očekává se, že se švýcarská nákladní železnice SBB Cargo vzdá vnitrostátní přepravy s 

jednotlivými vagony a vozovými skupinami, pokud se švýcarská vláda na podzim 2022 rozhodne 

zrušit dotace. Oznámil to šéf SBB Cargo v rozhovoru pro „Neue Zürcher Zeitung“(NZZ). Rozsah 

přeshraničních železničních služeb provozovaných SBB Cargo International zůstane změnami 

nedotčen. 

Předseda představenstva SBB Cargo, logistický podnikatel Niels Planzer, v rozhovoru pro deník 

potvrdil, že s hospodářskými výsledky za rok 2021 nemůže být nikdo spokojen. Spolu s dalšími 

třemi švýcarskými poskytovateli logistiky získala společnost Planzer v dubnu 2020 

35procentní podíl v nákladní železnici se společností Swiss Combi AG. Pouze díky podpůrným 

platbám od státu na zmírnění ekonomických důsledků koronavirové pandemie SBB Cargo 

dokázalo v roce 2021 přežít. V roce 2020 se Swiss Combi dostal do ztráty ekvivalentu 8,2 milionu 

eur. Investiční společnost se skládá z poskytovatelů logistických služeb Planzer Holding AG (40 

procent), Camion Transport AG (40 procent), Bertschi AG (10 procent) a Galliker Holding AG (10 

procent). 

Zastavení jednovozové dopravy SBB Cargo by však vedlo k 600 000 dodatečných kamionových 

přeprav ve Švýcarsku každý rok, říká Baer. Nákladní automobily poháněné elektřinou nebo 

palivovými články v současnosti představují pouze 3 procenta flotily vozidel. Pro Planzera stále 

není jasné, odkud bude pocházet elektrická energie pro nabíjení vozidel. Upuštění od provozu 

jednotlivých vozů a skupin vozů by také vedlo k podstatnému snížení počtu pracovních míst. 



SBB Cargo potřebuje finanční prostředky na investice do terminálů, vozidel a digitální automatické 

spojky. Švýcarská vláda zvažuje vyplacení dočasných investičních grantů. Podpůrné služby byly 

dosud spojeny se zachováním nabídky SBB Cargo. 

 

Globální odvětví letecké nákladní dopravy čelí stále větším problémům. Vyplývá to z aktuální 

studie trhu analytické společnosti Clive Data Services, která patří do skupiny Xeneta. Podle Clive 

se objemy v červenci snížily o 9 procent oproti stejnému měsíci loňského roku; i ve srovnání se 

stejným měsícem roku 2019 klesla poptávka po přepravním prostoru o 9 procent. K pesimistické 

poznámce je třeba dodat, že předpandemický rok 2019 byl rokem slabého leteckého nákladu. 

Oživení kapacity v důsledku dalších belly prostor, které lze zaznamenat při návratu osobního 

letectví, je v červenci rovněž slabé s nárůstem o 4 procenta ve srovnání se stejným měsícem 

loňského roku. V porovnání s červencem 2019 je aktuálně dostupná kapacita 11 procent pod úrovní 

před koronavirem. 

Podle Nialla van de Wouwa, hlavního analytika letecké nákladní dopravy společnosti Xeneta, je 

toto odvětví ve stále nejistější pozici. Důvody toho nemohou účastníci trhu ovlivnit, především 

válka na Ukrajině a nárůst všeobecných životních nákladů zhoršily situaci v odvětví, která nastala 

krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Na straně aerolinek a nákladních letišť navíc stále přetrvávají 

provozní problémy, které jsou podle van de Wouwa důsledkem nedostatku personálu. 

Jediný paprsek naděje je v tuto chvíli výše sazeb. Podle Cliva byly v červenci 2022 121 procent 

nad úrovní července 2019 a 11 procent nad stejným měsícem loňského roku. Odvětví se však musí 

přizpůsobit skutečnosti, že úroveň sazeb stále rychleji klesá. Podle Cliva byly sazby v lednu 2022 

stále o 156 procent vyšší než v lednu 2019; tato hodnota nyní klesla o 35 procentních bodů a v 

následujících měsících bude také postupně klesat.  

 

Dánští logistici a silniční přepravní společnosti byly v Bruselu odmítnuty se svými stížnostmi na 

státní dotace pro Post Danmark. Po přezkoumání podpory Evropská komise rozhodla, že přibližně 

30 milionů eur, které Post Danmark obdržela v roce 2020, protože zajišťuje určitou základní 

poštovní službu (univerzální službu), je slučitelných s právem EU. Post Danmark je součástí 

logistické skupiny Postnord, kterou ovládají švédská a dánská vláda. 

Post Danmark je konkurentem ostatním poskytovatelům logistických služeb od liberalizace 

poštovního trhu v Dánsku v roce 2011. Přední poskytovatel poštovních služeb v zemi však dostává 

granty na garantování určité základní služby. Mimo jiné je třeba dodržet určité doby přepravy, doby 

dodání a vyzvedávání. Komise zahájila důkladné šetření dotací po stížnostech ze strany odvětví v 

roce 2021, protože mimo jiné měla pochybnosti o tom, zda náklady na univerzální službu a ostatní 

služby byly řádně odděleny. Dospěl však k závěru, že společnost Post Danmark nebyla „nadměrně 

kompenzována“. Dánská vláda postupem času snížila součet účtovatelných nákladů na univerzální 

službu a spočítala je „solidně“. 

Stále rostoucí využívání elektronických komunikačních prostředků ztěžuje podnikání 

poskytovatelům poštovních služeb, „kteří stále nabízejí službu, která je pro občany důležitá,“ 

uvedla komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Posouzení státní podpory 

ze strany Komise zajišťuje, že hospodářská soutěž nebude nepatřičně narušena. 

Dánský dopravní svaz ITD, který proti podobným dotacím pro Postnord již dříve neúspěšně 

zakročil, vidí věc jinak. „Je to plýtvání penězi daňových poplatníků, protože stát by neměl 



provozovat dopravu. Existují soukromé přepravní a doručovací společnosti, které to dokážou,“ 

řekla Henriette Kjær, vedoucí politiky v ITD. Postnord bude dotacemi „uměle udržován při životě“. 

Kjær vyzval k tomu, aby poštovní smlouva mezi dánskou vládou a společností Postnord, která 

vyprší na konci roku, nebyla znovu obnovena. "Doby, kdy stát provozoval kamiony, jsou prostě 

pryč a velký počet Dánů sdílí tento názor," řekla. Poštovní přeprava patří do rukou soukromých 

silničních nákladních společností. 

 

Nízká hladina vody vede k „chaosu“ na německé řece Rýn, kde se kvůli omezením ponoru pohybují 

čluny na pouhých 20-30% kapacity a situace se bude ještě zhoršovat. Contargo v pátek potvrdilo, 

že hladina vody na Kaubgauge klesla na 47 cm – nejníže za poslední čtyři roky – a předpovědi 

naznačují, že příští týden bude nadále klesat a že Rýn se bude blížit k zastavení lodní dopravy. 

Metro Shipping MD Grant Liddell řekl (the Loadstar): „To je zásadní, protože obrovské množství 

se pohybuje mezi Rotterdamem, Antverpami, Německem a Polskem po Rýnu. 

„Poslední měsíc jsme přesměrovávali zásilky, které bychom normálně posílali bárkou, na železnici, 

ale kapacita železnice je nyní plná, protože není orientována na to, abychom převzali 100% pohybů, 

které nejezdí kamionem. Pokud se tedy Rýn zavře, je kamionová doprava jedinou možností.“ A 

přechod z bárky na železnici přináší přirážku, podle zdrojů stojí přesun zboží zhruba o 50 eur více 

– ale ve srovnání s kamionovou dopravou (300 eur) to podle něj stále má smysl. 

S hladinou vody pod 50 cm contargo zavedlo příplatek za nízkou vodu (LWS) ve výši 589 EUR za 

20ft kontejner a 775 EUR za 40ft – provozovatel však není jediný, kdo LWS provádí, zdroj uvedl, 

že platí 200 EUR, respektive 260 EUR. 

Bárky provozované na pouhých 20-30% kapacity způsobily nedostatek kapacity a pro příští týden 

by uživatelé měli očekávat minimálně 25% přirážku na přesun z Rýna na nákladní vozidla. 

Pro hlavní komodity bude uzavření Rýna „katastrofou“ a pravděpodobně povede k tomu, že 

přepravci odmítnou využívat služeb ve vnitrozemí, jak se stalo, když v roce 2018 vody dosáhly 

výšky 25 cm. Čísla z roku 2017 ukazují, že mezi Rýnem, Antverpami a Rotterdamem se přemístilo 

2,37 milionu teu; v roce 2018 to bylo 2,13 milionu. Jeden majitel bárky řekl: „Předchozí situace s 

nízkou hladinou vody posunula zhruba 237 000 teu z bárek na železnici a silnici a ty se nevrátily. 

A s krizí na Ukrajině Německo stáčí bárky, aby převážely zoufale potřebné uhlí, čímž z trhu 

zmizelo zhruba 40% kapacity – a nyní jsou čluny, které se pohybují, ztíženy limity ponoru.“  

Nízká hladina vody je jen posledním z dlouhé řady problémů, které sužují uživatele 

vnitrozemských vodních cest v severní Evropě, a to poté, co se stala normou zpoždění v délce 

několika dnů a někdy i týdnů. Viceprezident pro vnitrozemskou a logistickou Evropu pro DP World 

Rob Harrison uvedl, že „extrémně“ nízká voda bude mít dopad na přetížení tím, že omezí kapacitu 

nakládky zboží, která v kombinaci s minimálními rozsahem naplouvání námořních terminálů činí 

rychlou dodávku mimořádně náročnou. 

 

Místo aby linioví rejdaři představovali hrozbu, platí letecké nákladní dopravě „nádhernou poklonu“ 

tím, že se stěhují do svého prostoru, říká generální ředitel TIACA Glyn Hughes. Společnosti 

Maersk a CMA CGM prosazují rychlou strategii, která je proměnila z převážně kontejnerových 

dopravců v koncové logistické hráče, někteří by řekli integrátory. Dnes jsou to síly, s nimiž je třeba 

počítat i v letecké nákladní dopravě – založili si vlastní letecké společnosti, pořídili si nákladní 

letadla a nakoupili speditéry. 

Generální ředitel TIACA Glyn Hughes v nedávném podcastu australské poradenské společnosti 

Logistics Executive Group popsal jejich diverzifikaci v letecké nákladní dopravě jako „fascinující 

evoluci“ a dodal: „Někteří lidé říkají, měli bychom se tím cítit ohroženi?“ - to je jistě kompliment. 

Tito velcí námořní operátoři, kteří odbavují přibližně 70 % celosvětového obchodu z hlediska 

objemu a také značnou část z hlediska hodnoty, říkají, ´jsme vystaveni riziku, v leteckém nákladu 



jsme slabí´. To jistě říkají proto, že budoucnost musí být mnohem vyváženější (z hlediska způsobů 

dopravy). A letecký náklad je zajisté nedílnou součástí scénáře globálního ekonomického 

dodavatelského řetězce.“ Oceánští dopravci vnesli do odvětví letecké nákladní dopravy odlišný 

přístup, který zpochybňuje stávající aktéry, dodal. 

„Na vztah s odesílatelem se dívají jinak,“ řekl pan Hughes, který upozornil, že rozsah, v jakém by 

se to dalo zboží převést do vzduchu, může být omezen. "V námořním sektoru je menší počet 

megazákazníků, kteří vlastní značnou část toho, co se hýbe. Letecký náklad má tendenci se 

mnohem více rozšiřovat, pokud jde o zákaznickou základnu, a nejsem si jist, zda můžete být 

úspěšní ve snaze jednat přímo s každým zákazníkem,“ vysvětlil. Pan Hughes se tedy domnívá, že 

zprostředkovatelé mají i nadále zásadní úlohu. 

 

Díky novým letům mezikontinentálních nákladních letadel a zdvojnásobení kapacity 

chladírenských skladů má mezinárodní letiště Halifax Stanfield nakročeno ke zvýšení vývozu 

mořských produktů do Asie a Evropy. Součástí areálu Air Cargo Logistics Park, komplexu za 

C$36m (28,18m USD), který byl otevřen pro trh tento měsíc, je nákladní terminál s chladírenskými 

sklady, pokročilým zařízením na zpracování nákladu a odbavovací plochou pro pět nákladních 

letadel. 

Marie Manningová, viceprezidentka letiště pro rozvoj obchodu a šéfka obchodního oddělení, 

uvedla, že to téměř zdvojnásobilo kapacitu chladírenského skladu ve Stanfieldu a „umožňuje nám 

to vyvážet více mořských plodů, zejména humrů“. Dodala: „Můžeme obsloužit více odletů, 

provozovat špičkové postupy držení a odbavování humrů a zvládat nepředvídané mimořádné 

situace, jako jsou delší zpoždění letů, rušení letů a změny v krátkých výpovědích.“ 

Lister Li, EVP společnosti First Catch Fisheries, největšího vývozce mořských plodů v Halifaxu, 

uvedl: „Naše firma vyvezla za poslední tři roky více než 4,54 milionů kg živých kanadských humrů 

každý rok a naše nová technologie a zařízení zajistí nižší úmrtnost, takže na globální trhy se může 

bezpečně dostat ještě více humrů.“ 

Společnost First Catch, která má specializované chartery, je jedním ze dvou nájemců, kteří nové 

zařízení sdílejí; druhým je Cargojet, největší kanadský provozovatel nákladní dopravy. Hlavní 

strategický manažer Jamie Porteous také očekává, že se doprava z mořských plodů rozšíří. 

Společnost Cargojet je pravidelným účastníkem trhu v Halifaxu, zejména se svými 

transatlantickými lety do Kolína nad Rýnem. Nedávno zintenzivnila svou činnost novými lety do 

Londýna (LHR), Tokia a Šanghaje a nyní do těchto nových destinací odlétá 100-125 tun týdně. 

„Velmi úspěšně jsme prostřednictvím LHR vyzkoušeli dodávky mořských plodů určených pro 

Evropu a očekáváme, že v příštích týdnech pozvedneme o 50-75 tun týdně,“ řekl pan Porteous a 

dodal, že je rovněž povzbuzen potenciálem přepravy tuňáka do Tokia. 

 

Ruská nákladní letecká společnost Volga-Dnepr Group, založená Alexejem Isaikinem v roce 1990, 

získá nové majitele. Podle "Kommersant" se podnikatel jako většinový vlastník konglomerátu 

letecké nákladní dopravy zcela stáhne. Mluvčí skupiny Volha-Dněpr to potvrdil ruským 

obchodním novinám a naznačil, že vlastnictví přejde na nespecifikované manažery skupiny 

společností: "Alexej Isaikin (...) se po 45 letech v leteckém průmyslu rozhodl opustit společnost a 

předat otěže manažerskému týmu, který má více než 32 let jedinečných zkušeností v oblasti 

mezinárodní letecké nákladní dopravy," uvádí se v oficiálním prohlášení. Isaikinovo stažení je z 

velké části na pozadí sankcí uvalených na ruské letecké společnosti západními státy v důsledku 

ruské invaze na Ukrajinu. 

Jen několik dní po začátku války ztratil nákladní dopravce Airbridgecargo (ABC), zdaleka 

nejvýznamnější letecká společnost skupiny Volha-Dněpr z hlediska obratu, provozní přístup ke 

svým dvěma evropským uzlům na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem a Lutychu. S touto ztrátou 

přístupu na trh bylo předvídatelné, že ruská skupina letecké nákladní dopravy může být stěží 



ekonomicky životaschopná. Společnost získala určitý prostor k nadechnutí přijetím státních smluv, 

podle kterých všeobecný nákladní dopravce Volga-Dnepr Airlines, provozující Antonov An-124, 

prováděl vnitroruské přepravy do a z ruského hlavního města jménem moskevské městské vlády. 

Kromě toho, podle "Kommersant", společnost údajně obdržela od státu 907,5 milionu rublů 

(přibližně 14,4 milionu eur). Soudě podle velikosti společnosti a objemu dříve přepravovaného 

nákladu to však nemohlo být více než kapka v oceánu. Jen v květnu z Frankfurtu přepravila ABC 

110 000 tun nákladu. 

Podle Federální agentury pro leteckou dopravu v Rusku (Rosaviatsia) činil globální objem nákladu 

ABC v roce 2021 639 000 tun. Globálně, před válkou na Ukrajině, ruské letecké společnosti 

představovaly 12 procent dostupné kapacity, z nichž ABC představovala zdaleka největší podíl. 

Zaměstnancům ABC bylo nedávno doporučeno, aby si hledali novou práci; kromě toho bylo také 

nedávno oznámeno, že ABC a letecká nákladní společnost Atran, která také patří do skupiny Volha-

Dněpr, propustí polovinu ze svých 400 pilotů. Dva dopravci Cargologic Germany (CLG) se sídlem 

v Německu a Cargologic Air z Velké Británie, kteří jsou nepřímo součástí sféry vlivu skupiny 

Volha-Dněpr, mezitím z trhu zmizeli úplně. Zatím není jasné, kdo budou noví vlastníci 

konglomerátu letecké nákladní dopravy. Podle "Kommersant" jsou zmíňována v tržních kruzích 

jména Sergeje Shklyanika, Sergeje Pedana a Valerije Gabriela , z nichž všichni byli v různých 

dobách spoluvlastníky spolu s Isaikinem. 

Podle "Kommersant" je všeobecný nákladní dopravce Volga-Dnepr Airlines jedinou leteckou 

společností ve skupině, která stále funguje. Podle ruského ministerstva dopravy, z něhož publikace 

cituje, nákladní letecká společnost v současné době provozuje charterové spojení do a ze zemí, 

které na Rusko neuvalily sankce. Oficiálně Volga-Dnepr Airlines v současné době vlastní dvanáct 

letounů Antonov An-124 a pět Iljušin-76; z těchto 17 nákladních lodí je však podle úřadů v provozu 

pouze deset strojů. 

 

DSV se pro budoucí možné převzetí chce zaměřit na americký trh. Jens Björn Andersen, generální 

ředitel dánské spediční společnosti, to řekl deníku "The Wall Street Journal". "Když jdete rybařit, 

chcete chytit největší rybu," říká Andersen. Podání poskytuje další náznak, že plány na převzetí 

mezinárodního spedičního podnikání americké společnosti C.H. Robinson se formují. O záměrech 

jako první informovala tisková agentura Reuters. V návaznosti na zprávy v tisku americké finanční 

kruhy potvrdily, že již proběhly rozhovory mezi DSV a americkými investory, ve kterých dánská 

společnost vyjádřila svůj jasný zájem o převzetí. 

DSV odpověděla na dotaz (DVZ) v době, kdy bylo na trhu známo, že fúze a akvizice jsou důležitou 

součástí strategie DSV, "a máme zásadní povinnost vůči našim akcionářům sledovat trh a hrát 

aktivní roli v další konsolidaci našeho odvětví. V rámci této strategie bychom zvážili všechny 

potenciální příležitosti, ale v současné době si neuvědomujeme, zda ve společnosti C.H. Robinson 

probíhá proces odprodeje." Mluvčí C.H. Robinson Kelsey Soby stručně odpověděla, že společnost 

se nepodílí na pověstech a spekulacích. Andersen nechtěl tyto zprávy pro Wall Street Journal 

komentovat vůbec. 

Transakce by podle tržních kruhů mohla mít cenu až 9 miliard dolarů. Zájem DSV spočívá v lepším 

přístupu k podnikání v oblasti námořní nákladní dopravy na transpacifické trase, sdělily americké 

finanční kruhy. Globální spediční divize společnosti C.H. Robinson je druhou nejdůležitější divizí 

společnosti z hlediska tržeb, hned za kamionovou spedicí, která je zaměřena na domácí trh USA. 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku vygenerovala spediční divize se spedičními a leteckými 



přepravními službami 324 milionů dolarů (meziroční nárůst o 36 procent) a vytvořila více než 32 

procent celkového hrubého zisku ve výši 1 miliardy dolarů.  

 

Navzdory obtížnému politickému prostředí dosáhl německý obchod s východní Evropou v první 

polovině roku 2022 nového maxima v dovozu i vývozu. Očekávaný propad vývozu v obchodech s 

Ruskem (-4,4 miliardy eur) a Běloruskem (-250 milionů eur) byl kompenzován zejména růstem 

vývozu do Polska (+6 miliard eur) a České republiky (+3,9 miliardy eur). Oznámil to v pondělí 

Výbor pro východoevropské hospodářské vztahy. Německý obchod s Ukrajinou klesl v první 

polovině roku o 11 procent, přičemž poslední pokles v červnu činil pouhých pět procent, což dává 

naději na další stabilizaci situace. "Německé společnosti v méně postižených oblastech války dělají 

vše, co je v jejich silách, aby udržely výrobu a obchod v chodu. Například dodávky dodavatelských 

dílů pro německý automobilový průmysl opět fungují a ukrajinské zemědělství také tvrdě pracuje 

na minimalizaci ztrát plodin a udržení otevřených přepravních tras," uvedl Michael Harms, 

výkonný ředitel Výboru pro východoevropské hospodářské vztahy. "Ruská válka, sankce, 

roztrhané dodavatelské řetězce, raketově rostoucí ceny komodit, nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků - existuje mnoho rizikových faktorů pro ekonomiku, ale stále není důvod stahovat 

kalhoty," řekl Harms. Podle údajů Spolkového statistického úřadu činil objem obchodu s 29 

zeměmi v regionu v první polovině roku 2022 hodnotu téměř 280 miliard eur, což je o 14 procent 

více než v předchozím roce (246 miliard eur). Ve srovnání s první polovinou roku 2021 vzrostl 

německý vývoz do zemí Východního okruhu o více než deset miliard na 134,8 miliardy eur (+8,4 

procenta), zatímco německý dovoz vzrostl o dobrých 23 miliard eur na 144,5 miliardy eur (+19 

procent). "Neobvykle velký německý obchodní deficit v regionu lze vysvětlit vážným nárůstem 

nákladů na nákup dovozu ropy a plynu z Ruska," řekl Harms. 

Podle Výboru pro východoevropské záležitosti má zvláštní význam pro obchod s 

Východem Polsko. Nyní je německou pátou nejdůležitější partnerskou zemí po Číně, USA, 

Nizozemsku a Francii. Obchodní obrat s Polskem se v první polovině roku 2022 zvýšil o 13 procent 

a vzrostl tak na 81 miliard eur. Německý vývoz do sousední země vzrostl o 16 procent na přibližně 

44 miliard eur, dovoz o 10 procent na 37 miliard eur. Podobně dobře se vyvíjel obchod s Českou 

republikou, druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem regionu. 

Podle Výboru pro východní Evropu také stále roste význam Střední Asie. V první polovině roku 

se německý obchod s Kazachstánem zvýšil přibližně o 80 procent na více než čtyři miliardy eur, 

zatímco obchod s Uzbekistánem vzrostl o více než 100 procent na 600 milionů eur. Silné tempo 

růstu lze také vykázat pro tři jihokavkazské země Gruzii, Ázerbájdžán a Arménii. Tento region by 

měl také v současné době těžit ze skutečnosti, že společnosti hledají alternativy k Rusku. Zejména 

Ázerbájdžán bohatý na ropu a plyn by již mohl těžit ze zvýšeného vývozu surovin do Německa. 

Německo-ázerbájdžánský obchod vzrostl o více než 200 procent. 

Očekává se, že obchod s Ruskem se vyvíjí méně pozitivně. "Se zavedením dalekosáhlých sankcí 

se německý vývoz do země od března masivně zhroutil," řekl Harms. Ve srovnání s první polovinou 

roku 2021 klesl německý vývoz o 34,5 procenta na pouhých 8,3 miliardy eur. Podobně nízká 

úroveň byla naposledy zaznamenána v roce 2004. Globální boom cen komodit zároveň přitom 

způsobil prudký nárůst nákladů na nákup surovin a energie z Ruska. Náklady na nákup dovozu z 

Ruska se tak zvýšily o 51 procent na 22,6 miliardy eur. Vývoz do Ruska naopak ve stejném období 

klesl téměř o čtvrtinu. "Tento protichůdný vývoj má za následek historicky vysoký deficit rozvahy 

ve výši 14 miliard eur v obchodu s Ruskem za první polovinu roku 2022," řekl Harms. Přitom v 

roce 2021 činil schodek pouze 2 miliardy eur. 



 

V Berlíně používá skupina Rieck Logistik pro svého zákazníka Siemens výhradně e-truck 

Renault Trucks D E-Tech. Jak to vypadá v praxi s užitečným zatížením a dosahem? 

Nákladní vozidlo s skříňovou nástavbou a zvedací plošinou přepravuje především výrobní 

materiál mezi třemi závody Siemens a externím skladem provozovaným společností Rieck. EV 

může naložit šest tun a v městském provozu ujede kolem 150 kilometrů denně. Celkově má 

nákladní vozidlo dojezd 200 kilometrů. eTruck nahrazuje konvenční dvanáctitunové nákladní 

vozidlo, které se dříve používalo na této trase. Baterie se nabíjejí přes noc v areálu továrny 

Siemens. 

"Naším cílem je nejvyšší možná udržitelnost v efektivních logistických procesech," říká Philipp 

Strenge, řídící partner skupiny Rieck Logistik. "V souladu s tím průběžně vyhodnocujeme, která 

opatření na ochranu klimatu mohou být smysluplně implementována." Například je připojen k síti 

první fotovoltaický systém a další se plánují. Samostatná e-čerpací stanice je ve výstavbě. Celý 

vozový park nákladních vozidel se v současné době skládá z vozidel Euro 6. Použití e-trucku na 

druhé straně dosud selhávalo kvůli jeho praktičnosti – a to jak z hlediska dojezdu, možnosti 

užitečného zatížení a nabíjecí infrastruktury, tak i vysokých pořizovacích nákladů. 

Výzva k financování elektromobility v sektoru užitečného zatížení v loňském roce vydláždila cestu 

pro projekt, podle Rieck Logistics Group. Studie proveditelnosti a několik dní testování také 

poskytly důležitý vhled do rámcových podmínek a výkonnosti v praktickém provozu. "Je skvělé, 

že můžeme realizovat tento projekt společně se společností Siemens jako iniciátorem," vysvětluje 

Stefan Rieck, řídící partner skupiny Rieck Logistics Group. "V tak nákladném projektu s dlouhou 

dodací lhůtou hraje důvěra mezi všemi zúčastněnými stranami elementární roli." 

 

Silniční doprava naléhavě potřebuje lepší ekologickou rovnováhu, dekarbonizace je na denním 

pořádku a vodík je považován za maják naděje. Poskytovatel logistických služeb DACHSER zadal 

studii na toto téma. Výsledky jsou spíše střízlivé. 

Při hledání čistého paliva pro budoucnost otestuje DACHSER v roce 2023 nejen dvě nákladní 

vozidla s vodíkovými palivovými články. Společnost také zadala studii "H2 Infrastruktura a 

logistika". Ukazuje, že navzdory veškerému optimismu zůstávají na cestě k větší udržitelnosti velké 

výzvy a nejistoty. Jménem společnosti DACHSER měla Kempten University of Applied Sciences 

najít příznivé lokality pro možné využití elektrických nákladních vozidel s palivovými články. Bylo 

třeba vyjasnit, kde a jak se vodík v současné době vůbec vyrábí, kde lze doplňovat palivo 

nákladních vozidel H2 a jak tato místa zapadají do firemní sítě s výhledem na rok 2025. Celkově 

bylo zvažováno období do roku 2030. Pod vedením prof. Wernera Mehra vědci z 

Forschungszentrum Allgäu také zkoumali, zda je vlastní výroba vodíku technicky a ekonomicky 

proveditelná v závodě Freiburg ve slunném Badenu. Poslední otázka je zodpovězena rychle – s 

jasným "ne". DACHSER v současné době využívá svou fotovoltaickou elektřinu přímo interně pro 

stroje, osvětlení nebo chlazení. Ve Freiburgu zbývá 7 000 až 8 000 tun ročně. "Maximální možné 

množství výroby vodíku stačí pouze na to, aby se jeden kloubový vlak s výměnnou nástavbou 

pohyboval kolem 80 000 kilometrů ročně," říká Andre Kranke, který ve společnosti zastupuje 

výzkum a vývoj. Vlastní výroba je technicky, ale v současné době není ekonomicky proveditelná, 

zjistila studie. Výrobní náklady vodíku jsou velmi vysoké, proces je spojen s významnou ztrátou 

energie. 



Pokud jde o čerpací stanice, podle studie je v současné době v celé Evropě 168 veřejných 

vodíkových čerpacích stanic, ale při 700 barech jsou určeny především pro osobní automobily. 

Koneckonců, téměř polovina těchto čerpacích stanic se nachází v Německu, ale pouze na 56 

čerpacích stanicích v celé Evropě by mohla být natankována užitková vozidla s úrovní tlaku 350 

bar. "Zatím neexistují žádné konkrétní plány na rozšíření infrastruktury čerpacích stanic pro 

užitková vozidla v Evropě," uvádí studie. Čtyři pobočky společnosti DACHSER v Hamburku, 

Magdeburku, Kolíně nad Rýnem a Herne se ukázaly jako "zvláště vhodné" pro provoz nákladních 

vozidel s vodíkovými palivovými články. Splňují tři kritéria definovaná ve studii: maximální 

vzdálenost 200 kilometrů od výrobního závodu, blízkost plánované potrubní sítě "European 

Hydrogen Backbone" a čerpací stanice pro nákladní automobily v okruhu maximálně deseti 

kilometrů. Celkem 42 lokalit je považováno za vhodné, protože pokrývají první dva body. Samotné 

čerpací stanice však dosud neučinily krok směrem k ochraně klimatu. V současné době se v EU 

vyrábí asi deset milionů tun vodíku ročně, ale jedná se převážně o šedý vodík, uvádí studie. 

Jednoduše řečeno to znamená, že téměř 95 procent produkce tvoří fosilní plyn. A tak to prozatím 

zůstane. "Zpočátku, vzhledem k dostupnému množství, lze použít pouze šedý vodík. Ten má být 

postupně nahrazován zeleným vodíkem," cituje studie odborníka z technologické skupiny Linde, 

která se podílí na rozšiřování sítě čerpacích stanic v Německu pod záštitou H2 Mobility 

Deutschland vedle Air Liquide, Daimler, Hyundai, OMV, Shell a Totalenergies. 

"Krůček po krůčku" je široké pole působnosti, zejména proto, že některé společnosti mohou mít 

zájem o další využívání fosilních paliv. Cílem EU je do roku 2030 přidat deset milionů tun zeleného 

vodíku ke stávajícím deseti milionům tun šedého vodíku. Pak by byly klimaticky destruktivní a 

klimaticky šetrný H2 vyvážené. Pro budoucí výrobu zeleného vodíku ale musí být podle 

výzkumníků zajištěny dostatečné dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že 

Evropa chce v budoucnu využívat mnohem více vodíku, musí být "zelený" plyn dovážen. 

Severoafrické a arabské státy zde vidí obchodní model a studie považuje tuto oblast za 

"nejslibnější" z dlouhodobého hlediska. V zásadě je však region považován za politicky velmi 

nestabilní a předtím, než se EU bude spoléhat na dovoz vodíku ve velkém měřítku, musí nejprve 

zajistit, "aby v dodávkách energie nevznikly nové a především výlučné závislosti," zdůrazňují 

autoři. Dalším problémem je, že je potřebná pro výrobu vodíku pitná voda v zemích, "které již trpí 

extrémním nedostatkem vody". Voda pro elektrolýzu může být vyrobena pouze se systémy pro 

odsolování mořské vody, které samy o sobě spotřebovávají spoustu energie. 

Zatímco skladování jako tlakový vodík je technologie, která byla vyzkoušena a testována po mnoho 

let a je obchodovatelná, kapalný vodík je stále rozvojovým tématem v sektoru užitkových vozidel, 

ukazuje studie. Kromě toho je pro zkapalnění zapotřebí obrovské množství energie, protože vodík 

musí být ochlazen na minus 235 stupňů. Ale kapalný vodík by mohl posunout dojezd až na 1000 

kilometrů, což vzbuzuje velké naděje. 

Kranke však zdůrazňuje důležitost získávání zkušeností v oblasti aplikace vodíku. "Jsme na začátku 

transformačního procesu v logistice." S dojezdem 400 kilometrů nejsou tato dvě nová nákladní 

vozidla ještě skutečnými dálkovými vozidly, ale mnoho poboček společnosti DACHSER je ve 

správné pozici, "abychom mohli této technologii čelit". Podle Krankeho budou ještě v tomto 

desetiletí moderní dieselové nákladní automobily Euro 6 stále nejdůležitějšími vozidly. V současné 

době je to jediná technologie šetrná k životnímu prostředí dostupná v celé Evropě. Manažer je také 

otevřen použití nákladních vozidel trolejového vedení na dálnicích, kde lze elektřinu využít přímo 

a bez ztrát při přeměně. "Jsme také v kontaktu se společnostmi Scania a Siemens," říká. "Nakonec, 

jako logistici, se nestaráme o technologii, pokud jsou vozidla a infrastruktura použitelné a dostupné, 



rádi ji použijeme. Potřebujeme však celoevropské řešení." Vodík je v současné době k vidění na 

úrovni EU spojený s podstatně více činnostmi a plánováním než u trolejových vozidel. 

 

Rozdíl ve velikosti kapacity mezi největšími dopravci a zbytkem pole je nyní podle údajů 

prezentovaných v poslední týdenní zprávě společnosti Alphaliner větší než kdy dříve. Dnes top 10 

dopravců provozuje 21,8 m teu, oproti 2,5 m teu u dalších 20 hodnocených linek, což je na hony 

vzdáleno roztříštěnému line-upu před deseti lety. 

„Po rozsáhlé konsolidaci v čele tabulky – konsolidaci, která přitáhla pozornost politiků a regulátorů 

– je nyní mezi předními dopravci a zbytkem kontejnerového pole velká propast,“ konstatoval 

Alphaliner. Větší linky si také vydělaly proporcionálněji více během pandemie, vyplývá z údajů 

Alphalineru. Výdělky u středních a malých linek se mezi lety 2019 a 2021 obvykle zvýšily o 100 

až 700 %. Naproti tomu ve stejném období zvýšilo top 10 dopravců své zisky o 1000 až téměř 6000 

%, což vyvolalo hněv přepravců a politiků po celém světě. 

Komentátor týdeníku Splash Kris Kosmala komentoval, že v následujících letech může propast 

mezi top 10 a ostatními dále růst: „Myslím, že největší dopravci mají největší hotovostní rezervy a 

své peníze utratí za nákup dalších lodí, čímž menší hráče v podstatě zmáčknou do té míry, že možná 

vyvěsí bílé vlajky". Olaf Merk, expert na lodní dopravu z think tanku Mezinárodního dopravního 

fóra (ITF) přidruženého k OECD, při projednávání statistiky Alphalineru varoval, že taková 

dominance vede k vážným obavám o vzniku monopolu. 

Merk, významný bojovník proti tomu, co považuje za posun liniové dopravy směrem k 

oligopolnímu trhu vedenému třemi konsorcii, uvedl: „Na dobře fungujících trzích se objeví nové 

firmy – bojovníci za ceny, které budou představovat alternativy k vysokým cenám zavedených 

firem. Zdá se, že v kontejnerové dopravě k tomu nedochází. Pokračuje konsolidace největších firem 

– jak ukazují data společnosti Alphaliner – a velikost firem, které nově vstupují na trh kontejnerů, 

nedosahuje ani 0,5% celkové kapacity – jak ukazují naše vlastní data.“ 

Není to jen velikost samotných globálních dopravců, co vyvolalo obavy u regulátorů i zasilatelů, 

když epické výdělky kontejnerové lodní dopravy procházely pandemií. Komentována byla i 

povaha globálních aliancí. Tři hlavní globální liniové aliance představují více než 90 % všech 

kontejnerů přesunutých na hlavních východo-západních obchodních trasách. 

Parash Jain, globální šéf výzkumu lodní dopravy a přístavů u HSBC, minulý týden v rozhovoru 

pro Splash diskutoval o silnější vyjednávací pozici liniové dopravy díky konsolidaci. „Do 

budoucna tvrdíme, že po letech konsolidace a vytváření mega námořních aliancí se lodní linky 

naučily kapacitní disciplíně, a i když může dodnes docházet k nestálosti v sazbách za přepravu 

zboží, nejnižší úroveň přepravních sazeb za posledních deset let by už nemusela v budoucnu 

přetrvávat,“ řekl Jain. 

Vyšetřování USA, EU a dalších států v uplynulých dvou letech opakovaně odmítlo tvrzení kartelů 

o extrémním zisku pro globální kontejnerové linky, avšak zasílatelé proti jejich argumentům nadále 

bojují. 

 

Přístavu Hamburk se v prvních šesti měsících letošního roku dařilo lépe než jeho konkurentům v 

manipulaci s kontejnery. Zatímco některé přístavy na takzvaném Severozápadním pobřeží 

zaznamenaly v první polovině roku výrazné poklesy nákladu, Hamburk byl jediným místem, kde 

se nakládalo a vykládalo více kontejnerů. Celkově nejvýznamnější německý námořní přístav na 

konci června rezervoval 4,4 milionu TEU; ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku jde 

o nárůst o 0,9 procenta. Přístav Rotterdam odbavil 7,3 milionu TEU (pokles o 4,4 procenta), 

Antverpy-Bruges 6,8 milionu TEU (pokles 6,2 procenta) a přístavy Brémy představovaly 2,3 

milionu TEU (mínus 9,7 procenta). Překvapivě dobrý výsledek přístavu Hamburk v manipulaci s 



kontejnery, který je důležitý zejména pro přidanou hodnotu lokality, má při bližším pohledu dva 

důvody. 

Na jedné straně tato lokalita přímo těží z mimořádně silných čísel zahraničního obchodu Číny v 

první polovině roku, která je z hlediska propustnosti zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem 

hamburského přístavu. Za prvních šest měsíců se čínský dovoz a vývoz meziročně zvýšil o 9,4 

procenta, a to i přes uzamčení a uzavření přístavů uvalených v rámci politiky nulového výskytu 

Covid. Přístav Hamburk, který je zvláště závislý na nákladní dopravě z Číny, pociťuje dopady 

silných čísel zahraničního obchodu: Počet kontejnerů do a z Číny vzrostl o 5,8 procenta ve srovnání 

se stejným obdobím loňského roku. 

Druhým, spíše druhotným důvodem pro dobré hodnoty obratu kontejnerů je trvale vysoký objem 

feederů= 1,6 milionu TEU. Překládky jsou užitečné zejména pro statistiky, protože každý kontejner 

přeložený z jedné lodi na druhou se započítává dvakrát. 

Nejvýraznějšími partnerskými zeměmi jsou Polsko (odbaveno 170 000 TEU; plus 53,2 procenta), 

které je nyní čtvrtou největší partnerskou zemí Hamburku z hlediska odbavení, dále Finsko (110 

000 TEU; plus 31,5 procenta) a Švédsko (160 000 TEU; plus 8,3 procenta). Na tomto pozadí je 

výsledek manipulace s kontejnery, který byl silně zdůrazněn obchodníky v místě, Port of Hamburg 

Marketing, poněkud diferencovanější. To platí o to více, pokud přičtete výsledek pro celkovou 

propustnost zboží po moři. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly jak Rotterdam 

(235,5 milionu tun, plus 0,8 procenta), tak Antverpy-Bruges (147,2 milionu tun, plus 1,4 procenta). 

Na rozdíl od svých dvou největších rivalů ztratil přístav Hamburk 2,7 procenta ve výkonech 

námořní přepravy a dosáhl 61,8 milionu tun; to je mínus 2,7 procenta. 

 

Po srážce tlačeného konvoje na kanálu Wesel-Datteln s mostem v Dorstenu je lodní trasa na severu 

Porúří stále uzavřena. Most přes federální dálnici 224 v Dorstenu stále není průjezdný, oznámili ve 

čtvrtek hasiči. Při nehodě v noci na čtvrtek nebyla kabina lodi naložené uhlím dostatečně zasunuta 

a při průjezdu narazila do mostu. "Kabina kormidelníka byla zcela zničena," uvedl mluvčí vodní 

policie v Duisburgu. Loď nemohla pokračovat v plavbě a most byl navíc viditelně poškozen. Při 

nehodě se lehce zranil 42letý kapitán. 

Důvodem zablokování průplavu pro lodní dopravu je podle policie nevyjasněná statika mostu, což 

se musí nyní vyšetřit. Zásobovací vedení vedla pod stavbou, uvedl policejní mluvčí v 

Duisburgu. Tyto linky však nebyly poškozeny, zatímco ztroskotaná loď stojí na kotvě. Proč nebyla 

kormidelna spuštěna, nyní vyšetřuje policie. 

Vzhledem k tomu, že tlačený konvoj připlouval z Rýna, který má v současnosti velmi nízkou 

hladinu, mohla loď kvůli malému množství nákladu plout vysoko ve vodě. Nízký stav vody na 

Rýnu však nemá žádný vliv na hladinu vody v průplavu. Wesel-Datteln Canal spojuje Rýn s 

východní oblastí Porúří. Podle Federálního úřadu pro vodní cesty a lodní dopravu je to jedna z 

nejdůležitějších a nejfrekventovanějších lodních tras v Německu.  

 

Mohutná sopečná erupce by mohla uvrhnout svět do krize podobných finančních rozměrů jako 

pandemie koronaviru. Varují před tím vědci z Centra pro studium existenčního rizika (CSER) na 

University of Cambridge a University of Birmingham. V článku, který vědci zveřejnili v časopise 

Nature , naléhavě varují, aby lidé brali nebezpečí vážně a investovali více peněz do pozorování 

sopek a přípravy na mimořádné události. Svět je "bohužel nepřipravený" na masivní sopečnou 



erupci a pravděpodobné důsledky pro globální dodavatelské řetězce, klima a potraviny, uvedla 

agentura. Podle vědců existuje šestinová šance na erupci o síle 7 nebo větší za 100 let. Analýza 

koncentrací síry v ledových jádrech ukázala, že k takovým erupcím dochází statisticky každých 

625 let. V minulosti erupce tohoto rozsahu spustily náhlé změny klimatu a kolaps celých civilizací, 

varuje podle prohlášení expertka na rizika Lara Mani z CSER. Porovnává klimatické důsledky 

mohutné sopečné erupce s dopadem asteroidu o průměru jednoho kilometru na Zemi. 

Přestože kombinované riziko srážky asteroidu nebo komety se Zemí je pouze setinou rizika masivní 

sopečné erupce, mnohem více peněz se vynakládá na pozorování asteroidů než na studium sopek, 

říkají vědci. „To se musí naléhavě změnit. Masivně podceňujeme riziko, které pro naši společnost 

představují sopky,“ říká Mani. Podle vědců by výbuch na jihomořském ostrově Tonga v lednu 

letošního roku mělo sloužit jako budíček. Kdyby trval déle, vypouštěl více popela a plynu nebo se 

odehrál v regionu s kritičtější infrastrukturou, jako je Středozemní moře, následky by mohly být 

zničující, píší vědci. 

Poslední erupce magnitudy 7 nastala v Indonésii v roce 1815 a měla dramatické klimatické 

následky, které byly pociťovány i v Evropě, což vedlo k hladomoru, násilným nepokojům a 

epidemiím. Rok 1816, který následoval po této erupci sopky Tambora, je také známý jako „rok bez 

léta“. „Nyní žijeme ve světě s osminásobným počtem obyvatel a čtyřicetinásobným objemem 

obchodu než tenkrát. Naše složité sítě by nás mohly učinit ještě citlivějšími na otřesy velké erupce,“ 

říká spoluautor Mike Cassidy a vulkanolog z University of Birmingham. Odborníci doufají, že 

situaci napraví lepším sledováním sopečné činnosti a výzkumem metod ke zmírnění erupcí a jejich 

následků. Například volají po satelitu věnovaném výhradně monitorování sopečné činnosti. 

Vědci varují, že by mohly existovat desítky nebezpečných sopek, které lidstvo dosud nezná, 

zejména v oblastech dosud vědou opomíjených, jako je jihovýchodní Asie. Méně než třetina 

sopečných erupcí od roku 1950 měla poblíž seismometry k zaznamenání zemských vibrací a opět 

jen třetina zaznamenaných dat byla vložena do globální databáze. Vyzývají také k dalšímu 

výzkumu metod geoinženýrství, například k boji proti aerosolům emitovaným sopkami nebo k 

ovlivnění magmatických komor pod aktivními sopkami. Riziko masivní epidemie mající za 

následek zničení globální společnosti je značné, řekl Mani a dodal, že současný nedostatek investic 

je „prostě nezodpovědný“.  

 

Lodníci jsou vystaveni profesnímu riziku, jelikož přírodní události znesnadňují jejich každodenní 

podnikání, jako je tomu nyní při nízké vodě. A je to zcela obvyklé, že hladiny vody pravidelně 

klesají a kapitáni vnitrozemských vodních cest se brání finančním ztrátám nízkovodním 

příplatkem. V tuto chvíli se však spojuje několik náročných faktorů: zmíněný nedostatek vody, 

který nastává dříve než obvykle, vysoké nároky na dopravu a omezené kapacity, protože trh s 

energií se vymyká z kloubů. 

Tomu by se dalo předejít, kdyby se v minulosti věnovala větší pozornost infrastruktuře vodních 

cest. Zpožděné nebo vlekoucí se expanzní projekty, jako je prohloubení středního Rýna, mají nyní 

negativní dopad. Představte si, že by hlavní severojižní dálnice byla ve stejném stavu jako některé 

vodní cesty. Křik odvětví silniční dopravy by byl velký. Lobbistická váha společností vnitrozemské 

plavby je však nižší. To se odráží i v tom, že na začátku příštího roku se má na rozpočtu vodních 

cest ušetřit zhruba 360 milionů eur. Politici by měli urychleně zvážit, zda je to správný přístup. 

 



Přístavy na celém východním pobřeží USA jsou nyní v centru bouře, jak objemy dovozu v 

kontejnerech zpracované v regionu rostou s tím, co země míří do vrcholící lodní sezóny. Přepravci 

pokračují v přesměrování svých zásilek ze západního pobřeží USA do přístavů na východě a na 

pobřeží Mexického zálivu. Tento přechod, byť pomalý, nabral během první poloviny roku na 

obrátkách a přesunul dopravní zácpy z přístavů na západním pobřeží do přístavů na východě a do 

přístavů na pobřeží Mexického zálivu. Tento přechod dával zasilatelům na začátku letošního roku 

smysl, protože přístavy západního pobřeží – zejména přístavy Los Angeles a Long Beach – byly 

svědky toho, že v zátoce San Pedro stálo ve frontě přes 100 kontejnerových plavidel čekajících na 

kotviště. 

Taková mimořádná zpoždění vedla přepravce k přesunu jejich nákladu přes přístavy na pobřeží 

Atlantiku a Mexického zálivu, což zvýšilo dopravní zácpy v tomto regionu. To se odráží v počtu 

plavidel čekajících na kotviště na celém východním pobřeží. Například v přístavu Savannah, 

jednom z efektivnějších přístavů v USA, došlo v červenci od začátku roku k ohromujícímu nárůstu 

měsíčního průměru plavidel o 750 % – tento týden bylo ve frontě 34 lodí oproti čtyřem plavidlům 

v lednu. Savannah sice pokračuje ve zpracování rekordních objemů dovozu za měsíc, ale nijak 

nebrání prudkému nárůstu počtu plavidel ukotvených u jejího pobřeží. S podobnými problémy se 

potýkají i přístavy v New Yorku a Houstonu, kde stojí ve frontě 15 a 23 plavidel. Nárůst zahlcení 

přístavů na celém východním pobřeží nevyhnutelně ovlivňuje dobu tranzitu plavidel. Údaje o 

zpoždění dodávek z projektu44 ukazují, že průměrná týdenní doba tranzitu se v průběhu července 

v přístavech New York a Houston prudce zvýšila, v měsíci se zvýšila zhruba o 50 %, respektive o 

16 %. Se 46,2 dny jako průměrnou dobou tranzitu v prvním srpnovém týdnu pak zaznamenal 

přístav Savannah dále rostoucí počty, oproti prvnímu dubnovému týdnu, kdy činila 34,9 dne. 

 

Další přístav ve Velké Británii, Liverpool, by se mohl zastavit po hlasování přístavních dělníků o 

stávce. Stevedoři ve Felixstowe by měli 21. srpna zahájit osmidenní stávku. Dokaři z Liverpoolu a 

Felixstowe jsou členy odborového svazu Unite a probíhá také hlasování o členech z řad přístavních 

inženýrů, které má být ukončeno 24. srpna. Unite řekla: „Více než 500 přístavních operativců bude 

stávkovat kvůli neadekvátní nabídce 7% navýšení platů,“ označuje ji za „reálné snížení platů“.  

Při hlasování členů odborů v Liverpoolu hlasovalo 99 % pro stávku, při 88% účasti. Mersey Dock 

and Harbour Company, dceřiná společnost Peel Ports, která provozuje liverpoolský přístav, dosáhla 

v loňském roce zisku 30 milionů liber (36,23 milionu korun). Generální tajemnice Unite Sharon 

Grahamová řekla: „To, co se děje na MDHC, je dalším příkladem, proč toho mají dělníci v této 

zemi dost. Zisková firma ovládaná miliardářem v daňovém exilu opět odmítá poskytnout svým 

zaměstnancům zvýšení životních nákladů. Naši členové v MDHC mají v těchto stávkách plnou 

podporu a podporu Unite za spravedlivé zvýšení platů.“ 

Majoritním akcionářem Peel Ports je britský magnát John Whittaker, který, jak Unite tvrdí, 

nashromáždil jmění ve výši 1,4 miliardy liber a stejně jako jeho společnost sídlí na ostrově Man. 

Investiční fond Australian Super je druhým největším investorem skupiny, uvedly odbory. 

Richard Mitchell, ředitel kontejnerového přístavu Liverpool ve společnosti Peel Ports Group, řekl: 

„Plně oceňujeme obavy našich kolegů z rostoucích životních nákladů. Naše nabídka 7 % je navíc 

k loňskému nárůstu o 4,5 % a zahrnuje i další zlepšení směn, nemocenských a důchodových 

systémů, které dále doplňují dekádu platových odměn, jež patří k předním průmyslovým odvětvím. 

Za posledních dvanáct měsíců jsme pro kontejnerové operace v Liverpoolu přijali dalších 150 

zaměstnanců, výrazně investujeme do výcviku a bezpečnosti, a dnes si přístavní operativci Peel 

Ports vydělají asi o 20 % více, než činí průměr v liverpoolském městském regionu.“ 

Peel Ports poukazuje na značnou nespokojenost mezi pracujícími, které „zachvátily celý národ“ a 

které byly způsobeny „faktory mimo kontrolu jednotlivých podniků či dokonce odvětví“. Pan 

Mitchell vyzval odbory, aby nadále jednaly s Peel Ports a MDHC. „Společně můžeme najít řešení, 

abychom se vyhnuli krokům, které budou špatnou zprávou pro odvětví, podniky i rodiny, přičemž 

dopady budeme pociťovat ještě mnoho měsíců, a to v době, kdy poptávka po kontejnerech začala 



klesat". Očekává se, že po hlasování, které se nyní koná, se k 500 dokařům Unite v Liverpoolu 

připojí 60 inženýrů údržby v přístavu. Dalších 1900 členů Unite v přístavu Felixstowe by mělo 

vstoupit do stávky po krachu jednání a arbitráži z minulého týdne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


