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Byl to katastrofální týden pro velké lodě na přepravu volně loženého nákladu velikosti cape se 

sazbami klouzajícími pod běžné minimum. Jedním z důvodů propadu sazeb pod hranici 10 000 

dolarů denně – vedle tradičního srpnového poklesu – je odeznění kongescí. V loňském roce vysály 

dopravní zácpy, především v Číně, obrovské množství tonáže. Podle údajů makléřů společnosti 

Braemar dosáhly fronty naložených lodí přepravujících volně ložený náklad v září 2021 až 61,5 m 

dwt, což odpovídá 6,8 % celkové flotily. 

  

Nyní stojí fronty lodí v objemu 38,5 m dwt, což představuje pokles o 37,5 % oproti maximům v 

loňském roce a o 18,4 % pod pětiletým průměrem. Nejpozoruhodnější je, že v Číně nyní 

představuje přetížení naložených plavidel pouhých 11,8 m dwt, což je meziroční pokles o 59,6 %, 

neboť země se zoufale snaží vrátit na správnou cestu po letech bezbarvých politik, které brzdí tok 

zboží. „Kongesce bulk lodí nebude hrát tak výraznou roli při podpoře trhu směrem dopředu, jako 

tomu bylo v předchozích letech, zejména od vypuknutí pandemie,“ předpověděl Braemar v nové 

zprávě. 

Pro cape size je trasa C5 železné rudy ze západní Austrálie do Číny jedinou největší trasou z 

hlediska přemístěných tun. Od začátku roku se průměrná délka ložené plavby snížila podle 

Braemarových odhadů o 4,5 dne, a to hlavně díky zkrácení doby čekání na vykládku v Číně a také 

díky zlepšení průměrné čekací doby na nakládku v západní Austrálii. 

  

Norský makléř Fearnleys popsal ve své nejnovější zprávě o capesize trzích, že dlouho očekávaná podzimní rally 

je stále daleko. „Sezónně nízká poptávka po uhlí i železné rudě nutí vlastníky k tomu, aby akceptovali 

úroveň pod hranicí efektivity,“ poznamenal Fearnleys, zatímco Braemar naznačil, že mnohé z 

obchodů realizovaných tento týden potvrzují názor, že tuto současnou část sezónního cyklu pro 

cape size bude třeba odjezdit navzdory sníženým výnosům. 
 

Námořní průmysl přispívá k emisím CO2 ročně téměř 940 miliony tun, což podle údajů britského 

výzkumu a inovací znamená podíl na celkových světových emisích CO2 téměř 2,5 procenta. Za 

necelých 120 dní se však budou na stávající lodě o prostornosti 400 gt a vyšší vztahovat dvě nová 

nařízení Mezinárodní námořní organizace – Energy Efficiency Existing ship Index (EEXI) a 

Carbon intensity Indicator (CII). 

Záměrem IMO je, aby tato nová nařízení snížila celkové emise skleníkových plynů z lodní dopravy 

do roku 2050 o 50 % oproti úrovni emisí z roku 2008 a uhlíkovou náročnost všech lodí o 40 % do 

roku 2030. 

Nařízení o EEXI je jedním z nejvýznamnějších opatření IMO na podporu technologií šetrnějších k 

životnímu prostředí a snížení uhlíkové stopy lodní dopravy. V případě CII bude vydáván roční 

rating v rozmezí od A do E na základě poměru celkové hmotnosti emitovaného CO2 k celkové 

přepravní práci vykonané v každém kalendářním roce a v případě, že je rating nižší než „C“, musí 

být neprodleně přijata nápravná opatření. 

To vše vyvolává zajímavé otázky o možnostech, které mají lodě určitého stáří k dispozici – říkejme 

jim vintage aktiva. Jeden výrobce motorů upozornil, že pokud nebudou přijata žádná opatření, bude 

do roku 2030 více než 80 % lodí přepravujících volně ložený náklad a kontejnerových lodí v 

nejnižších kategoriích C, D a E CII, což poškodí jejich obchodní životaschopnost. 



Je sešrotování jedinou komerčně proveditelnou možností pro stará plavidla, která jsou v rozporu s 

novými předpisy? Použijeme-li holistický přístup a podíváme-li se na posouzení celého životního 

cyklu plavidla, existuje důvod pro prodloužení životnosti starších plavidel, spíše než jejich 

odeslání na hromadu šrotu? 

Pokud je účelem EEXI a CII záchrana životního prostředí, mohlo by být postupné rušení 

historických aktiv neúmyslně kontraproduktivní a vést k větším škodám na životním prostředí. Z 

analýzy jasně vyplývá, že novostavby jsou při zohlednění přepravy a nakládání se surovinami používanými při výrobě 

oceli odpovědné za značnou spotřebu energie/ emise skleníkových plynů. 
Ve své akademické práci „Posouzení environmentálních dopadů lodí z perspektivy životního 

cyklu“ společní autoři Stefanos Chatzinkolaou a Nikolaos P. Ventikos píší: „Posouzení životního 

cyklu (LCA) stavby, provozu a recyklace se zkoumá u tankeru typu panamax a odhaduje se dopad 

na lidské zdraví (změna klimatu) a kvalitu ekosystému. Výsledky ukazují, že stavba lodí má 40% 

dopad a proces výroby oceli v rámci samotné stavby lodí je zodpovědný za téměř 90 % celkových 

emisí CO2.“ 

Pro univerzální přístup – nyní také označovaný jako cirkulární (oběžné) hospodářství – je třeba 

také vyhodnotit analýzu životního cyklu/materiálové rovnováhy provozní životnosti lodi. 

Cirkulární ekonomiky zachovávají hodnotu v podobě energie, práce a materiálů s maximální 

hodnotou vytěženou ze zdrojů předtím, než se stanou odpadem. Je to rámec pro řešení nejen změny 

klimatu, ale také úbytku biologické rozmanitosti a znečištění. 

Existují tři jednoduché způsoby, jak se lodní doprava může stát oběžnou: Prvním je menší spotřeba 

– což zajišťuje lepší využití zdrojů. Druhým je lepší spotřeba. Třetím je vytvoření systémové 

změny. A ke změně už dochází. Existují i další metody, jak EEXI snížit, mimo jiné dovybavení 

čistými technologiemi, systémy rekuperace odpadního tepla, technologie mazání vzduchu, větrem 

podporovaný pohon, abychom jmenovali alespoň některé. 

Je tedy zřejmé, že přetrvávají otázky ohledně komerční životaschopnosti dovybavení starších plavidel 

drahými energeticky úspornými zařízeními. Z důkazů je však vidět, že oprava a prodloužení životnosti (středně 

velkých, starších) lodí je šetrnější k životnímu prostředí než stavba nových. Čím dříve bude tato nepříjemná pravda 

přijata, tím lépe. 
 

Christian Jung, mluvčí parlamentní skupiny FDP/DVP v zemském parlamentu Bádenska-

Württemberska pro dopravní politiku, se vyslovil pro hlavní plán modernizace Rýna. „Nejen silně 

podporuji rozšíření plavebních komor na Neckaru, Rýn má zásadní význam i pro Bádensko-

Württembersko. Nemůžeme si dovolit, aby vodní cesta doslova vyschla a následně byly 

zablokovány železnice a silnice jako způsoby dopravy.“ Jungem zmíněný master plán je o vhodném 

prohloubení koryta a odstranění úzkých míst na neuralgických bodech jako je Kaub. „Každý, kdo 

chce přesunout dopravu na extrémně ekologickou vodní cestu, musí být také otevřený nezbytným 

úpravám. Pokud by se sdružení, která chtějí přesun na jiný druh dopravy, obrátila proti 

modernizaci, zanechalo by to velmi špatný dojem. To velmi připomíná úsloví: umyj mi kožešinu, 

ale nesmíš mne namočit." 

Ministr životního prostředí Severního Porýní-Vestfálska Oliver Krischer (Zelení) je naopak proti 

požadavku na rychlé prohloubení největší řeky v zemi s ohledem na extrémně nízkou hladinu 

vody. "Pouhé vybagrování Rýna a jeho prohloubení neřeší žádný problém," řekl Krischer listu 

Rheinische Post. „Protože ani hlubší plavební dráha nebude k ničemu, pokud je řeka bez vody. V 

některých případech by to problém ještě zhoršilo. Jde tedy o odstranění úzkých míst – to by v 

současné situaci pomohlo. Cokoli jiného je tak jako tak naprosto iluzorní, vzhledem k finančním 

prostředkům, které má federální vláda k dispozici.“ Krischer také kritizoval skutečnost, že 

odpovědné federální ministerstvo dopravy snížilo prostředky na projekty, které by pomohly 

vnitrozemské lodní dopravě: „Hlavní je podporovat lodě s nižším ponorem, to je třeba nyní 

řešit. Musíme přizpůsobit lodě Rýnu, ne naopak." Před důsledky prohloubení varoval i odborník 

na Rýn ze Svazu ochrany přírody (Nabu) NRW Klaus Markgraf-Maué: „Větší rychlost proudění 



vytváří vysoký tlak na dno. Tím se zvyšuje erozivní síla a tím i tendence říčního proudu klesat 

hlouběji a hlouběji, aby prořízla jeho nivu. Místo toho Markgraf-Maué navrhl další rozvoj pohonné 

a navigační techniky, digitalizaci a automatizaci řídicí a řídicí techniky. U úzkých míst by se také 

dalo uvažovat o tom, že by plavební dráha byla jednopruhová. 

Spolkový svaz německé vnitrozemské plavby (BDB) požadoval od spolkové vlády mimo jiné 

úpravu středního a dolního Rýna. SPD v zemském parlamentu také požadovala, aby spolková vláda 

urychlila ponorovou stabilizaci Rýna. „To znamená zajistit minimální hloubku 2,80 metru až do 

Koblenze. Díky tomu se klesající hladiny nestanou tak rychle problémem,“ řekl šéf parlamentní 

skupiny Alexander Vogt. 

V noci na sobotu přišly očekávané přeháňky a občasné bouřky. Úřad pro vodní cesty a lodní 

dopravu však nepředpokládá trvalé zlepšení vodních hladin; hladiny by měly do konce příštího 

týdne stoupnout pouze asi o 50 centimetrů. Navíc po odeznění vlny přicházející z Horního Rýna 

úřad odhaduje, že lze očekávat opětovné snížení hladin.  

 

Ve snaze zvýšit množství zboží přepravovaného po železnici by EU chtěla být tam, kde už 

Švýcarsko je. V roce 2020 švýcarský federální statistický úřad vypočítal, že 37 procent přepravních 

služeb poskytovaných po železnici a silnici připadá na železnice. Ve stejném roce činil tento podíl 

v EU 16,8 procenta, uvádí Destatis. Zatímco podíl železniční nákladní dopravy v EU v roce 2020 

ve skutečnosti klesl, Švýcarsko v posledních letech zaznamenává přinejmenším stabilní 

vývoj. Podle statistického úřadu k tomu přispěly investice do infrastruktury, podpůrné programy a 

zavedení poplatku za těžká vozidla (LSVA) pro nákladní vozidla. 

Švýcarsko definovalo rozsah pro navrhování LSVA v dohodě o pozemní dopravě s EU. Do jaké 

míry lze LSVA v budoucnu přizpůsobit a dále rozvíjet, zůstává po odmítnutí rámcové dohody mezi 

EU a Švýcarskem otevřenou otázkou. Bez ohledu na to Švýcarsko pokračuje ve své politice 

přesunu transalpské silniční nákladní dopravy na železnici. Jedním kouskem skládačky je 

nadcházející otevření velkého centra řízení těžké dopravy za 250 milionů švýcarských franků 

(přibližně 259 milionů eur) jižně na dálnici A2 Gotthard v Giornico (Ticino) v září 2022. To doplní 

podobné zařízení v Ripshausenu na severní straně Alp, které existuje od roku 2009. Po jeho zprovoznění bude řízen 

hustý silniční provoz na obou stranách tří alpských přechodů Simplon, Gotthard a San Bernadino a také na švýcarské 

straně Velkého St. Bernhard. Zintenzivnění kontrol těžkých vozidel je doprovodným opatřením politiky 

převodu na jiný druh dopravy. Kontroly mají zajistit lepší dodržování předpisů, zvýšit bezpečnost 

silničního provozu a přispět ke spravedlivé hospodářské soutěži mezi železnicí a silnicí. 

Poslední zpráva o převodu na jiný druh dopravy, publikovaná každé dva roky za období od 

července 2019 do června 2021, ukazuje další pokles těžké nákladní dopravy. Loni však přes tři 

švýcarské alpské průsmyky projelo 860 000 kamionů, což je stále o 210 000 více, než je zákonem 

stanovená horní hranice 650 000 jízd. Zpráva zjistila, že „domácí“ vnitrostátní, importní a exportní 

doprava nyní tvoří větší podíl než mezinárodní tranzitní doprava přes Švýcarsko: „Švýcarská 

ekonomika vytvoří více než 500 000 jízd nákladních aut v transalpských oblastech ročně,“ 

vypočítává sdružení Alpine Initiative, které navrhuje: „Pouze 41 procent registrovaných jízd je v 

současnosti stále z tranzitní dopravy, zbytek je vnitrostátní doprava." Na žádost své dopravní 

komise rozhodla velká komora švýcarského parlamentu (Národní rada) na jarním zasedání 2022 

toto: 

- Zahájení jednání se sousedními zeměmi s cílem rozšíření přivaděče na levém břehu Rýna na nové 

železniční spojení přes Alpy (NRLA) z Wörthu do Štrasburku. Úzké místo „trasy v jihoněmeckém 



údolí Rýna“ má být odstraněno elektrifikací a modernizací na standard NEAT (výška rohu 4 metry, 

vlaky 740 metrů). Švýcarská vláda by měla prověřit, zda se bude finančně podílet. 

- Posílení atraktivity a konkurenceschopnosti koridoru pro železniční nákladní dopravu tak, aby 

byla specificky podporována nová doprava a doprava v regionech s nízkým podílem železnice, ale 

vysokým potenciálem pro přechod na jiný druh dopravy. Dodatečné náklady se odhadují na 15 

milionů CHF. 

- Posílení přepravy pomocí jeřábových návěsů. To znamená, že při projíždění Švýcarskem by měly 

být povoleny pouze návěsy, které lze naložit pomocí jeřábu. 

Pokud jde o vnitrozemskou dopravu, vláda (Spolková rada) chce dále rozvíjet železniční nákladní 

dopravu v zemi. Na konci března schválila Spolková rada zprávu s odpovídajícími reformními 

návrhy. Do podzimu 2022 musí švýcarské ministerstvo dopravy vypracovat „konzultaci“ se dvěma 

hlavními cíli: samofinancováním prostřednictvím konkurence a dotací pro přepravce, kteří 

využívají železnici, nebo komplexní finanční podporou provozu jednotlivých vagónů od federální 

vlády. 

 

Hamburská přístavní logistická společnost HHLA nadále očekává souhlas se vstupem čínského 

provozovatele terminálu Cosco na terminál HHLA v Tollerortu (CTT). "HHLA je v intenzivním 

kontaktu s odpovědnými úřady v Berlíně," řekl v pátek mluvčí HHLA Hans-Jörg Heims. Loni v 

září se HHLA a Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) dohodly na 35procentním podílu pro Číňany 

v Tollerortu. "Nadále předpokládáme, že podmínky pro schválení ze strany HHLA a CSPL byly 

splněny a lze tedy získat souhlas podle zákona o zahraničním obchodu." HHLA reagovala na 

zprávu "Manager Magazin", podle níž chtěl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck akvizici 

vetovat. 

Mluvčí ministerstva hospodářství v Berlíně ke zprávě řekl: "Postupy přezkoumání investic jsou 

důvěrné, takže je nemůžeme komentovat." Mluvčí HHLA také nechtěl aktuální stav komentovat: 

"HHLA dosud neobdržela oficiální rozhodnutí od federální vlády. Stále jsme v probíhajícím 

procesu, který nekomentujeme." 

CTT je jedním ze tří kontejnerových terminálů provozovaných HHLA ve třetím největším 

evropském přístavu. Na oplátku chce Cosco soustředit své nákladní toky do hanzovního města, 

kontejnerový terminál CTT se stane preferovaným překladištěm v Evropě. Podle dřívějších 

informací CTT zajišťuje pro Cosco mimo jiné dvě linky na Dálný východ, středomořskou linku a baltský 

feeder. CTT má čtyři polohy a 14 kontejnerových portálů. 

 

Letecká nákladní společnost Turkish Airlines je poprvé největší evropskou leteckou nákladní 

společností z hlediska celkových přepravních výkonů z mezinárodních a vnitrostátních 

spojů. Podle údajů World Air Transport Statistics, které každoročně zveřejňuje Mezinárodní 

asociace leteckých dopravců (IATA), se Turkish Airlines v roce 2021 umístily v celosvětovém 

žebříčku na šestém místě s přepravním výkonem 9,2 miliardy tunokilometrů. Dopravce si oproti 

předchozímu roku polepšil o dvě místa a zvýšil provoz o více než 32 procent. Metoda IATA 

počítání bere v úvahu pouze pravidelné lety a vylučuje charterová spojení. Dříve první evropská 

letecká společnost Cargolux zvýšila svůj provoz o téměř 17 procent na přibližně 8,6 miliardy 

tunokilometrů, čímž se umístila ve světovém žebříčku na 7. místě přímo za Turkish Airlines. 



Jasnou jedničkou je stejně jako v minulých letech americký integrátor Fedex Express, který oproti 

roku 2020 zvyšuje přepravní výkon o dobrých 5 procent na 20,6 miliardy tun kilometrů. 

Největší klasickou leteckou nákladní společností je Qatar Airways. Dopravce je celkově na druhém 

místě s 16,1 miliardami tunokilometrů (nárůst o 17,2 procenta ve srovnání s rokem 2020) před UPS 

(15,5 miliardy tunokilometrů; nárůst o 8 procent). 

Lufthansa Cargo klesla v porovnání s rokem 2020 o dvě místa v žebříčku a je nyní na 17. místě 

Dopravce dosáhl přepravního výkonu 5,3 miliardy tunokilometrů, což představuje nárůst o 10,2 

procenta. V domácím německém srovnání je ale Lufthansa Cargo z hlediska dopravní výkonnosti 

daleko za Aerologic (14. místo; 6,2 miliardy tunokilometrů a plus 28,2 procenta). 

 

Společnost Maersk zahájila výstavbu nového logistického centra v přístavu Duisburg. Budoucí 

služby nabízené společností v areálu o rozloze 43 000 metrů čtverečních budou kromě crossdocků 

a paletových skladů zahrnovat také všechny služby s přidanou hodnotou v celém dodavatelském 

řetězci, od celního odbavení až po konsolidaci a vybalení nákladu. Maersk Flow Warehouse nabízí 

přímý přístup k vodě a trimodální připojení. „S naší nabídkou mohou zákazníci zcela přeskočit své 

evropské distribuční centrum nebo sklad. V důsledku toho zkracujeme dobu, za kterou se vaše 

produkty dostanou do obchodů nebo ke konečnému spotřebiteli,“ vysvětluje Jens-Ole Krenzien, 

výkonný ředitel Maersk North Europe Continent. 

V Duisburgu se setkávají všechny druhy dopravy – čluny na vodní cestě centrálním Rýnem, 

spojující přístavy Antverpy a Rotterdam, důležité železniční tratě do severoněmeckých přístavů a 

kapacitní silniční nákladní doprava do některých z největších západoevropských ekonomik. Kromě 

toho se rychle dostanete do uzlů letecké nákladní dopravy Frankfurt, Amsterdam, Kolín/Bonn či 

Düsseldorf. 

Na místě bývalé továrny na papír v Duisburgu-Walsumu developer Goldbeck dokončí logistické 

centrum jako generální dodavatel pro Maersk do třetího čtvrtletí roku 2023. Ročně má být na 84 

nakládacích rampách ve skladovém areálu zpracováno až 32 000 40stopých kontejnerů s 

nákladem. Nemovitost o rozloze 110 000 metrů čtverečních má přímé vodní napojení na Rýn a 

kromě již plánovaného otevřeného prostoru 50 000 metrů čtverečních nabízí expanzní rezervu. 

 

K dispozici je již studie proveditelnosti alternativní trasy pro nákladní dopravu podél údolí 

středního Rýna. Informoval o tom spolkový ministr dopravy Volker Wissing v letním rozhovoru 

pro Südwestrundfunk dne 12. srpna. Náklady pro federální vládu by činily 6,8 miliardy eur, a tedy 

pod předchozími odhady. Studie byla zaslána do států Hesensko a Porýní-Falc. Nyní je třeba 

prozkoumat poměr přínosů a nákladů. K tomu je nutná prognóza provozu do roku 2040. Ví, že se 

jedná o herkulovský projekt, ale federální vláda je se studií proveditelnosti o krok dále. Alternativní 

trasa by měla vyřešit problém hluku v údolí Rýna a vytvořit další kapacitu. Jako bývalý státní 

ministr dopravy Wissing zdůraznil, že ví, co znamená hluková zátěž. Ke kapacitě řekl: „Pokud 

chceme přesunout další přepravy na železnici, nemůžeme krčit rameny, když existují úzká hrdla. Já 

to nedělám,“ potvrdil Wissing. 

Naproti tomu iniciativa ochrany proti hluku „Bürgernetzwerk Pro Rheintal“ odkazuje na potřebu 

rychlé úlevy. „Především však obyvatelé údolí Rýna nemohou čekat dalších 50 let, aby dosáhli 

únosné hladiny hluku,“ vysvětluje občanská iniciativa. Lékaři varovali, že hluková zátěž v údolí 

Rýna způsobí v dlouhodobém horizontu masivní škody na zdraví. Od roku 2000 a nárůstu noční 



nákladní dopravy je obyvatelům kraje opakovaně slibováno snížení hlukové zátěže. „Celkově však 

k žádné znatelné úlevě nedochází a situace nyní vyžaduje okamžité omezení rychlosti a zákaz noční 

jízdy pro hlučné nákladní vlaky,“ vysvětluje Pro Rheintal. 

Pokud jde o náklady, občanská iniciativa očekává vývoj podobný vývoji kombinovaného 

vlakového nádraží a projektu nové tratě Stuttgart 21. Jeho pravděpodobné náklady nyní dosáhly 

téměř 10 miliard eur poté, co byl projekt původně odhadován na 2,6 miliardy eur. 

P.S. Noční vlaky nechceme, ale zpožděné zboží z Číny o 3 dny může u zákazníka vyvolat zuřivost... 

 

Výkyvy vyvolané poptávkou, které byly zaznamenány během pandemie, jež poháněla 

kontejnerovou dopravu k rekordním ziskům, jsou dnes podle nové analýzy kodaňské Sea-

Intelligence minulostí. Námořní analytik si během pandemické éry vedl čísla o nabídce a poptávce 

a jeho závěry přispívají k rostoucímu konsenzu, že objemy klesají, a je to jen chaos v 

dodavatelském řetězci, jako je přetíženost přístavů, který dále pomáhá zvyšovat sazby. 

Celosvětová poptávka byla podle Sea-Intelligence od listopadu 2020 do ledna 2022 trvale na úrovni 

o 10% vyšší než kapacita. Tento rozdíl se však zmenšuje a nejnovější údaje z června ukazují pokles 

rozdílu na 2 % oproti úrovni před pandemií. „Celkově vzato z dat vyplývá, že extrémní výkyvy v 

přepravních sazbách v roce 2021 byly skutečně způsobeny situací, kdy poptávka náhle převýšila 

kapacitu na globální úrovni – ale zároveň je jasně vidět, že to byl efekt způsobený především 

nedostupností kapacit,“ tvrdila Sea-Intelligence ve své poslední týdenní zprávě. 

Nedávný trend zklidnění byl v prvé řadě tažen postupným zlepšováním spolehlivosti jízdních řádů 

a zpožděním plavidel, jak naznačil Sea-Intelligence, a pokračovala v předpovědi, že rovnováha 

mezi nabídkou a poptávkou bude nadále klesat a sazby za nákladní dopravu budou pod rostoucím 

tlakem na snižování. „Spotové sazby za přepravu zboží se i nadále drží navzdory neexistující 

sezónní poptávkové špičkové poptávky,“ konstatuje též nová zpráva o přepravě kontejnerů od 

HSBC, která konstatuje, že ve 3. čtvrtletí zatím, jinak sezónně silném čtvrtletí, se index Shanghai 

Containerized Freight Index (SCFI) mezičtvrtletně snížil v průměru o 8 %, zatímco index China 

Containerized Freight (CCFI) se mezičtvrtletně zvýšil jen o 1 %. 

Také spediční společnost CH Robinson ve své aktualizaci trhu na srpen upozornila, že chuť na 

dovoz klesá v důsledku inflace a nahromadění zásob v USA a Evropě, i když přetíženost přetrvává 

a stávky pracovních sil v Evropě dále narušují produktivitu přístavů. 

 Kompozitní Drewry World Container Index se minulý týden snížil o 3 % na 6 223,82 dolaru za jeden 40ft. Oproti 

stejnému týdnu v roce 2021 je o 35% nižší, ale zůstává o 71% vyšší než pětiletý průměr 3 631 dolarů. Vysoké 

smluvní sazby však více než vynahradily klesající spotový trh, přičemž se všeobecně předpokládá, 

že liniové společnosti zaznamenají další rekordní rok zisku. 

 

Felixstowe, největší britský kontejnerový přístav, je od neděle ve stávce. Zhruba 2000 zaměstnanců 

přestalo pracovat na osm dní a požadují vyšší mzdy. Tato odvětvová akce by mohla mít masivní 

dopad na dodavatelské řetězce ve Spojeném království, jelikož přibližně polovina kontejnerové 

dopravy ve Spojeném království prochází Felixstowe a 65 procent příchozích kontejnerů je 

odbavováno právě zde. Podle odborníků by stávka mohla stát dovoz a vývoz až 950 milionů 

eur. Dotčen je zejména oděvní a elektronický průmysl. 

Nabídka na zvýšení mezd je 8 procent, což vzhledem k rostoucím cenám a inflaci přesahující 10 

procent není dostatečné, říká odborová organizace Unite. Názory na to, jak se stávka dotkne 



přepravních společností, se liší. Maersk předpokládá posuny v jízdním řádu, zatímco Hapag-Lloyd 

se žádného výrazného dopadu neobává. 

Také v německých přístavech by se práce mohly brzy zase zastavit. Dnes začíná v Brémách desáté 

kolo kolektivního vyjednávání mezi Unií zaměstnavatelů v německých přístavech a odbory 

Ver.di. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, mohlo by se v německých přístavech znovu 

stávkovat. 

 

Dohoda o odměňování zaměstnanců v německých přístavech Severního moře podléhá schválení 

členů odbor, podrobnosti dohody zatím nejsou známy, ale pracovní spor je s vysokou 

pravděpodobností ze stolu. Došlo k dohodě ve sporu o kolektivní vyjednávání o odměňování 

zhruba 12 000 zaměstnanců v německých přístavech na pobřeží Severního moře. Federální komise 

pro kolektivní vyjednávání odborového svazu ver.di schválila výsledek desátého kola vyjednávání, 

nyní by však měli být ještě vyslechnuti členové.  

Ver.di dospěl k výsledku v úterý večer při jednání s Ústředním sdružením německých námořních přístavních 

společností. Den poté panovala ve výboru pro kolektivní vyjednávání odborů "poměrně jasná" nálada pro přijetí, 

zejména proto, že se podařilo získat znatelně lepší podmínky pro zaměstnance, uvedla vyjednavačka ver.di Maya 

Schwiegershausen-Güth. Konečné rozhodnutí padne 5. září, jelikož schválení odborů je podmíněno souhlasem členů 

ver.di v dotčených společnostech. Konečné rozhodnutí má padnout ve výboru pro kolektivní vyjednávání 5. září.  

Ve sporu o dobu platnosti nové kolektivní smlouvy zatím nejsou známy všechny detaily dohody. Podle informací z 

NDR 90.3 má nová mzdová dohoda pro přístavní dělníky v Hamburku a dalších přístavech Severního moře platit dva 

roky. Renegociace jsou však pravděpodobně možné, pokud inflace zůstane v příštím roce tak vysoká. Zaměstnavatelé 

v poslední době nabízeli až 12,5 procenta za dva roky, ver.di požadovalo až 14 procent – ovšem pouze v případě, že 

by kolektivní smlouva trvala jeden rok. 

S dohodou bude obávaná protestní akce v přístavech velmi pravděpodobně stažena ze stolu. Naposledy ver.di 

ochromila manipulaci se zbožím a kontejnery ve všech hlavních přístavech Severního moře na 48 hodin v polovině 

července. Už předtím byly varovné stávky, které trvaly jednu směnu nebo jeden den 

 

Německá vláda vyvíjí velké úsilí o zajištění dodávek energie, i kdyby byly dodávky plynu z Ruska 

omezeny nebo zastaveny. Novela zákona o energetické bezpečnosti z 12. července vytvořila 

podmínky pro přijetí nařízení o energetické bezpečnosti v dopravě (EnSiTrV). Návrh nařízení je k 

dispozici od čtvrtka (18. srpna). Vyžaduje, aby provozovatel železniční infrastruktury za určitých 

podmínek upřednostňoval vlaky obsahující uhlí, ropu nebo jiná pevná, kapalná a plynná paliva v 

síti. Podnikům železniční infrastruktury by mělo být povoleno ukončit již přidělené trasy a využít 

zařízení služeb pouze ve výjimečných případech, aby se upřednostnila přeprava energie a velké 

transformátory. 

V případě konfliktů při používání musí provozovatelé infrastruktury nejprve zkontrolovat, zda lze 

požadovanou přepravu provést také až dvě hodiny před nebo později. Pokud konflikty nelze 

vyřešit, provozovatelé infrastruktury budou muset koordinovat nové žádosti a stávající smlouvy. 

Pouze v případě, že není možné smírné urovnání mezi tzv. oprávněnými osobami (tj. poskytovateli 

a odběrateli železniční dopravy), mohou být stávající smlouvy ukončeny bez předchozího 

upozornění. V takových případech musí operátoři okamžitě informovat Federální agenturu pro síť 

a předložit náhradní nabídku osobě dotčené ukončením. Náhrada škody se řídí zákonem o 

energetické bezpečnosti, další škody jsou vyloučeny. Prioritní přidělování kapacity bude povoleno 

pouze v případě, že jinak existuje riziko zastavení rafinérie minerálních olejů, neobsazení cisterny 

nebo uzavření závodu, který chce přejít na jiné palivo, aby ušetřil plyn. Pro dodávky paliva do 



pravidelně provozovaných elektráren není dána žádná priorita, pouze elektrárnám v rezervě sítě, 

pokud je třeba zvýšit jejich minimální zásoby nebo hrozí jejich zastavení. Osoby oprávněné k 

přístupu to musí prokázat vhodnou formou. 

Aby se minimalizoval dopad na ostatní železniční dopravu, musí osoby oprávněné k přístupu 

současně oznámit náklad a volnoběh, jakož i požadovanou kapacitu v zařízeních služeb nejméně 

pět dní předem. Provozovatel sítě předá potřebu kapacity příslušným provozovatelům dotčených 

zařízení služeb. Provozní priorita ("expresní trasa") není k dispozici. Uvedená vyhláška obsahuje 

přibližně 1400 konkrétních tras ("síť energetických koridorů"), pro které lze vyhlásit prioritní 

přepravu. Pokud je to nevyhnutelné, mohou být použity v prioritních přepravách také hlučné nákladní vozy. 

Podle Spolkového ministerstva dopravy již Deutsche Bahn přizpůsobila podmínky využití sítě 

(NBN) v rámci příprav na nařízení, aby doprava mohla být upřednostněna na úrovni plánování. 

Změna dosud nebyla zveřejněna. 

  

Přeprava uhlí je především o zásobování černouhelných elektráren. Přeprava hnědého uhlí hraje 

podřízenou roli, protože odpovídající elektrárny se nacházejí v blízkosti povrchových dolů a jsou 

dodávány prostřednictvím továrních železnic nebo dopravníkových pásových systémů, jak 

potvrzuje provozovatel elektráren RWE. Černouhelné elektrárny nejsou v současné době v akutním 

nedostatku paliva: ani Steag se sídlem v Essenu, ani EnBW a Vattenfall v Berlíně v Bádensku-

Württembersku nejsou závislé na krátkodobých dodávkách, aby byla zajištěna bezpečnost 

dodávek. Berlínské černouhelné elektrárny Vattenfall mají zásoby asi na měsíc. Podle EnBW mají 

všechny její elektrárny "v současné době vysoké zásoby". Steag skladuje černé uhlí po dobu dvou 

týdnů plného zatížení v elektrárně Völklingen-Fenne, které lze zásobovat pouze po železnici. Na 

trh se chce vrátit v listopadu se dvěma sárskými elektrárnami, které mohou být také zásobovány 

pouze po železnici. Dřívější opětovný vstup není možný, protože "kvůli úzkým místům na kolejích" 

bude pravděpodobně dosaženo předepsaných zásob uhlí na 30 dní provozu s plným zatížením před 

uvedením do provozu. Steag proto vítá projekt federální vlády na stanovení priorit. EnBW také 

vyvíjí zvýšené úsilí o nákup uhlí v rámci přípravy na zimu a také vítá tuto iniciativu. 

 

Podle aktuálních údajů Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW) se situace v přístavu 

Šanghaj v srpnu nadále zmírňuje. Dopravní zácpy před čínskou metropolí a přilehlou provincií 

Zheijang se nadále zlepšují.  V současné době v mořské oblasti čekají lodě s 2,2 procenty celosvětové nákladní 

kapacity. Na začátku měsíce to bylo ještě 2,9 procenta, na začátku července se podíl pohyboval kolem 3,6 procenta. 

Od 1. června byla omezení v Šanghaji do značné míry uvolněna po dvou měsících přísného lockdownu. Omezení 

volného pohybu osob vedlo k poklesu vývozu, jak ukazuje graf odplouvajícího kontejnerového nákladu ze Šanghaje 

ve srovnání se všemi ostatními přístavy v Číně.  



 

Asi 30 procentní rozdíl se mezitím víceméně uzavřel. To je znamení, že největší kontejnerový přístav na světě v 

poslední době obsloužil výrazně více nákladu. 

V USA se dopravní zácpy v posledních měsících přesunuly ze západního na východní pobřeží, 

přičemž obzvláště postižen byl přístav Savannah (Georgia). V současné době rozšiřuje svou 

manipulační kapacitu, což znamená, že některé přístavní polohy jsou uzavřeny. "Toto krátkodobé 

omezení kapacity má dopad na počet lodí čekajících u pobřeží," oznámili nedávno specialisté na 

dodavatelský řetězec Project44. Wall Street Journal uvádí, že u spojení z Houstonu do New Yorku 

se hromadí nevyřízené položky, "protože pokusy obejít úzká místa na západním pobřeží zaplavují 

pozemní operace kontejnery a udržují lodě čekající na vodě." Nárůst příplouvajícího zboží vede k 

úzkým místům ve skladovacích kapacitách, manipulační technice a prázdných kontejnerech. 

Současně existují problémy s následnou přepravou zásilek. Například fronty na východním pobřeží 

nedávno překonaly dopravní zácpy v přístavech Los Angeles / Long Beach, jak ukazuje analýza 

IfW. 

Zklidnění je však v nedohlednu v Severním moři. V polovině srpna tam byla stále vázána více než 

2 procenta celosvětové přepravní kapacity, což je stejně jako v současné době před Šanghají a 

Zhejiangem. Protestní akce v kolektivním vyjednávání situaci zhoršují. Od neděle probíhá 

osmidenní stávka přístavních dělníků ve Felixstowe. Největší kontejnerový přístav ve Velké 

Británii trpěl v posledních dvou letech přetížením, říká Christian Roeloffs, generální ředitel online 

platformy Container X Change. Podle indexu dostupnosti kontejnerů (CAx) společnosti Felixstowe 

byl průměrný CAx v dlouhých úsecích roku 2022 0,9, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. 

Hodnota CAx nad 0,5 označuje přebytek kontejnerů, zatímco hodnota nižší než 0,5 označuje vadu. 

"Index naznačuje, že provozovatelé terminálů a speditéři měli pravděpodobně potíže s vyčištěním 

skladovacích prostor od boxů, zejména prázdných, ještě před začátkem stávky," říká Roeloffs a 

dodává: "Toto narušení provozu zhorší provozní neefektivitu terminálu a ve vnitrozemí. Bude mít 

také dopad na sítě spedičních podniků v rámci evropské a asijsko-evropské dopravy." 

Logistické společnosti se také obávaly nových stávek v německých přístavech. Mzdový spor o 

odměňování přístavních dělníků v přístavech v Severním moři byl však vyřešen. Spolková komise 

odborového svazu Verdi se v úterý dohodla na výsledku jednání dosaženém předchozí noc s 

Ústředním sdružením německých přístavních společností (ZDS), jak řekla německá tisková 

agentura Verdiho vyjednavačka Maya Schwiegershausen-Güthová. V přístavu Bremerhaven však 



mezitím vzrostl CAx z méně než 0,6 v červnu na více než 0,8 po minulých stávkách. Od poloviny 

července je opět nad úrovní 0,7. Jediný čas, kdy byl CAx přístavu nad 0,7 od roku 2019, byl krátce 

na začátku roku 2021. Podle Container X Change přístav Hamburk také od letních stávek 

konzistentně zaznamenává hodnoty CAx přes 0,8. 

Podle analýz IfW se přetížení kontejnerových lodí v německém Bightu v poslední době během 14 

dnů výrazně snížilo. "Místo 24 kontejnerových lodí čeká v současné době na odbavení v Hamburku nebo 

Bremerhavenu 'pouze' 17," uvádí ekonom IfW Vincent Stamer. Je však ještě příliš brzy na to, aby byl ústup pevný: "Je 

velmi nepravděpodobné, že dopravní zácpa bude i nadále ustupovat tímto tempem." Podle Stamerova hodnocení se 

některé lodě "zřejmě přesunuly do nizozemských teritoriálních vod jako čekací zóny". 

 

Hlavní akcionář ufthansy Klaus-Michael Kühne nebude dále zvyšovat svůj podíl, který nyní činí 

15 procent. V zásadě by měl zájem, řekl logistický podnikatel redaktorovi "Frankfurter Allgemeine 

Zeitung", a jediný významný akcionář kromě Kühneho, Spolková republika Německo, 

musí nejpozději do příštího roku prodat svůj 10% podíl. "Pak bychom měli blokační menšinu 25 procent. To 

pravděpodobně není politicky vymahatelné," řekl Kühne. 

Jde také o hlasovací poměry na výroční valné hromadě, která v Lufthanse obvykle není dobře 

navštěvována. "Kartelový úřad se proto zabýval otázkou, zda již máme de facto blokační menšinu 

na podílu 15 procent. To bylo popřeno, ale s každým procentním bodem více bychom si mohli 

spálit prsty," řekl podnikatel. 

Kühne očekává "dříve nebo později" místo v dozorčí radě letecké společnosti. "S takovou účastí 

na tom máme právo." Jeho zástupce Karl Gernandt zaujme jeho místo ve výboru. 

 

Tyrolská zemská vláda zřejmě na čas vyhověla bavorskému dopravnímu odvětví. Po rozhodnutí 

uzavřít od 19. srpna do 29. srpna "Rolling Road" (RoLa) mezi Wörglem a Brennersee Tyrolsko 

oznámilo, že dočasný sektorový zákaz vjezdu bude dočasně uvolněn. Toho je dosaženo rozšířením 

základní zóny pro zdrojový a doručovací provoz. To je to, co průmyslové asociace LBS a LBT píší 

ve svém prohlášení. 

"To nesmí zakrýt skutečnost, že počáteční situace je stále všechno, jen ne přiměřená současnému 

stavu," kritizují generální ředitelka Sabine Lehmann (LBS) a člen výkonné rady Sebastian Lechner 

(LBT). Především krátkodobá povaha oznámení způsobila obrovské dodatečné obtíže mnoha 

spedičním a logistickým společnostem. Zaprvé odkaz na nepoužitelnost terminálu Brennersee byl 

učiněn pouze o 14 dní dříve, poté trvalo až tři dny po začátku omezení, než Innsbruck nařídil 

dočasné uvolnění zákazu vjezdu. "Dopravní řetězce tak nelze spolehlivě plánovat ani udržovat," 

říkají zástupci sdružení. 

Brennerský tranzit je přetrvávajícím sporným tématem mezi Německem, Tyrolskem a Bavorskem. 

Jen před několika dny zveřejnila tyrolská státní vláda nový, takzvaný dávkovací kalendář pro 

nadcházející rok. V průběhu 24 dnů se s nákladními vozidly na německo-rakouské hranici bude 

manipulovat opět pouze v blocích, čímž chce Tyrolsko snížit velký objem dopravy. 

Nejnovější dávkovací kalendář na první pololetí roku 2023 naleznete zde. 

 

Mezinárodní severojižní dopravní koridor (INSTC) ve střední Asii významně podpořil obchod 

mezi Indií a Ruskem po západních sankcích. Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines 

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/presse/bilder/VERKEHR/Dosierkalender_1HJ_2023.pdf


(IRISL) neustále navyšuje smlouvy o přepravě nákladu na této trase a mezi květnem a červencem 

přepravuje přibližně 114 kontejnerů a 3 000 tun dalšího nákladu, jak zní informace z regionálních 

průmyslových zdrojů. Část této operace by mohla být připsána novému mechanismu obchodování 

s měnami, který umožňuje, aby indický vývoz/dovoz byl denominován v rupiích. 

INSTC, založená v roce 2000, zahrnuje 7 200 km integrovaných spojení moře-železnice-silnice 

mezi Indií, Ruskem, Íránem, Evropou a Střední Asií, zahrnujíc celkem 13 zemí. Kromě značných 

logistických nákladových výhod, které se odhadují na 30%, zúčastněné strany říkají, že pohyb 

zboží mezi Ruskem a Indií přes INSTC trvá přibližně 25 dní, ve srovnání s přibližně 40 na 

tradičnějších lodních spojeních. Indie a Írán také prostřednictvím dvoustranných dohod pracují na 

zahrnutí íránského přístavu Chabahar do rámce INSTC. 

Nové Dillí má 10letý pronájem dvou terminálů v Chabaharu s opcí na obnovení po vzájemné 

dohodě. Z nich jeden na 640 metrů dlouhém nábřeží je v podstatě určen pro manipulaci s kontejnery 

a druhý, s 600metrovým kotvištěm, je určen pro víceúčelový náklad. 

Myšlenka INSTC prostřednictvím živého přístavu Shahid Beheshti v Chabaharu v Íránu je 

nápadem propojit oba trhy pomocí multimodálního logistického koridoru. Indická delegace na 

vysoké úrovni, vedená panem Sonowalem, byla minulý týden v Teheránu. Souběžně s touto 

návštěvou bylo v přístavu instalováno šest mobilních přístavních jeřábů, aby se urychlily operace, 

a byla zřízena společná pracovní skupina pro lepší koordinaci mezi oběma stranami. Bylo také 

dohodnuto, že India Ports Global, která zpracovává indické investice v Chabaharu, brzy otevře 

kanceláře v Teheránu a Chabaharu, aby usnadnila obchod přes přístav. Vládní prohlášení uvádí: 

"Strategická role přístavu Chabahar pro uvolnění obchodního potenciálu v regionálním obchodu 

mezi střední Asií, jižní Asií a jihovýchodní Asií je obrovská. Neustále pracujeme na tom, aby se 

mezinárodní severojižní dopravní koridor stal preferovanou obchodní cestou mezi oběma regiony." 

Chabahar je vzdálen asi 790 námořních mil od Nhava Sheva (JNPT) a Mumbai. Přístavní úřad 

Nhava Sheva oznámil některé celní koncese pro naplouvání lodí do/z Chabaharu, aby přilákal 

zájem provozovatelů lodí. 

 

Pokud jde o udržitelnost, letecká nákladní doprava hraje v souhrnu letectví průkopnickou roli. V 

roce 2019 před koronavirem představoval nákladní provoz pouze 17 procent z celkových 915 

milionů tun CO2 vypouštěných v odvětví (cestující: 71 procent, vojenské letectví: 8 procent, 

soukromé letectví: 4 procenta). S využitím paliva Sustainable Aviation Fuel (SAF) je však Cargo 

mnohem pokročilejší než Passenger Airlines, protože zákazníci nákladních dopravců jsou mnohem 

prozíravější a ochotnější platit než zákazníci Passenger Airlines, kteří v případě pochybností zvolí 

levnější letenku. 

Bohužel absolutní význam ochrany klimatu se v tomto odvětví objevil později, než je 

pochopitelné. Například teprve loni na podzim IATA souhlasila se stanovením cíle čistých 

nulových emisí do roku 2050, čímž konečně uznala požadavky Pařížské dohody. Ale dokážou to 

aerolinky? Přes všechny (účelové) optimistické hlasy z branže existují určité argumenty proti. Ze 

všech sedmi hospodářských odvětví, která jsou považována za obtížně dekarbonizovatelná (ocel, 

cement, hliník a chemikálie, jakož i lodní doprava, silniční nákladní doprava a letectví), má letectví 

v současnosti nejhorší vyhlídky na dosažení čisté nuly do roku 2050 s ohledem na skutečnost, že 

růst globálních flotil očekávaný během příštích 20 let zničí první pokusné přístupy k dekarbonizaci 

pomocí udržitelného leteckého paliva SAF). 



Boeing očekává, že se flotila PAX do roku 2041 téměř zdvojnásobí; očekává však současně, že 

počet nákladních lodí přicházejících na trh vzroste o 71 procent. V oficiálních prohlášeních se 

aerolinky uklidňují tím, že SAF je prostředek, který slibuje ukázat cestu ven z jejich klimatického 

problému; SAF toho není plně schopen – sice vede pouze ke snížení o 80 procent v závislosti na 

kvalitě surovin, ale je otázkou, zda by letectví dokázalo splnit ambiciózní harmonogram do roku 

2050, pokud by SAF byl – teoreticky – vůbec dostatečně dostupný. Průnik na trh je v současnosti 

střízlivý. V roce 2021 bylo spáleno pouze 0,1 milionu tun SAF, což je méně než 0,1 procenta 

leteckého paliva.  

Podle McKinsey nemusí nabídka po roce 2025 postačovat k uspokojení obrovské 

poptávky. Poradenství předpovídá, že do roku 2030 bude potřeba nejméně 20 milionů tun SAF (5 

procent současné potřeby petroleje); v jiném scénáři je to dokonce téměř 40 milionů tun. Podle 

McKinsey výrobci v současnosti plánují do roku 2027 vyrobit pouze 12 milionů tun SAF, což je 

příliš málo na to, aby se letectví stalo klimaticky neutrálním; a to navíc pouze v případě, že by byly 

realizovány všechny výrobní projekty. Tyto vyhlídky by neměly znepokojovat jen letectví. I politici 

to také musí brát jako příležitost mnohem více se zapojit a prosadit výrobu SAF. Úspěch vývoje 

korona vakcíny ukazuje, jak toho lze dosáhnout. V každém případě, bez dohodnuté "Operation 

Warp Speed" pro SAF, letectví hrozí, že nedosáhne čistého nulového cíle = již po roce 2025 nemusí 

nabídka SAF stačit na pokrytí enormní poptávky. 

 

Krátce před koncem tzv. tankovací slevy k 31.08. německá Federal Association of Logistics & 

Transport (BLV-pro) vydala prohlášení k aktuální situaci v dopravním průmyslu. Kromě plynové 

krize se BVL-pro v nadcházejících týdnech a měsících také obává zvýšení cen paliva. Na pozadí 

těchto problémů sdružení volá po lepší ochraně malých a středních dopravních podniků. "Dokonce 

i v dopravním průmyslu velcí vyhrávají a malí prohrávají," stojí v prohlášení. Důvodem je 

globalizace a liberalizace trhu, která postupuje již desítky let, stejně jako koronavirová pandemie a 

nyní i růst cen energií, zejména v Německu. Vysoké ceny energií a další náklady by podle asociace 

znemožnily malým firmám v Německu držet krok s mezinárodní konkurencí. Nyní jde o to zabránit 

explozi cen. 

Za účelem ochrany malých a středních dopravních společností před insolvencí navrhla BVL-pro 

dvě konkrétní politická opatření: 

1. Cenový strop nafty na dvě eura nebo povinný transparentní plovák ceny nafty 

2. Zákonem stanovené kratší platební lhůty, které mají firmy chránit před „svévolí některých 

klientů“. 

„Nikdy nezůstanete sami,“ slíbil před pár měsíci spolkový kancléř Olaf Scholz. Z pohledu BLV-

pro eV však tento slib končí 1. září 2022 – od té doby je každý sám za sebe, říká Konstantin Popov, 

1. předseda BLV-pro eV.   

BLV-pro je sdružení malých a středních firem a profesionálních řidičů ze sektoru silniční přepravy 

zboží. Asociace se podle vlastních vyjádření zavázala k férovým konkurenčním podmínkám v 

rámci odvětví dopravy a logistiky. 

P.S. Obávám, že bez pevné politické vůli řešit skutečné příčiny této krize se ledy nepohnou 

 



Ve společnosti Lufthansa se hrozící stávky pilotů zase o něco přiblížily. Jak uvedl mluvčí, výbor 

pro kolektivní vyjednávání Cockpit Association ve čtvrtek odmítl vylepšenou nabídku od 

společnosti. Podrobnosti nebyly uvedeny. Je to sice krok správným směrem, ale stále to zdaleka nestačí, uvedl 

mluvčí. V současnosti jsme příliš daleko od sebe, a kromě kompenzace reálných mzdových ztrát potřebujeme také 

udržitelnou strukturu odměňování. Odbory zároveň pohrozily, že po rozhodnutí rady jsou nyní možné 

stávky. Konkrétní data ani stávková místa ani firmy však neuvedla. V úvahu přichází hlavní 

pobočky Lufthansy ve Frankfurtu a Mnichově, ale i dceřiná společnost Lufthansa Cargo pro 

nákladní dopravu. CA vysvětlil: „Byly zahájeny právní a organizační přípravy stávkových 

opatření. Přesto je jasné, že Cockpit Association je stále připravená vyjednávat“ a chce diskutovat 

o "flexibilním designu" nabídky s LH. 

Oficiálním důvodem možného pracovního sporu je patová situace po šesti kolech vyjednávání o 

nové mzdové dohodě. Následné kolo průzkumných rozhovorů za zavřenými dveřmi rovněž 

nepřineslo do konce minulého týdne žádné výsledky. CA podle vlastních vyjádření požaduje mimo 

jiné zvýšení platů o 5,5 procenta v aktuálním roce a automatizovanou úpravu inflace od příštího 

roku. Předchozí kolektivní smlouva skončila k 30. červnu. 

Navíc doutná konflikt o budoucí firemní strategii. CA měl v minulosti garantovaný přesný počet 

325 letadel, se kterými smělo létat pouze přibližně 5 000 kapitánů a prvních důstojníků, kteří 

podléhali skupinové kolektivní smlouvě, o kterou nyní také jde. Pod dojmem koronavirové krize 

Lufthansa vypověděla příslušnou dodatečnou smlouvu a začala zřizovat nový letový provoz (AOC) 

s nižšími tarifními podmínkami pod logem jeřába. Nová letecká společnost, interně známá jako 

„Cityline 2“, má převzít řadu letů od předchozí hlavní společnosti v evropském provozu. 

Pro pracovní spor v pasažérském provozu Lufthansy se podle CA vyslovilo 97,6 procenta, u menší 

Lufthansa Cargo to bylo dokonce 99,3 procenta. Účast na obou průzkumech byla podle svazu přes 

93 procent. Vyžadován byl souhlas více než 70 procent všech oprávněných volit. Teprve v červenci 

svaz Verdi téměř na celý den ochromil letový provoz největší německé letecké společnosti 

výstražnou stávkou pozemního personálu. Bylo zrušeno více než 1000 letů a zhruba 134 000 

cestujících muselo změnit své cestovní plány. V následném kole vyjednávání odbory dosáhly 

zvýšení platů pro přibližně 20 000 dělníků, které bylo výrazně dvouciferné, zejména v nižších 

mzdových skupinách. Verdi před varovným úderem nehlasoval. 

Odborový svaz pilotů se chce také připravit na stávku na největší dceřinou společnost Lufthansy, 

Eurowings, se svými zhruba 100 letouny. Tam se mají hlasovací lístky pilotů sečíst 31. srpna. 
Ziskovou perlou skupiny i v nejhlubší koronavirové krizi byla s přibližně 4 000 zaměstnanci Lufthansa 

Cargo Vzhledem k narušeným dodavatelským řetězcům po celém světě vzrostl význam letecké přepravy, takže 

nákladní dceřiná společnost dosáhla zhruba 1,5 miliardy provozních zisků i v jinak ztrátovém roce pandemie 2021, a 

ten by se měl zhruba opakovat v aktuálním finančním roce.  

 

Podle poradenské firmy Ernst & Young (EY) se i přes vysoké prodeje budou muset automobilky v 

budoucnu přizpůsobit složitějšímu podnikatelskému prostředí. "Dny snových marží brzy skončí," 

řekl průmyslový konzultant EY Peter Fuss na základě analýzy klíčových údajů 16 největších 

světových automobilek zveřejněné v pátek. Důvodem je mimo jiné to, že by se v následujících 

měsících měla normalizovat nabídka polovodičů a výroba aut by mohla opět nabrat na rychlosti. 

Nedostatek čipů dosud působil jako omezující faktor, vysvětlil šéf divize mobility pro západní 

Evropu společnosti EY Constantin Gall. „Vzácné polovodiče se instalují hlavně do vozidel s 

vysokou marží; přitom výrobci téměř nemusí poskytovat žádné snížení cen, ale v některých 

případech mohou dokonce vynutit zvýšení cen.“ To v poslední době zvýšilo výnosy z prodeje. 



Podle Fusse v současnosti narůstají problémy na straně poptávky kvůli energetické krizi a hrozící 

globální recesi. Uvolnění se neprojevuje ani na cenách materiálu, logistiky a energií. Prodejní trh 

v Číně také nadále oslabuje. Ve druhém čtvrtletí se tržby pro průmyslové giganty propadly o 24 

procent. BMW, VW a Mercedes-Benz dohromady zaznamenaly mínus 19 procent. 

Automobilky po celém světě podle studie dosáhly od dubna do června 2022 výrazně vyšších obratů 

i přes nižší prodejní čísla ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Průměrná zisková 

marže, tedy podíl provozního zisku na tržbách, však klesla z 9,8 procenta na 7,9 procenta. Průmysl 

se tak opět blíží číslům před koronavirovou pandemií. Z německých automobilek ztratily ziskovost 

zejména VW a BMW. Mercedes-Benz dokázal zhruba udržet hodnotu ze stejného čtvrtletí 

předchozího roku.  

 

Zasílatelé a rejdaři dostali včera dobré i špatné zprávy, když se zabývali aktuálním stavem v 

severoevropských přístavech, které byly v posledních měsících silně zasaženy protestními akcemi 

a dopravními zácpami. 

  

V Německu bylo dosaženo dohody mezi odbory a přístavy o odvrácení budoucích stávek. Ve Velké 

Británii však stále militantnější slova odborových předáků znepokojují mnohé z účastníků v 

dodavatelských řetězcích. 
  

Ve Felixstowe, nejvyšším kontejnerovém přístavu v zemi, který odbavuje více než 40 % britských 

kontejnerů, šéf odborového svazu Unite varoval, že počáteční osmidenní stávka by mohla 

pokračovat až do Vánoc, pokud zaměstnavatelé nepřijmou platové podmínky, tedy Hutchison 

Ports. 

  

Při stávce zastavilo od neděle v přístavu práci kolem 1900 přístavních dělníků a další přístav, 

Liverpool, se připravuje na podobné protesty. Zemi zasáhly také protestní akce z mnoha dalších 

odvětví včetně železnice, pošty a telekomunikací. 

--  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


