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Trend renegociace smluv na námořním trhu 
Hodnocení trhu zveřejněné krátce před Vánocemi odborníky ze společnosti Xeneta zpočátku 

naznačuje, že rok 2023 nebude bohatým rokem pro námořní dopravu. Po dvou turbulentních letech 

trh poprvé vykazuje známky určité stability. Pokud ale věříte hodnocení, které Norové následně 

dávají, stále může dojít v následujících týdnech a měsících k velkému hitu a kotrmelci. Protože 

podle Xenety většina námořních přepravců udělala maximum pro to, aby znovu projednala své 

dlouhodobější smlouvy s majiteli lodí na nově vznikajícím trhu kupujících. 

Základem tohoto hodnocení je průzkum mezi zákazníky platformy. Ani jedna z dotázaných 

společností tedy nechce pokračovat ve své předchozí smlouvě beze změn. Každý druhý odesílatel 

chce zavést nové sazby v příštím kole výběrového řízení, které je stejně splatné. Ty by pak měly 

být výrazně nižší než ty předchozí. Čtvrtina dotázaných by chtěla v prvním čtvrtletí zajistit fakta a 

znovu vyjednávat. A nejméně každý desátý zákazník lodní společnosti již nyní přesouvá objemy 

ve směru kratších smluv přímo na spotový trh. 

Očekávatelné renegociace probíhají na pozadí klesajícího trhu. Xeneta Shipping Index od srpna 

měsíc po měsíci klesá. Vzhledem k tomu, že prosincový barometr byl stále o 70 procent nad 

hodnotou předchozího roku, měl by být prostor pro další korekce. 

 

Ekonomická analýza BGL nenabízí příliš optimismu 
S prudce rostoucími náklady se ve třetím čtvrtletí roku 2022 musely potýkat i německé dopravní 

společnosti. Ukazuje to čtvrtletní ekonomická analýza Spolkového svazu silniční přepravy, 

logistiky a likvidace (BGL). Některá očekávání společností pro nadcházející pololetí jsou výrazně 

negativnější než ve druhém čtvrtletí roku 2022 a ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Podle 

průzkumu se 88 procent dotázaných společností potýkalo se zvýšenými celkovými náklady, 69,5 

procenta s vyššími osobními náklady, 79,5 procenta se zvýšenými náklady na vozidla a 73 procent 

se zvýšenými náklady na palivo. „Téměř každá šestá firma se potýkala se zhoršenou platební 

morálkou svých zákazníků,“ píše sdružení. 

Podle Spolkového statistického úřadu vzrostly ceny nákladní dopravy ve třetím čtvrtletí roku 2022 

ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 14,9 procenta. Podle analýzy BGL mohly být náklady 

přeneseny pomocí cen za přepravu pouze částečně. Podnikatelé v průzkumu hodnotili svou podnikatelskou situaci 

výrazně záporněji než v předchozím čtvrtletí. Saldo kleslo oproti předchozímu čtvrtletí z 9,5 na minus 0,5 procentního 

bodu. Podle zprávy 14 procent společností uvedlo, že jejich tržby klesly, zatímco 24 procent uvedlo, 

že se zvýšily. 23,5 procenta dotázaných společností hodnotilo své provozní výsledky ve třetím 

čtvrtletí jako „špatné“, 13 procent jako „dobré“. Navíc 15,5 procenta mělo méně řidičů, zatímco u 

9,5 procenta se jejich počet zvýšil. 

Podle BGL bylo v rámci analýzy hospodářského cyklu dotazováno 398 společností z německého 

odvětví dopravní logistiky, z nichž 220 odpovědělo. 



 

Šéfka HHLA: Federální a zemské vlády musí zajistit splavnost Labe 
Podnik HHLA připomněl federálním a zemským vládám jejich odpovědnost za udržování Labe 

jako lodní trasy. "Udržovat je bez usazenin je nezbytným předpokladem k tomu, abychom vůbec 

zůstali konkurenceschopní," řekla generální ředitelka HHLA Angela Titzrath v rozhovoru pro 

"Welt am Sonntag". Existují cílové hloubky, které je třeba dodržovat, stejně jako údržbu plavební 

dráhy. 

Základní postoj musí být stejný jako například u federálních dálnic. "To, co je otěr asfaltu nebo 

opotřebení vozovky na komunikacích, odpovídá naplavení sedimentu nebo poškození náspů 

plavební dráhy na vodní cestě," uvedla paní Titzrath. Federální a zemské vlády musí dostát svým 

povinnostem. "To se mimochodem netýká jen Labe, ale i Jade, Ems, Weser a dalších řek." 

Mezi povinnosti patří také objasnění otázky, kam bude bahno nakonec ukládáno. K tomu bude 

třeba najít spolehlivá, pragmatická řešení. "Například písek, ze kterého je tvořena většina 

sedimentu, by mohl být použit jako bariéra," říká paní Titzrath. 

P.S. Nebojte se, to se týká jen hlavní cesty z Hamburku do Severního moře. Na lodní trasu proti 

proudu nikdo nevzpomněl (a taky proč) 

 

Chorvatsko vstoupilo do Schengenského prostoru a eurozóny 
Obchod mezi Chorvatskem a ostatními zeměmi EU je stále jednodušší. Od 1. ledna 2023 již 

nebudou probíhat hraniční kontroly v přístavech ani na souši. Chorvatsko totiž bude součástí 

schengenského prostoru. Hraniční kontroly na letištích pro spojení do dalších zemí Schengenu 

budou ukončeny 26. března, kdy začne platit letní letový řád. Od 1. ledna navíc bude možné v 

Chorvatsku platit eurem. Hotovost v předchozí měně, kuně, bude postupně stahována z oběhu. Do 

konce roku 2023 musí být ceny stále uváděny jak v eurech, tak v kunách. 

„Euro přinese lidem a podnikům v Chorvatsku velké ekonomické a sociální výhody,“ řekl 

místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. "Snižuje překážky pro podniky a snižuje 

náklady pro dovozce a vývozce, což vede k většímu výběru a lepším cenám pro spotřebitele." 

Chorvatsko se stalo členem Evropské unie 1. ledna 2013. Přistoupení k euru a schengenskému 

prostoru předcházely roky příprav. Od této chvíle musí země splňovat požadovaný standard pro 

kontrolu vnějších hranic EU a schengenského prostoru. Za rok provede EU hodnocení. 

Po vstupu Chorvatska do schengenského prostoru patří všechny země EU kromě Irska, Kypru, 

Rumunska a Bulharska. Poslední dva mají za cíl začlenění. Kromě toho do skupiny zemí, kde lze 

hranice překračovat bez kontrol, patří Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko mimo EU. 

P.S. Zase nás někdo předběhl. Ať "žije" česká koruna 

 

Kielský kanál se po ropné havárii opět otevírá 
Kielský kanál (NOK) je znovu otevřen pro lodní dopravu. Poté, co odpovědné orgány zkontrolují 

výsledek technického čištění, bude uvolňování probíhat od 3. ledna ve 12 hodin, oznámilo 

ministerstvo pro energetickou transformaci, ochranu klimatu, životní prostředí a přírodu v 

Kielu. „Úklidové práce v Brunsbüttelu značně pokročily. Díky velkému týmovému úsilí se 



podařilo zabránit šíření ropy v Labi a Severním moři a tím i ekologické katastrofě. Je to díky 

místním silám, že provoz na Kielském kanálu může být znovu otevřen lodní dopravě,“ řekl ministr 

životního prostředí Tobias Goldschmidt (Zelení). 

I po zprovoznění průplavu jsou další úklidová opatření nevyhnutelná a podle aktuálního stavu by 

mohla trvat až do konce ledna. Rafinérie Heide navíc provádí rozsáhlé monitorování, aby bylo 

možné identifikovat zbytky ropy a bojovat s nimi v rané fázi. 

Jsou přijímána různá preventivní a bezpečnostní opatření, aby se případné zbytky ropy, které mohly 

zůstat v NOK, nešířily dále po otevření kanálu. To zahrnuje například udržování olejových bariér, 

které absorbují zbývající látku. Kromě toho musí oblastí znečištění vody procházet lodní doprava 

s maximální opatrností. To má zabránit možným novému smývání nahromaděné ropy z náspů. „I 

když je kontrola škod velmi pokročilá a provoz na NOK lze nyní obnovit, svědomitá následná péče nás 

zaměstná na dlouhou dobu,“ říká Goldschmidt.  

P.S. Takže lodní výletníci, ještě cestu na Balt přes Kiel na chvíli odložte 

 

Aktuální stav námořního trhu 
Shanghai Index SCFI pro kontejnerové spotové sazby ex Shanghai se rozloučil se starým rokem 

nepatrným nárůstem. Celkový index se zvýšil o 0,5 USD na 1 107,55 USD/TEU. U některých 

obchodů směřujících na západ z Číny došlo k výraznějšímu nárůstu: indexová sazba zásilek do 

severozápadní Evropy vzrostla o 2,8 procenta na 1 078 USD/TEU a je zpět na úrovni z počátku 

prosince. Nákladní prostor pro přepravu do Perského zálivu (Dubaj) byl zobchodován o 1,8 

procenta dráž než v předchozím týdnu, za 1 173 dolarů/TEU. 

Krátkodobé sazby za přepravu platné do 31 dnů mají v současnosti tendenci poněkud zpevňovat, 

jak uvádí cenová informační služba Xeneta. V souladu s tím se průměrná úroveň ceny Dálný 

východ-severní Evropa vyšplhala o 1,5 procenta na 2 019 dolarů/FEU, v transpacifické dopravě 

směřující na východ na západní pobřeží USA mírně vzrostla o 0,6 procenta na 1 510 dolarů/FEU. 

Již několik týdnů se na trhu množí zprávy, že dopravci před oslavami Nového roku (22. ledna) po 

zvýšeném rušení odjezdů a díky exportnímu oživení v Číně opět dosahují vyšší míry využití. Zda 

tento malý „příliv“ bude pokračovat i v následujících dvou až třech týdnech, se teprve uvidí. Podle 

zpráv se mnoho společností v Číně již zavřelo s ohledem na proudící epidemickou vlnu, aby se 

znovu otevřely až po novoročních svátcích 28. ledna. Bohužel infekční situace v Číně opět 

způsobuje velké logistické překážky jak na domácím trhu, tak v přístavech. Výsledek: Podle 

společnosti pro průzkum trhu Linerlytica se podíl kapacity kontejnerových lodí v rejdě po celém 

světě na přelomu roku zvýšil na 2,59 milionu TEU nebo 10 procent kapacity světové 

flotily. Výsledný nedostatek kotevních míst by také mohl posílit mírně rostoucí trend sazeb. 

Ve střednědobém horizontu se tratě zřejmě nevyhnou přísnému kapacitnímu řízení. Zatímco 

objemy nákladu podle předpovědí letos vykážou v nejlepším případě homeopatický růst, flotila 

zaznamená významné přírůstky z dodávek nových staveb. Očekávaný příliv tonáže z loděnic má 

mít objem kolem 7 procent stávající flotily. Aby byl nárůst kompenzován, existují již známky 

nárůstu šrotování. S plavidlem „Akinada Bridge“ (5 500 TEU, postavené v roce 2001) byla na 

konci prosince poprvé po dlouhé době prodána větší kontejnerová loď k sešrotování. 

 

 



Počet nevyřízených zakázek v průmyslu klesá, ale roste objem zásob 
Ke konci roku klesající trend v německém průmyslu dále oslabil. Bylo to však způsobeno 

především hladším fungováním dodavatelských řetězců, jak vyplývá z posledních průzkumů pro 

Index nákupních manažerů (PMI). Důležitý předstihový ukazatel byl v prosinci kotován na 47,1 

bodu, a tedy opět pod hranicí růstu 50. Přesto oproti listopadu vzrostl (46,2) a vyšplhal se na 

nejvyšší úroveň za tři měsíce. Zatímco zlepšená dostupnost materiálu pomohla výrobě na mnoha 

místech k plynulosti a výroba nebyla tolik omezována, rychle klesající nové objednávky zůstávají 

pro mnoho společností problémem, komentuje výsledky analytik S&P Phil Smith výsledky, které 

vycházejí z odpovědí z nákupu. manažeři a jednatelé zhruba 420 průmyslových podniků. Dodací 

lhůty surovin se nejen zkrátily již druhý měsíc v řadě, ale od prosince 2019 také více než kdykoli 

jindy. To ukazuje na uvolněnější situaci v zásobování. Přesto mnoho výrobců pokračovalo ve 

snižování výroby, většinou kvůli poklesu nových objednávek, jak uvádí S&P. To se týká především 

výrobců meziproduktů, tedy výrobců, kteří vyrábějí díly a komponenty pro jiné společnosti. 

Celkově zaznamenali respondenti již podeváté za sebou mínus v příchozích objednávkách. To je z 

velké části způsobeno rostoucí nejistotou. Ale i vysoké zásoby u zákazníků jsou důvodem klesající 

poptávky. Tempo kontraktace zpomalilo na nejnižší úroveň od června. Podle S&P Global příchozí 

objednávky stále klesají rychleji než produkce. To znamená, že společnosti snižují počet 

nevyřízených objednávek. "Nové exportní objednávky také výrazně poklesly kvůli propadu 

poptávky v Číně a Evropě," hlásí odborníci. Zatímco nafouklé knihy zakázek průmyslových 

podniků se pomalu vyprazdňují, sklady se stále plní. Osmý nárůst v řadě byl ale podle analytiků 

slabší než v listopadu. Zásoby primárních materiálů se také v růstové fázi zvýšily méně než naposledy, 

která nyní trvá 15 měsíců. „Mnoho respondentů ve skutečnosti uvedlo, že ke konci roku sníží zásoby, což se také odráží 

v dalším výrazném poklesu objemu nákupů,“ uvádí analýza EMI. Tato výrazně nižší poptávka po surovinách 

významně přispěla k tomu, že dodavatelské řetězce pokračovaly v normalizaci a cenový tlak 

polevil. "Míra inflace výkupních cen potřetí za sebou znatelně klesla a klesla na nejnižší úroveň za 

něco málo přes dva roky," informují dále odborníci. Stále však byla nad průměrem naměřeným do 

začátku pandemie. Podle průzkumů je také stále obtížnější přenést zvýšení nákladů na zákazníky. 

Dobrou zprávou je, že výrobci vypadají o něco méně starostlivě vůči příštím 12 měsícům. Podle 

průzkumu se obchodní vyhlídky v posledním měsíci roku po říjnovém minimu výrazně 

zlepšily. Indikátor se vyšplhal na nejvyšší úroveň od března. Přesto celkově převládá 

pesimismus. Mnoho účastníků průzkumu se nadále obává chladnoucí ekonomiky, dodávek energie, 

vysoké inflace a války na Ukrajině.  

 

Maersk se přidává k lákání zákazníků na flexibilní kontrakty 
Zaoceánští dopravci letos lákají BCO širokou škálou nových, flexibilních, dlouhodobých 

smluvních možností poté, co si odesílatelé před rokem stěžovali, že je „pokšodili“ tím, že se 

zavázali k nepružným, vysoce navýšeným smlouvám. V loňském roce byly přepravcům předloženy 

možnosti dlouhodobé smlouvy s pevnou sazbou „take it or leave it“ na pozadí velmi silné poptávky 

a akutního nedostatku vybavení a kapacity plavidel. Jak se však spotřebitelská poptávka v Evropě 

a USA propadla a přetížení dodavatelského řetězce se po celém světě zmírnilo, ve druhé polovině 

roku 2022 se sazby za kontejnerové spoty propadly na úroveň hluboko pod smluvní sazby, takže 

registrovaní přepravci byli ve značné nevýhodě vůči konkurentům využívajícím spotový trh.  

James Hookham, ředitel Global Shippers Forum, ve svém komentáři v prosincovém MDS 

Transmodal Container Shipping Market Review uvedl, že „rozšiřující se propast mezi spotovými 

sazbami a smluvními cenami“ vyžaduje „pružnou a okamžitou reakci dopravců“. Proto linky 

zaujaly případ od případu přístup k žádostem odesílatelů o nové vyjednávání smluv, ve většině 



případů souhlasily se sníženými sazbami a zřekly se některých podmínek, ale postupovaly velmi 

pomalu v získávání zákazníků ke stolu, aby jednali o nových dohodách.  

Tradičně bylo již do dnešního dne uzavřeno vysoké procento ročních smluv pro obchodní spojení 

Asie-Evropa a transpacifické dohody s platností od 1. května se intenzivně připravují. Podle 

informací od zasílatelů však dopravci jednání z velké části zastavili. Jeden britský NVOCC řekl 

koncem prosince deníku The Loadstar: „I když je spousta místa a spotové sazby neustále klesají, 

nechápu, proč by kterýkoli odesílatel chtěl zavázat objemy jedinému přepravci za stanovenou sazbu 

i na tři měsíce, natož na celý rok."  

Zdá se však, že nyní i Maersk, jeden z architektů neflexibilních víceletých smluv, které byly před 

rokem zavedeny pro vybrané blue-chip odesílatele, rozpoznal potřebu větší přizpůsobivosti v 

dlouhodobých smluvních podmínkách. V aktualizaci asijsko-pacifického trhu za prosinec řekl 

regionální vedoucí oceánského managementu skupiny Maersk Morten Juul, že rok 2022 byl „rokem učení“ 

a reakce na potřebu zákazníků „flexibilní a spolehlivé oceánská dopravy“. Juul dodal: „Rozšířili jsme naše portfolio 

smluvních produktů a zákazníci si nyní mohou vybrat produkty, které nejlépe vyhovují jejich obchodním potřebám, ať 

už se jedná o fixní nebo pohyblivou sazbu, flexibilní přidělování prostoru atd., a jsem přesvědčen, že to zlepší odolnost 

dodávek v řetězci." Není pochyb o tom, že mnoho kolegů  v Maersku přijme podobný přístup ke smluvní sezóně 2023, 

protože nebudou chtít být příliš vystaveni spotovému trhu, pokud poptávka po svátcích čínského Nového roku tento 

měsíc dále klesne. V současné době jsou prognózy poptávky po nákladu po CNY slabé a Maersk popisuje výhled jako 

„spíše pesimistický než optimistický“. 

 

Nejnovější rozhodnutí FMC ve věci D+D může být vodítkem i pro další příp 
Rozhodnutí amerického Federálního námořního komisaře pro drobné nároky (SCO) potvrdit 

stížnost kamionového dopravce TCW Inc ohledně poplatků za demurrage a detention (D&D) vůči 

tchajwanskému dopravci Evergreen by mohlo otevřít cestu pro další případy. Rozhodnutí ve věci 

Evergreenu bylo zveřejněno 29. prosince a dnes se Hapag-Lloyd v případu podaném 16. prosince 

zřekl více než 150 000 dolarů na poplatcích za zdržení pro dopravce se sídlem ve Wisconsinu.  

Interpretační pravidlo FMC, které vyžaduje, aby poplatky D&D byly vybírány pouze v případě, že 

to podpoří tok nákladu přes přístavy a skladovací zařízení – snaha zabránit dopravcům ve 

ziskuchtivosti – vedlo SCO k argumentu, že denní poplatky za kontejnery, které nebyly k dispozici 

pro vyzvednutí nebo odložení/vrácení nejsou přijatelné. A minulý týden FMC potvrdilo rozhodnutí 

v případu Evergreen, který zakazuje „[respondentovi] ukládat denní poplatky ve dnech, kdy silniční 

dopravce nemá možnost vrátit kontejner kvůli uzavření přístavu; a nařizuje [respondentovi a všem 

námořním linkám, aby účtovali denní poplatky přímo BCO [skutečnému vlastníkovi nákladu] 

místo silničnímu dopravci". To znamená, že FMC poskytuje odvětví jasný proces účtování a 

zároveň sděluje dopravcům, majitelům tahačů a provozovatelům terminálů, že dny zpoplatnění 

D&D o svátcích a při nedostupnosti kontejnerů nebo přístavního vybavení jsou pryč.  

Případ Hapag-Lloyd se týkal železničního operátora CSX, který účtoval přepravci ME Dey se 

sídlem ve Wisconsinu více než 136 000 USD na poplatcích D&D týkajících se 16 kontejnerů, které 

dovezl z Nizozemska. Podle Deye bylo 16 kontejnerů odesláno do Jižní Karolíny a poté cestovalo 

po železnici přes subdodavatele Hapag-Lloyd CSX do Nashvillu. Deyův trucker, New Age 

Logistics, byl schopen vyzvednout tři kontejnery z železničního terminálu před posledním volným 

dnem, 7. září, ale „další kontejnery kvůli nedostatku přístavních tahačů již nestihl vyzvednout“, 

což vedlo k poplatkům D&D. Podle prezidentky společnosti Dey Sandi Siegel přepravce 

opakovaně požadoval informace o 10 kontejnerech, u kterých nadále narůstaly poplatky za D&D, 

ale bylo mu neustále sdělováno, že jsou „nenaložené a nedostupné pro vyzvednutí“. Paní Siegel 

řekla: „CSX také odmítla dovolit New Age, aby použila vlastní podvozek pro přesun kontejnerů s 



tím, že kontejnery byly ve stohu, ke kterému nebyl přístup.“ K dnešnímu dni se Hapag-Lloyd zřekl 

více než 150 000 dolarů za zdržné přidělené tomuto nákladu, i když to dříve odmítl udělat, řekla 

paní Siegel (The Loadstar.) Tento případ pokračuje, ale účinek rozsudku Evergreen by mohl být 

kritický v tomto a dalších podobných případech D&D FMC. 

 

Jaká je aktuálně budoucnost Hedvábné stezky? 
Rozmach železniční nákladní dopravy mezi Evropou a Čínou, živený problémy v námořním 

dodavatelském řetězci, které vznikly během pandemie, je prozatím u konce. V roce 2022 se 

prostředí změnilo, v neposlední řadě ruský útok na Ukrajinu silně narušil pozemní dopravu. Do 

Duisburgu, jedné z nejdůležitějších západoevropských destinací Nové hedvábné stezky, letos z 

Číny přijíždělo v průměru 30 až 35 vlaků týdně, říká Carsten Hinne, člen představenstva 

společnosti Duisport. Podle Andrease Schwillinga z poradenské firmy Roland Berger jich bylo loni 

asi dvakrát tolik. Podle Schwillingových údajů klesla železniční doprava mezi Čínou a Evropou v 

roce 2022 asi o 30 procent, zatímco další odhady prezentované na "summitu Nové hedvábné 

stezky" společnosti RailFreight.com v Duisburgu je to 25 procent. Navzdory válce se nákladní 

vlaky nerušeně pohybují po klasické ruské trase přes Sibiř a dále přes Bělorusko do Polska a 

evropští zákazníci nejsou sankcemi postiženi. Schwilling však vidí záměrný odchod mnoha 

evropských přepravců a dopravních společností z tohoto "severního koridoru" jako hlavní důvod 

klesajícího objemu přepravy. Odhaduje se, že 80 procent poklesu lze vysvětlit touhou obejít Rusko. 

Faktory, jako je snížená produkce v Číně a horší spotřebitelská nálada v Evropě, jsou zodpovědné 

za zbytek. 

Odvětví se staví spíše skepticky k možnostem přechodu na střední koridor Nové hedvábné stezky, 

která vede z Číny přes Kazachstán, Ázerbájdžán a Gruzii k Černému moři a pak buď lodí do EU – 

například do rumunské Konstance – nebo přes Turecko na západ. Dokonce i u varianty přes 

gruzínské pobřeží Černého moře musí být na této trase překonáno Kaspické moře a zboží musí být 

přeloženo na lodě v Aktau. Čínští provozovatelé železniční nákladní dopravy v Duisburgu byli 

velmi opatrní ohledně šancí na větší využití tohoto koridoru. Příliš dlouhé vzdálenosti, příliš mnoho 

hranic s příliš mnoha formalitami a pak dvě moře s někdy dlouhými čekacími dobami v přístavech: 

to jsou jejich hlavní obavy. Kromě toho lze v zimě očekávat bouře na Kaspickém moři, které by 

mohly dočasně znemožnit nebo zpozdit plavbu trajektem.  

Podobně skepticky vnímají tuto cestu i evropští aktéři. Přeprava by mohla trvat 50 až 60 dní, říká Kelvin Tang z 

Ceva Logistics. To je výrazně déle než cesty přes Rusko, kde lze v současné době očekávat méně než 20 dní. Rekord 

na trase mezi Čínou a Duisburgem je nyní již 10 dní. Navíc podle Tanga stojí doprava na středním koridoru asi o 30 

procent více než přes Rusko, protože Kazachstán výrazně zvýšil poplatky za tranzit. Ceva stále nabízí tuto dopravní 

variantu, cfílem však musí být dosažení spolehlivých přepravních lhůt 30 až 35 dnů, aby bylo možné nabídnout alespoň 

časovou výhodu oproti námořní dopravě z Číny do Evropy, u níž se odhaduje 40 až 45 dní.  

Podle Schwillinga se objem nákladu na středním koridoru od začátku ukrajinské války zvýšil. 

Nicméně s přibližně 100 TEU nebo "v nejlepším případě" 200 TEU týdně to "téměř nestojí za 

zmínku". Byla však zahájena řada projektů na zlepšení infrastruktury, zajištění plynulejší trajektové 

dopravy a zjednodušení celních a hraničních formalit, například pomocí digitálních nákladních 

dokladů. "Ukrajinská válka by mohla přinést podnět k vzestupu významu středního koridoru, ale 

přichází o několik let dříve," říká Schwilling. Procesy a infrastruktura ještě nejsou dostatečně 

rozvinuté, aby se vyrovnaly s možným významným nárůstem poptávky. Schwilling věří, že 

zlepšení je možné, ale nevěří, že náklady na dopravu mohou být sníženy na podobnou úroveň jako 

na sibiřské trase a neočekává přepravní dobu kratší než 25 dní. 

 



Zdroje řidičů kamionů z východní Evropy se tenčí 
Kdo chce vědět, co znamená globalizace, nemusí v Německu (ale ani u nás!) chodit daleko. Vše, 

co musíte udělat, je jet po dálnici. Tam je na silnici pouze každé druhé vozidlo s německou 

poznávací značkou. Podle mýtných statistik bylo loni od ledna do listopadu registrováno 21,8 

procenta kamionů s polskou SPZ. S jasným odstupem následují Rumunsko (4,0 procenta), Litva 

(3,9 procenta), Česká republika (3,6 procenta) a Nizozemsko (2,7 procenta). 

Globalizace funguje pouze s dopravou, a to není možné bez kamionu. Problém: Řidičů je stále 

méně. V Německu tento vývoj probíhá již několik let. To vysvětluje vysoký podíl zahraničních 

nákladních vozidel. To je jen špička ledovce: mnoho německých přepravních společností by nebylo 

schopno poskytovat služby pro průmysl a obchod, kdyby jejich nákladní vozidla neměla za 

volantem zahraniční zaměstnance. Mnoho z nich pochází z východní Evropy. Ale i tam je nyní 

nedostatek řidičů. Podle údajů Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) zaměstnává Polsko 640 

000 řidičů, což je přibližně 24 procent všech řidičů nákladních vozidel v Evropě. Dopravním 

společnostem se sídlem v zemi však jen v roce 2021 chybělo 80 000 řidičů kamionů. A ani v 

loňském roce se nedostatek řidičů pravděpodobně nezlepšil. Mnoho polských společností 

zaměstnává řidiče z Ukrajiny. "Válka na Ukrajině měla dopad, protože počet ukrajinských řidičů 

pracujících pro společnosti EU byl značný, zejména v členských státech EU hraničících s 

Ukrajinou," říká Raluca Marian, vedoucí zastoupení IRU v Bruselu. V důsledku války se většina z 

nich nejprve vrátila do své země. "Ale mnozí se teď znovu objevili," říká Marian. Neexistují však 

žádné spolehlivé údaje. 

Nedostatek řidičů ve východní Evropě však byl problémem již dříve. Ukazují to údaje IRU pro 

země, jako je Litva a Rumunsko. Podle průzkumů mezi společnostmi bylo v roce 2021 v Litvě 77 

000 řidičů nákladních vozidel. Počet volných pracovních míst činil 10 000, což odpovídá míře 12,9 

procenta. V roce 2021 společnosti očekávaly, že v roce 2022 tato sazba vzroste na 30 procent. "V 

roce 2022 bude Litva zemí nejvíce postiženou nedostatkem řidičů mezi zkoumanými evropskými 

zeměmi," uvádí analýza IRU, kterou má DVZ k dispozici. V Litvě je poptávka po řidičích tak velká 

také proto, že zde sídlí ambiciózní spediční skupiny, jako je Girteka. Společnost zaměstnává 18 

000 řidičů nákladních vozidel. "Naši řidiči pocházejí hlavně z Litvy, Ukrajiny, Polska, Běloruska 

a Ruska," říká Tomasz Weber, vedoucí komunikace společnosti Girteka. "V současné době 

hledáme 150 nových řidičů týdně." Počet ukrajinských řidičů, kteří opustili společnost kvůli válce, 

odhaduje na 2000. Girteka vysílá inzeráty do jiných zemí. "Noví řidiči pocházejí z Kyrgyzstánu, 

Kazachstánu, Středního východu a dokonce i Asie," říká Weber. Obává se, že problém se bude 

nadále zhoršovat, protože mnoho řidičů odejde v příštích několika letech do důchodu. Například v 

Litvě je 30 procent řidičů starších 55 let. 

Rumunsko je mnohem větší země než Litva. Podle údajů IRU je zde zaměstnáno více než třikrát 

více řidičů nákladních vozidel (251 000). Problémy jsou stejné: hledá se stále více lidí, kteří mohou 

a chtějí řídit nákladní vozidlo. Roxana Ilie z rumunské asociace dopravců UNTRR ukazuje, jak 

rychlý byl vývoj v poslední době: "Nedostatek řidičů v Rumunsku se výrazně zvýšil: ze 49 000 v 

roce 2019 na 71 000 v roce 2022." Na rozdíl od Polska nebo Litvy zde tuto mezeru nevyplňují 

řidiči nákladních vozidel ze zemí mimo EU. Společnosti v zemi zaměstnávaly pouze 248 řidičů ze 

zemí mimo EU. Pro Rumunsko Ilie volá jako první opatření proti nedostatku řidičů po změně 

zákona. Protože v Rumunsku můžete řídit nákladní vozidlo pouze od věku 21 let. Existují zde 

známky zlepšení. "V prosinci rumunský parlament na žádost UNTRR schválil zákon, který 

umožňuje získat řidičský průkaz skupiny C a CE ve věku 18 let," uvedla. 

Pokud jde o nápravu nedostatku řidičů, je znovu a znovu také zmiňováno odměňování. Marian 

považuje tento nástroj za neúčinný. "V mezinárodní dopravě dostávají řidiči téměř stejné mzdy," 



říká zaměstnanec IRU. Pokud by existovaly různé platy, řidiči by okamžitě přešli do společnosti s 

nejvyšším platem. Navíc roste úroveň mezd. Zástupce Girteky pan Weber nechce uvádět žádné 

údaje, protože mzdy se liší v závislosti na řidiči a oblasti provozu. "To, že firmy v roce 2022 

několikrát ročně zvyšovaly mzdy, ukazuje důležitost tohoto prvku a jeho rozvoj," popisuje 

vzestupný trend. Ilie na druhé straně předkládá čísla: "Průměrný měsíční hrubý příjem řidiče v 

Rumunsku v mezinárodní dopravě je 2 869 eur." Podle jeho prohlášení mzdy v poslední době 

vzrostly o 18 až 20 procent. "Nárůst je způsoben jak nedostatkem řidičů, tak novými ustanoveními 

prvního balíčku mobility," říká. Pravidla stanoví, že při vysílání řidičů na silnici musí být rumunští 

řidiči nákladních vozidel placeni stejnou mzdou jako jejich protějšky ze západní Evropy. Marian 

vidí jiné přístupy k nápravě nedostatku řidičů: "Musíme tuto profesi zatraktivnit pro mladé lidi." 

Uvádí faktory, jako je lepší zacházení s řidiči na rampách, více parkovacích míst pro nákladní 

vozidla a investice do pohonů šetrných k životnímu prostředí, aby se odstranil obraz odvětví jako 

"špinavého" podnikání. S tím jsou spojeny náklady, a proto je jí jasné: "Zvýšení přepravních sazeb 

je nevyhnutelné, aby dopravní společnosti mohly investovat." Jinak je třeba se obávat, že průmysl 

a obchod nedostanou požadovaný nákladový prostor. Teprve se uvidí, zda to bude mít příjemný 

vedlejší efekt v podobě menšího počtu kamionů na dálnicích. 

 

Více blanksailings než pravidelných odjezdů 
Vysoký počet blank sailings z Asie do severní Evropy vede k tomu, že někteří dopravci provozují 

na obchodní dráze smyčky "lodí duchů". Alphaliner tento týden informoval, že na lince 

AE1/Shogun společnosti 2M je na proforma smyčce, na které by normálně bylo nasazeno 11 lodí 

s kapacitou od 13 000 do 20 000 teu, uvedena pouze loď MSC Alexandra s kapacitou 14 036 teu. 

"Ačkoli tato služba není formálně uzavřena, v současné době se jedná o "smyčku duchů", která 

přišla o téměř celou svou flotilu," uvedl konzultant. Uvedl, že strategie řízení kapacity společnosti 

2M pro období poklesu poptávky a očekávané období útlumu po čínském novém roce spočívá v 

soustředění prázdných slotů na dvě ze šesti smyček Asie-Severní Evropa, včetně zrušení čtyř 

odjezdů AE55/Griffin a úplného zrušení AE1/Shogun. 

"Zaměření všech škrtů na tyto služby umožňuje partnerům 2M zachovat pravidelné plavby na 

ostatních linkách, včetně těch, které zasahují do Baltského moře a přímo obsluhují Švédsko, 

Dánsko a Polsko," uvedla společnost Alphaliner. A dodala: "Smyčka AE1/Shogun nebude mít v 

dohledné době kompletní flotilu, protože společnosti Maersk a MSC se rozhodly zrušit první dvě 

plavby v roce 2023 na základě prognóz, které naznačovaly nízkou poptávku po nákladu." 

 

Loď MSC Alexandra má tento týden připlout do Felixstowe na nečekanou zastávku, protože tento 

britský přístav nefiguruje v proforma rotaci AE1/Shogun. Bezprostřední vyhlídky pro trať jsou 

"chmurné", jak uvedl jeden z britských dopravců. Stejně nepříznivě se o vyhlídkách asijského 

vývozu vyjádřila i společnost Maersk ve své aktualizaci asijsko-pacifického trhu, kterou zveřejnila 

na konci prosince. "Výhled je spíše pesimistický než optimistický, protože na náladu doléhá 

možnost globální recese," uvedla společnost Maersk a dodala, že poptávka po nákladní dopravě 

zůstává "slabá" a "očekává se, že to bude pokračovat i v roce 2023 kvůli kombinaci vysoké úrovně 

zásob a pravděpodobnosti globální recese, která by již mohla být v plném proudu.  

Nicméně partner společnosti Maersk 2M, MSC, je zjevně optimističtější, pokud jde o oživení 

poptávky v dlouhodobém horizontu, neboť má ze všech svých kolegů zdaleka největší objem 

objednávek se 124 objednanými loděmi o kapacitě 1,73 mil. teu. Kromě toho dopravce se sídlem 

v Ženevě v loňském roce také rozšířil svou flotilu o masivní kapacitu 411 000 teu (nárůst kapacity 



o 7,5 %), a to podle údajů společnosti Alphaliner především nákupem použitých lodí, a s 4 598 373 

teu zvýšil svůj náskok před společností Maersk v žebříčku kapacity na přibližně 400 000 teu. 

 

Němečtí ekologové si stěžují na nedostatečné kontroly emisí 
Zdá se, že mnoho kamionů na dálnici překračuje zákonné limity pro oxidy dusíku (NOx). Ukazují 

to aktuální měření German Environmental Aid (DUH). Například Institut pro kontrolu emisí (EKI) 

DUH provedl měření v reálném provozu na 235 modelech nákladních vozidel s emisní úrovní Euro 

V a VI a zjistil, že limitní hodnoty byly překročeny téměř u poloviny vozidel. Nebylo však 

zmíněno, ve kterých zemích byli příslušní pachatelé emisních přestupků registrováni a pro které 

přepravce jezdí. DUH již před více než třemi lety prokázal, že limitní hodnoty byly překračovány, 

v některých případech masivně, a výsledky dal k dispozici Spolkovému ministerstvu dopravy a 

Spolkovému úřadu pro nákladní dopravu. Ze získaných výsledků organizace dochází k závěru, že 

odpovědné orgány neprovedly tehdy požadované emisní kontroly a sankce. Jedním z důvodů 

nového měření byla zvýšená cena AdBlue. Zde DUH předpokládalo, že přepravní společnosti 

používají nelegální emulátory AdBlue, aby snížily náklady. Takzvané emulátory jsou malé 

elektronické jednotky, které signalizují systému řízení motoru, že úprava výfukových plynů 

funguje správně, i když tomu tak není. Jejich instalací lze omezit funkci katalyzátoru snížením nebo 

úplným zastavením dodávky potřebné močoviny Adblue. Snížení dodávky močoviny však v 

některých případech způsobí enormní nárůst emisí oxidů dusíku. 

Jürgen Resch, spolkový ředitel DUH, řekl: „Naše měření opět dokazují trvající nečinnost 

ministerstva dopravy a pod ním Spolkového úřadu pro nákladní dopravu. Zatímco země jako 

Dánsko kontrolují skutečné výfukové emise z nákladních vozidel a udělují vysoké sankce za 

porušení (2 000 eur za vozidlo plus až 1 000 eur za řidiče), federální ministerstvo dopravy se o 

zdraví lidí zjevně nestará.“ Je to skandál, že neprobíhají žádné účinné kontroly – ve špičce EKI 

naměřila nákladní vozidla až s 22násobkem limitní hodnoty. Přibližně 90 procent aktuálních sérií 

měření se týká nákladních vozidel Euro VI, protože počet nákladních vozidel Euro V 

klesá. Naměřené nákladní vozy Euro VI vypouštějí v průměru 708 miligramů NOx na 

kilowatthodinu. Zatímco současný zákonný limit oxidů dusíku pro nákladní vozidla Euro VI je 

stále 460 miligramů na kilowatthodinu, návrh Evropské komise pro nákladní vozidla Euro VII 

počítá s hodnotou 90 miligramů na kilowatthodinu. Podle DUH je téměř 14 procent 

kontrolovaných nákladních vozidel Euro VI odpovědných za polovinu celkových emisí NOx 

zkoumaného vozového parku Euro VI. Důvody jsou podle DUH nedostatečná kontrola a údržba 

systému čištění výfukových plynů, instalace emulátorů Adblue a nedostatek kontrol a sankcí.  

„Bez účinných kontrol, jako jsou ty, které provádíme pomocí metody měření kouře (detekce kouře 

výfuku kamionu jedoucího vpředu), jsou limitní hodnoty neúčinné. Dánsko je dále než 

Německo. Pouze účinnými kontrolami spojenými s přísnými sankcemi v případě porušení můžeme 

dosáhnout dodržování limitních hodnot. Naše měření ukazují, že je to technicky možné,“ říká Axel 

Friedrich, který poskytuje technickou podporu pro měření DUH. Reálná měření emisí pomocí 

metody plume chasing by měla umožnit spolehlivé stanovení emisí jednotlivých vozidel. Ve 

srovnání s měřením PEMS (Portable Emission Measurement System) má metoda sledování 

soupravy v pohybu tu výhodu, že mnoho vozidel lze měřit bez nutnosti zásahu do vozidla. Metoda 

je však méně přesná než PEMS. 

 

 



 

Proč evropská logistika přehodnocuje svůj vztah k Číně 
Svět se od jara 2022 výrazně změnil. V průzkumech, které provedla Mnichovská bezpečnostní 

konference mezi obyvatelstvem zemí G7, se nyní Čína jeví jako hlavní vnímaná hrozba. V řídicích 

střediscích mnoha společností také roste skepse ohledně role, kterou bude Čína hrát v návratu k 

bipolárnímu světovému řádu. U speditérů a dopravců vyvstává otázka, které trhy by se mohly stát 

důležitějšími a jaké konkrétní úsilí je třeba vynaložit, aby zůstali konkurenceschopní pro své vlastní 

zákazníky. Ve světě, v němž jeden pól, USA, uhájily svou pozici a druhý pól, Sovětský svaz, byl 

nahrazen Čínou, si Německo muselo vybrat stranu – stejně jako to Rusko už dávno udělalo pro 

Čínu. Společnosti z Německa v Číně velmi těžily z otevření země a konce studené války. Německé 

ekonomice proto hrozí, že bude obzvláště těžce postižena, pokud by se vytvořila nová 

fronta. Nejsou to však primárně geopolitické úvahy, které způsobují, že západní společnosti 

přehodnocují své výrobní lokality a nákupní strategie ve vztahu k Číně. 

Přes veškerou euforii o ochotě velkého množství pracovníků podávat výkon, velkou inovační sílu 

a neustále rostoucí domácí spotřebitelskou poptávku ze strany rostoucí střední třídy Evropská 

obchodní komora v Číně v roce 2020 oznámila, že každý pátá společnost zvažovala migraci z Říše 

středu. Důvody tohoto vývoje jsou různé: nedostatečná ochrana duševního vlastnictví, mzdy, které 

se od roku 2000 zdesetinásobily, dovozní cla, dlouhé přepravní trasy do Evropy a Severní Ameriky 

a možné riziko reputace kvůli nucené práci u dodavatelů. Seznam se pak od vypuknutí Covid-19 

dále rozrostl. Důvěra v dodavatelské řetězce do a z Číny padla na dno a je stále méně západních 

pracovníků, kteří jsou ochotni přijmout, že tam budou žít oni sami a jejich rodiny. Hrozí také 

vojenský konflikt o Tchaj-wan, který by mohl mít podobné následky jako ten kvůli Ukrajině. Západ 

je příliš závislý na tom, aby přijal jeho začlenění do pevninské Číny. Odhadem 60 procent smluvní 

výroby polovodičů tvoří tchajwanské společnosti. 

 

Bosch přehodnocuje firemní logistiku (a objevuje Ameriku) 
Anglická zkratka Vuca, která znamená Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, 

charakterizuje současné diskuse. Znamená to, že poslední události, jako je koronavirová pandemie, 

blokáda Suezského průplavu a válka na Ukrajině, otáčí zdánlivě stabilní a zavedené dodavatelské 

řetězce a procesy vzhůru nohama. Nově složené slovo  Vuca world však také znamená, že 

ekonomika chápe tuto situaci jako nový sebeobraz. „Mnoho společností vyvíjí jiný způsob myšlení 

a novou organizační strukturu, aby se přizpůsobily novému normálu,“ říká Matthias Huelsmann, 

vedoucí oddělení digitalizace materiálových toků source-to-deliver ve společnosti Bosch. Toto 

přehodnocení je již patrné na vizitce technologické a servisní společnosti. Tam, kde se u 

Huelsmanna mluvilo o logistice, je nyní Source-to-Deliver. „S nákupem u Bosch hraje logistika stále důležitější 

roli pro konkurenceschopné a udržitelné dodavatelské řetězce – také z hlediska odolnosti.“ Další vývoj odráží 

nový způsob práce u výrobce. Logistika je celopodnikově chápána jako průřezový a centrální 

proces ve firmě, od zdroje nákupu až po dodávku. „Kráčíme cestou změn společně s našimi téměř 

24 000 dodavateli a přibližně 600 logistickými partnery,“ objasňuje Huelsmann. Cíl by měl být 

dosažen v roce 2025. Úrovně zralosti, kterých má být do té doby dosaženo, jsou specifikovány v 

související iniciativě „Log2025“. Při budování odolných dodavatelských řetězců si Huelsmann vzal 

za vzor přírodu. Bambus je pro něj archetypem odolné rostliny. „Robustní jako ocel, elastický bez 

bodu zlomu, reaktivní při vyhýbacích pohybech, kořenový systém je pevně propojený a kmen 

rychle roste – až o půl metru za den.". Těchto pět faktorů není třeba znovu objevovat, stačí je 

přenést do dodavatelského řetězce. „S automatizovanou intralogistikou se společnosti stávají 

robustnějšími, flexibilní scénáře plánování je činí pružnějšími a standardizovaná integrace partnerů 

podporuje vytváření sítí,“ uvádí několik příkladů. 



Pro Huelsmann je základem pro budování odolných dodavatelských řetězců schopnost myslet zpět 

od zákazníka. Tím se obrací naruby desítky let osvědčený logistický model pouhé přepravy zboží 

k zákazníkovi. „Proto jsme převedli logistiku na komplexní procesní řetězce,“ uvádí a jde do 

detailu: „Na provozní úrovni byly identifikovány tři samostatné cykly procesního řetězce – pro 

logistiku od dodavatelů, pro intralogistiku a pro logistiku pro zákazníky. Interdisciplinární týmy, 

které zahrnují funkce řízení kvality a kontroly exportu, úzce spolupracovaly v logickém sledu 

procesu. Výsledkem je, že procesy – zejména v případě nepředvídaných událostí – získávají na 

flexibilitě a rychlosti. Jednodušší je také digitalizace jednotlivých řetězců – každý z nich je 

uzavřeným cyklem". Nový přístup funguje pro Huelsmann jako akcelerátor. „Namísto toho, aby 

byl dodavatel oslovován individuálně každým oddělením, bude v budoucnu dodavatele oslovovat 

pouze tým ve všech tématech digitalizace, která se týkají logistiky nákupu jako celku. To také 

zjednodušuje práci s různými protokoly VDA v oblasti EDI.“ Z dlouhodobého hlediska by mělo 

být připojeno co nejvíce z 24 000 dodavatelů. Také intralogistické a zákaznické logistické řetězce 

mají být adekvátně digitalizovány. Pro poskytovatele logistických služeb to z pohledu Huelsmanna 

znamená užší integraci do procesního řetězce: „Poskytovatelé služeb jsou těsněji integrováni do 

našeho hodnotového toku jako partneři a těží z menšího počtu rozhraní se specializovanými 

odděleními.“ Nepřímo toto intenzivní vytváření sítí a digitální integrace také povede k tomu, že 

méně partnerů bude spolupracovat po delší dobu. Takže ústředním bodem holistického a odolného 

přístupu k dodavatelskému řetězci nejsou pouze ty nejlepší nástroje a nejmodernější koncepty. Je zapotřebí 

současná odpověď na rychlé změny ve světě práce za poslední tři roky. "Tady došlo ke změně směrem k ještě 

hybridnějšímu pracovnímu světu," vysvětluje. „Dvěma iniciativami vytváříme ve společnosti Bosch také udržitelné 

rámcové podmínky pro naše zaměstnance v logistice. Chceme silné týmy s autonomií, které se mohou řídit způsobem 

zaměřeným na výsledky,“ uvádí Huelsmann. Pokud jde o logistiku, odolnost je podporována na všech organizačních 

úrovních až po osobní úroveň tak, aby byla možná odpovědnost od začátku do konce. 

 

Sazby za leteckou přepravu jsou v útlumu, protože dopravci se snaží stanovit 

své tarify BSA 
Asijští speditéři hlásí pokles sazeb za leteckou přepravu právě v době, kdy se letecké společnosti 

chystají stanovit své BSA tarify. Společnosti Cathay Pacific a Lufthansa Cargo stanovily tarify pro 

přepravu z Hongkongu do USA na přibližně 6,50 USD za kus na západní pobřeží a 0,50 USD/kg 

navíc na středozápad. "Tyto ceny jsou pro dense palety a s pevným/plovoucím poměrem 50:50 na 

100T přídělu," dodal zdroj. "Rozsah plovoucích sazeb je omezen na +/- 2 USD/kg." 

Hongkong nevykazuje žádné známky oživení, ale speditéři očekávají, že pokud existuje nějaký 

vrchol před ČNR, začne se projevovat tento týden, i když bude pravděpodobně tlumený, protože 

se zvyšuje kapacita cestujících a sazby za námořní přepravu nadále klesají. A speditéři napříč všemi 

obory tvrdí, že poptávka zůstává slabá. Jeden ze singapurských speditérů řekl (serveru The 

Loadstar): "Poptávka je stále nízká a očekává se, že v lednu a únoru taková zůstane. Snad se dočkáme 

mírného nárůstu poptávky po čínském Novém roce, ale to skutečně závisí na ekonomice západního trhu – Evropy a 

Severní Ameriky. Kapacita je široce otevřená téměř pro všechny asijské destinace, protože letecké 

společnosti zaznamenávají návrat cestujících, což jim pomáhá udržet frekvenci letů. U hlavních 

exportních zemí v Asii, zejména Číny, Vietnamu a Indie, byl však zaznamenán pokles sazeb pro 

západní směr do Evropy dokonce pod úroveň z doby před krizí. Společnost Freightos 4.1. uvedla, 

že z Asie do Evropy byly sazby přibližně o 40 % nižší než před rokem a pohybovaly se kolem 4,43 

USD/kg. 

Letecké společnosti rozhodně normalizovaly kapacitu: Letecká společnost Cathay Pacific dnes 

ráno oznámila, že zdvojnásobuje počet letů do pevninské Číny. Podle Clivea ze společnosti Xeneta 

se kapacita v prosinci obnovila na 93 % úrovně roku 2019, ale dynamický faktor vytížení byl 

meziročně o 7 procentních bodů nižší a 8% pokles objemů byl již desátým poklesem v řadě. 

Nicméně i když se kapacita může vrátit, sazby na většině tras ještě nejsou na úrovni před nástupem 

Kovidu. "Na základě současného globálního prostředí dosahují letecké společnosti stále ještě sazeb 



o 75 % vyšších než v době před příchodem Kovidu," uvedl Niall van de Wouw, ředitel pro analýzu 

letecké nákladní dopravy u společnosti Xeneta. To naznačuje, že sklenice je stále z poloviny plná. 

Podle analytika Frederica Horsta nemusí mít větší kapacita vliv na sazby. Když dnes píše o 

transatlantických obchodech pro Trade Data Service, poznamenává: "V polovině roku 2022 se 

podíl nákladních letadel na přepravě rovněž blížil předpandemické úrovni, přičemž nákladní letadla 

(včetně expresních dopravců) tvořila přibližně 40 % přepravy směrem na západ a přibližně 50 % 

přepravy směrem na východ. Navzdory této normalizaci kapacity byly sazby za leteckou nákladní 

dopravu neočištěné o inflaci na konci roku 2022 stále na 2,5násobku úrovně z prosince 2019. 

Vzhledem k tomu, že rozdělení belly nákladní dopravy dosáhlo rovnováhy, je nepravděpodobné, 

že by dodatečná kapacita osobní dopravy výnosy dále rozmělnila." 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


