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Propad nájezdu kilometrů na německých dálnicích 
Ujeté kilometry zpoplatněných nákladních vozidel s minimálně čtyřmi nápravami klesly v 

Německu v prosinci oproti předchozímu měsíci o 4,9 procenta po očištění o kalendářní a sezónní 

vlivy. Informuje o tom Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) a Spolkový statistický úřad 

(Destatis). Jde o nejprudší pokles od poklesu počtu najetých kilometrů v dubnu 2020 v důsledku 

koronavirové pandemie.  

Počet najetých kilometrů kamionů na dálnicích dává první náznaky současného ekonomického 

vývoje v průmyslu. Výrazný pokles v prosinci 2022 bude pravděpodobně způsoben mimo jiné 

nástupem zimy a vysokou mírou nemocenské. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se 

kalendářně upravený index ujetých kilometrů mýtného pro nákladní vozidla snížil o 6,1 procenta. 

Největší pokles ujetých kilometrů na mýtném pro nákladní vozidla ve srovnání s předchozím 

měsícem byl o 6,5 procenta v Dolním Sasku. V Bavorsku (minus 5,0 procenta), Durynsku (minus 

4,8 procenta) a Sasku (minus 4,8 procenta) se srovnatelně prudce snížily i ujeté kilometry kamionů. 

P.S. Všechno zlé je pro něco dobré - budou nižší emise! 

 

Cosco vstupuje do provozu Tollerort s podílem 24,99% 
Kontroverzní účast čínské Cosco Group na kontejnerovém terminálu v hamburském přístavu je v 

podstatě hotová věc. „Můžeme potvrdit, že věcnými, konstruktivními rozhovory mezi Hamburger 

Hafen und Logistik AG (HHLA), CSPL a Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany 

klimatu (BMWK) se podařilo dohodnout konkrétní předpoklady pro účast CSPL v HHLA 

Container Terminal Tollerort GmbH, “ řekla v pátek mluvčí HHLA v Hamburku. Nyní se upřesňují 

poslední detaily, aby mohla být transakce rychle dokončena. Tomu podle informací předcházelo 

povinné upozornění od Cosco Shipping Ports Ltd. (CSPL) na hongkongské burze. 

Původně chtělo Cosco získat v provozovateli terminálu Tollerort 35procentní podíl. Po vetu federální vlády se 

HHLA a Cosco v říjnu dohodly na menšinovém podílu nižším než 25 procent. Na dotaz DVZ mluvčí HHLA uvedla 

podíl na 24,99 procenta. O obsahu smlouvy byla sjednána mlčenlivost. Federální vláda se obávala ohrožení veřejného 

pořádku a bezpečnosti v případě větší účasti, zabránila strategické účasti na terminálu zásahem a akvizici omezila na 

čistě finanční spoluúčast. 

 

Údaje z lodní přepravy ukazují stabilizaci globálního obchodu 
Algoritmus naprogramovaný v Kielském institutu pro světovou ekonomiku (IfW) vyhodnocuje 

pohyby lodí a převádí je do obchodních údajů. Tento takzvaný Kiel Trade Indicator odhaduje 

dovoz a vývoz 75 zemí a regionů po celém světě a také světový obchod jako celek. Nejnovější 

aktualizace dat předpovídá podle výzkumníků cenový a sezónně upravený růst světového obchodu 

v prosinci ve srovnání s předchozím měsícem o přibližně 1 procento. „Celkově se globální obchod 

stabilizuje,“ komentuje výsledky ekonom IfW Vincent Stamer. „Čínská ekonomika by mohla v 

nadcházejících měsících získat pozitivní impuls ze zrušení politiky nulového výskytu Covid,“ 



dodává šéf předstihového indikátoru. V Číně zatím nebyly pozorovány žádné následky nové vlny 

infekcí v prosinci a uvolnění nakládání s koronavirem. Mínus ve vývozu je v normálním rozmezí 

ap odle IfW je dovoz dokonce v plusu. 

Německý zahraniční obchod podle propočtů na konci roku pokračoval v kolísání z předchozích 

měsíců. Hodnota pro export ukazuje plus, ale pro import mínus. Pozitivní obrázek je jasnější pro 

EU, kde se zvýšil vývoz i dovoz. Německý exportní průmysl byl podle průzkumu institutu Ifo v 

poslední době opět opatrně optimistický. Exportní očekávání zkoumaných společností vzrostla v 

prosinci na plus 1,6 bodu z plus 0,9 bodu v listopadu. Automobilový průmysl nadále očekává 

výrazný růst. Elektrotechnický průmysl také vidí více příležitostí v zahraničním podnikání, 

vysvětlil prezident Ifo Clemens Fuest. Na druhou stranu chemický průmysl a kovoprůmysl 

předpokládají, že exportní tržby budou klesat. 

Podle údajů IfW však slabá globální ekonomika zpomalila kontejnerovou přepravu. Začátkem roku 

2022 bylo vyexpedováno více než 14 milionů standardních kontejnerů, aktuálně je jich jen dobrých 

13 milionů. Výpočet je založen na celosvětových datech o poloze lodí v reálném čase na otevřeném 

moři a ve více než 1200 přístavech. 

 

Britská vláda se připravuje na další zácpy v přístavu Dover 
Podle zprávy se britská vláda připravuje na další brexitové dopravní zácpy v Lamanšském 

průlivu. Jak minulou středu informoval „Guardian“, ministerstvo dopravy podepsalo v listopadu 

roční smlouvu na 200 000 liber (kolem 227 132 eur) s humanitární organizací s názvem Re:act, 

která řidičům kamionů poskytne vodu a jídlo v případě obnovené dopravní zácpy trvající několik 

dní. Vojenští veteráni, kteří pracují na Re:act, jsou obvykle nasazováni v krizových oblastech. 

Po brexitu nové kontroly a dodatečné formality opakovaně vedly ke kilometrovým frontám 

kamionů v zázemí přístavu Dover, kdy řidiči někdy museli stát v dopravních zácpách celé 

dny. Kvůli těmto pravidelným poruchám v procesech se ministerstvo dopravy cítilo nuceno 

přijmout opatření. Místní humanitární pracovníci a organizace pomáhali s dopravními zácpami v 

minulosti, ale podle zprávy byli ohromeni rozsahem. 

Vláda v prohlášení upozornila, že v současnosti žádné takové problémy nejsou. Spolupracuje se 

zúčastněnými partnery, aby zajistila hladké cesty pro řidiče. 

 

Maersk oznámil přestavbu vůdčího týmu 
V rámci změn managementu a organizace firmy Maersk přidal do svého výkonného týmu 10 

„business leaderů“ pod novým generálním ředitelem Vincentem Clercem, který převzal řízení 1. 

ledna. Změny se uskuteční 1. února a vytvoří novou strukturu řízení založenou na přibližně 15 

rolích a oblastech odpovědnosti. Tento tým bude „společně vlastnit realizaci integrátorské strategie 

Maersk a je složen tak, aby vytvořil silné propojení napříč podnikem a také jasné vlastnictví a 

odpovědnost za klíčové aspekty další fáze“, uvedla společnost.  

Ke stávajícím pěti členům týmu se připojují: Aymeric Chandavoine, prezident, Evropa; Ditlev 

Blicher, prezident, Asie a Tichomoří; Johan Sigsgaard, hlavní produktový ředitel – námořní 

doprava; Karsten Kildahl, obchodní ředitel pro Latinskou Ameriku, Afriku a západní a střední Asii; 

Katharina Poehlmann, vedoucí strategie; Keith Svendsen, generální ředitel APM Terminals; Narin 

Phol, prezident, Severní Amerika; Rabab Boulos, ředitel infrastruktury; Rotem Hershko, hlavní 



produktový ředitel – logistika a služby; a Silvia Ding, vedoucí transformace. Stávajícími členy jsou 

Caroline Pontoppidan, generální právní zástupce; Henriette Thygesen, hlavní mluvčí; Navneet 

Kapoor, hlavní technologický a IT ředitel; Patrick Jany, finanční ředitel; a Susana Elvira Meire, 

hlavní HR manažerka.  

„Obchodu se v posledních letech dařilo dobře a máme vysoce angažovaný a kompetentní globální 

tým připravený na další míle naší transformace,“ řekl pan Clerc. „Čelíme náročným globálním 

ekonomickým vyhlídkám, změkčujícímu se trhu a zároveň se naši zákazníci snaží radikálně zlepšit 

své dodavatelské řetězce, aby byly odolnější a agilnější. To vytváří naléhavé potřeby i jedinečné 

příležitosti. „Abychom prošli tímto prostředím i mimo něj, zintenzivníme naše zaměření na 

nákladovou disciplínu a kvalitu služeb a zároveň zvýšíme orientaci na zákazníka a rozhodovací 

pravomoc v první linii. Tento tým zahrnuje lídry s dlouhou dobou působení v Maersku i lídry se 

zkušenostmi mimo společnost, což přináší větší rozmanitost myšlení, věku, pohlaví a národnosti. 

Velmi se těším na pokračování naší silné dynamiky do další fáze naší strategie, jsem nadšený, že 

se pustím do práce v nové struktuře a spolu se všemi kolegy z Maersku urychlíme naši obchodní 

transformaci." 

 

Rekord před Brennerem - 21 km dlouhá fronta kamionů 
Bilance prvního blokového odbavování na Brenneru v roce 2023 je ambivalentní. Tyrolsko zároveň 

hlásí rekordní počet kamionů překračujících Brennerský průsmyk qa v pondělí (9. ledna) obhajuje 

zásah do dopravy. Hustá doprava v oblasti Kufsteinu si prý vyžádala dávkování pro kamiony. 

Německá strana opatření masivně kritizuje. Jak uvádí rakouská vysílací společnost (ORF), v 

Bavorsku došlo k 21 kilometrům dlouhé čekající fronty. Během čtyřhodinového blokového 

zpracování prošlo kontrolním stanovištěm u hraničního přechodu celkem 920 kamionů. Další 

blokové zpracování proběhne 6. února. Celkem "dávkovací kalendář" rakouské spolkové země 

Tyrolsko počítá s 24 termíny v první polovině roku 2023, což je o pět více než v první polovině 

roku 2022.  

V Tyrolsku platí další omezení pro řidiče nákladních vozidel kvůli zákazu vjezdu na začátku 

víkendu. Již od 7 hodin ráno v sobotu jsou dálnice Inntal a Brenner (A12 a A13) pro kamiony tabu 

– v sobotu do 15 hodin a v neděli kvůli víkendovému zákazu vjezdu. To je zřejmé z kalendáře 

zimních zákazů vjezdu. Tyrolsko se chce vyhnout tomu, aby se hustý provoz setkal s turistickým 

ruchem. Řízení dopravy v Brennerském průsmyku není náhoda: dopravní politici v Tyrolsku 

reagují na rostoucí kamionovou dopravu na důležitém nákladním koridoru. V roce 2022 se počet 

tranzitních kamionů a osobních automobilů na Brennerském průsmyku dále zvyšoval. Podle údajů 

provozovatele mýtného systému Asfinag bylo v loňském roce na mýtné bráně v Schönbergu 

napočítáno 2,48 milionu kamionů, což je více než kdykoli předtím. 

 

Německý Senator se brzy stane Maersk Air Cargo-em 
Až bude únor u konce, zmizí název společnosti Senator International – 39 let po založení 

hamburské námořní a letecké přepravní společnosti a dobrých šest měsíců po dokončení převzetí 

společností Maersk. Senator se změní na Maersk Air Cargo, říká Jens-Ole Krenzien, vedoucí 

oblasti severní Evropy sedící v Dánsku a zároveň výkonný ředitel Senator. Značka bude zrušena, 

ale zároveň je Senator základem pro to, aby se Maersk stal předním poskytovatelem letecké 

přepravy, zdůrazňuje Krenzien. "Díky Senatoru jsme již v první desítce Německa," říká s odkazem 

na přibližně 7 000 až 8 000 tun objemu přepravy měsíčně a 19 týdenních odletů – hlavně z 

Frankfurtu Hahn a Amsterdamu. Po převzetí bylo možné udržet hlavní zákazníky na palubě, včetně 



BMW, jednoho z hlavních uživatelů Senatorem provozovaného leteckého mostu. Pro zákazníky by 

se toho stejně nemělo moc měnit, zdůrazňuje Krenzien. Předchozí kontaktní osoby budou 

zachovány, totéž platí pro odbornost původní organizace. Je také příhodné, že Krenzienův 

předchůdce ve funkci generálního ředitele senátora, Tim-Oliver Kirschbaum, bude i nadále 

pracovat v globálním řízení produktů letecké nákladní dopravy ve společnosti Maersk. 

Domovskou základnou nové společnosti Maersk Air Cargo bude dánský Billund. Místo, které 

mnozí znají podle Legolandu, který se zde také nachází, se nachází téměř přesně uprostřed Jutska 

a také disponuje vlastní kapacitou pozemní obsluhy. To v kombinaci s centrální polohou umožňuje 

rychlou manipulaci pro evropskou síť letecké nákladní dopravy Maersk, zdůrazňuje Krenzien. 

Předpokládá, že letecké kargo bude také pravidelně přepravováno do a z nového uzlu v rámci jeho 

regionu, který zahrnuje země Beneluxu, Rakousko, Švýcarsko a Polsko kromě Německa. Tyto 

přepravy by se pak staly součástí sítě nákladních linek, která se v současné době buduje mezi 

leteckými přepravními centry skupiny v Evropě. 

Provozní složkou Maersk Air Cargo je naopak společnost Star Air, která vždy patřila do skupiny. 

Jejich flotila se do začátku roku 2024 rozroste ze současných 21 na 28 strojů. V prvním čtvrtletí 

letošního roku přijdou do provozu pět Boeingů 767, z nichž tři budou létat mezi Evropou a Čínou. 

Na začátku příštího roku přibudou další dva Boeingy 777. S téměř 30 letadly by pak Maersk Air 

Cargo již hrálo ve stejné lize jako velmi velcí provozovatelé nákladních letadel, jako je Cargolux, 

kteří také disponují 30 jednotkami. Maersk však ponechává 15 svých Boeingů 767 od Star Air 

integrátorům UPS a DHL. Tam jsou v současné době používány jako součást charteru a zbývající 

letadla jsou zřejmě dostatečná pro splnění cíle přesunout 30 procent objemu letecké nákladní 

dopravy Maersk na vlastní kapacitu. 

 

Transatlantické sazby výrazně klesly 
V Atlantiku se nyní přepravní sazby dostávají pod rostoucí tlak. Minulý týden prudce klesly indexy 

zásilek ze severní Evropy na východní pobřeží USA a do Jižní Ameriky. Spotový kurz indexu 

Drewry's World Container Index pro trasu Rotterdam/New York klesl o 6 procent na 6 589 

amerických dolarů/FEU, průměrná krátkodobá sazba (až 31denní platnost) na stejné trase klesla o 

9,6 procenta na 6 412 dolarů/FEU, uvádí Xeneta. Nákladní doprava se na platformě Freightos 

obchoduje ještě levněji: Podle globálního indexu Freightos Baltic se cenová hladina spotového 

obchodu ze severní Evropy na východní pobřeží USA propadla o 11 procent na 5 087 dolarů/FEU. 

Korekci sazeb v této obchodní oblasti bylo možné očekávat poté, co úroveň přepravy na hlavních 

asijských trasách klesla mnohem rychleji zpět na starou úroveň před pandemií koronaviru. Podle 

nejnovějších ukazatelů se dovoz do USA v prosinci dále snížil. Podle obchodního ukazatele dle 

Kiel Institute dopravily minulý měsíc kontejnerové lodě do největší světové ekonomiky o 4,7 

procenta méně nákladu. Index nákupních manažerů S&P Global (výroba a služby) pro USA se v 

prosinci dále zhoršil na pouhých 45 bodů (neutrální: 50). V nadcházejících týdnech se proto tlak 

na transatlantické sazby pravděpodobně dále zvýší. Dosud nedostupná místa v přístavech na 

východním pobřeží USA a nevyřízené vývozní náklady v Evropě přispěly k tomu, že využití služeb 

bylo stále poměrně vysoké. Na začátku roku spediční firmy hlásí, že už jen pro větší kontejnerové 

šarže a pro speciální vybavení, jako jsou flat kontejnery do Severní Ameriky, je ještě nutné počítat 

tři až čtyři týdny dopředu. 

V dopravě z Dálného východu do Evropy je nákladní prostor opět k dispozici v krátké době po celé 

měsíce. Zdálo se, že velmi mírné oživení přepravních sazeb v druhé polovině prosince se minulý 

týden zastavilo. Zatímco některé indexy ještě do poloviny týdne vykazovaly známky růstu, 



šanghajský index pro zásilky ze Šanghaje do severozápadní Evropy v pátek klesl o 2,6 procenta na 

1 050 dolarů/TEU ve srovnání s předchozím týdnem. Při pronájmu lodí jsou linky v tomto ročním 

období ještě opatrnější než obvykle vzhledem k nejisté hospodářské situaci na začátku roku. Pouze 

MSC upoutala pozornost některými novými charterovými smlouvami na tonáž Panamax (4 300 

TEU). Alianční partner Maersk na druhé straně údajně pronajal jednu ze svých 7 000 TEU lodí 

("Northern Monument") v asijsko-severoamerickém obchodu asijskému dopravci Sealead. 

 

Amazon redukuje svou síť distribičních center ve Velké Británii 
Internetový prodejce Amazon chce uzavřít tři logistické pobočky ve Velké Británii a přemístit své 

zaměstnance jinam. Postiženo bude 1 200 zaměstnanců, uvedla v úterý britská tisková agentura 

PA. Zaměstnanci však mají dostávat nabídky na jiných místech. Skupina zahájila rozhovory o 

uzavření svých závodů v Hemel Hempstead poblíž Londýna, v Doncasteru v severní Anglii a v 

Gourocku na západě Skotska. 

Podle zprávy PA by postižená pracovní místa neměla být mezi 18 000 pracovními místy, které chce 

Amazon celosvětově zrušit v rámci úsporných opatření. Neustále přehodnocujeme síť a 

přizpůsobujeme ji aktuálním potřebám, uvedl mluvčí Amazonu. 

Naproti tomu online gigant plánuje vybudovat dvě nová distribuční centra ve Velké Británii, která 

v příštích třech letech vytvoří 2 500 nových pracovních míst. V létě bylo řečeno, že Amazon chce 

do konce loňského roku zaměstnávat ve Velké Británii 75 000 lidí. 

 

Starost o vodní cestu v Německu 
Optimalizovaná struktura Správy vodních cest a lodní dopravy (WSV) a větší efektivita, lepší 

forma organizace, odborné přípravy, dalšího vzdělávání a odborné přípravy a samostatná kolektivní 

smlouva WSV – to jsou jen některé z návrhů, které v diskusním dokumentu uvedlo Sdružení pro 

evropskou vnitrozemskou plavbu a vodní cesty (VBW). "Na rozdíl od železnice a silnice je na 

federálních vodních cestách stále možné značné zvýšení kapacity," píše se v jedenáctistránkovém 

dopise. Cílem je zvýšit podíl vnitrozemské plavby v modálním rozdělení ze současných přibližně 

7 % na 12 % do roku 2030. Po reformě WSV do roku 2021 se však situace vodní cesty zhoršila. 

Ztratila například množství zboží kvůli nižšímu objemu přepravy uhlí. Jedním z důvodů je nejistá 

infrastrukturní situace a nedostatečná efektivita plánovacích oddělení ve WSV, píše VBW. 

WSV dokládá u zdymadel, mostů a jezů obrovské množství restů při renovaci. Podle předběžných 

údajů z roku 2016 určila potřebu obnovy 250 staveb. Od té doby bylo realizováno 5 náhradních 

plavebních komor a jezů. Podle WSV je to 0,8 plavebních komor nebo 1,5 jezu za rok. Měly by to 

být však být 3 ročně. WSV je kritizováno, že neumí dlouhodobě plánovat, kontrolovat a 

upřednostňovat investice do vodní cesty. Od roku 2014 sice platí nadlimitní investice související s 

projektem, ale peníze nestačí. Během jednání o rozpočtu na rok 2023 nedostala vodní cesta dostatek 

peněz, k nelibosti sdružení vnitrozemské plavby. "Personál a finance jsou klíčem k tomu, aby byla 

vodní cesta v pořádku," říká Jens Schwanen, výkonný ředitel Spolkového svazu německé 

vnitrozemské plavby. Současný rozpočtový přístup nestačí ani na ochranná opatření na řekách a 

kanálech. Dokud tyto základy nepoloží vláda, nevěří v další reformy, jak je navrženo v diskusním 

dokumentu. Hovoří se o Spolkovém úřadu pro vodní cesty založeném na vzoru Spolkového 

dálničního úřadu a Autobahn GmbH. Autoři diskusního příspěvku chtějí oddělit realizaci 

infrastrukturních projektů na jedné straně a územní schvalovací řízení a povolení na straně druhé. 



Jako politické opatření navrhuje VBW mimo jiné víceletou dohodu o financování. To také dává 

stavebnímu průmyslu větší jistotu plánování. Podle Marcela Lohbecka, výkonného ředitele VBW 

a Federální asociace veřejných vnitrozemských přístavů, je to zjevně obtížné dosáhnout. Spolkové 

ministerstvo dopravy nemůže uzavírat smlouvy s vyšším orgánem, jako je WSV. Pokud jde o 

strukturu úřadu, sdružení si stěžuje, že reforma WSV v letech 2012 až 2021 nevedla k růstu 

efektivnosti. Považuje za nezbytné zlepšit formu organizace, správní a řídící kulturu. Stavební 

sektor, který tvoří přibližně 80 procent úkolů WSV a zaměstnanců, musí být posílen vlastním 

řízením a větší nezávislostí. Vyzývá také k "pečlivému plnění manažerských úkolů osobami s 

vynikajícími vůdčími schopnostmi".  

P.S. Přátelé, 12% podíl, to je meta! 

 

EK podpoří modernizaci evropské infrastruktury pro vojenské účely 
Evropská komise se na konci prosince dohodla na urychlení financování 35 projektů vojenské 

mobility na podporu přepravy vojáků a techniky po transevropské dopravní síti (TEN-T). S 

rozpočtem zvýšeným z 330 milionů EUR na 616 milionů EUR tyto projekty pomohou evropským 

ozbrojeným silám lépe, rychleji a v dostatečném rozsahu reagovat na krize propukající na vnějších 

hranicích EU i mimo ně. Projekty podpoří členské státy a partnery při rozvoji dobře propojené a 

zabezpečené sítě vojenské mobility. K příkladům patří modernizace šesti železničních mostů a 

výstavba dvou nízkorychlostních traťových úseků pro delší a těžší vlaky v Německu na koridoru 

Severní moře – Baltské moře, nákup víceúčelového ledoborce s hybridním pohonem za účelem 

zvýšení kapacity v přístavu Riga, modernizace dvou úseků silnice podél Via Baltica poblíž 

litevsko-polské hranice, modernizace železniční infrastruktury v rumunském přístavu Konstanta a 

výstavba nového mostu přes řeku Prut spojující Rumunsko a Moldavskou republiku. Těchto 35 

projektů bylo vybráno z projektů předložených v rámci druhé výzvy k předkládání návrhů vojenské 

mobility vydané v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF), nástroje financování 

strategických investic do dopravní infrastruktury EU. Komise vyplatí granty, které spolufinancují 

celkové odhadované náklady projektu a které budou vyplaceny dříve, než bylo původně plánováno. 

 

MSC kupuje další terminál v Livornu 
Terminal Investment Limited (TIL), přístavní pobočka největší kontejnerové rejdařské společnosti 

Mediterranean Shipping Co (MSC), uzavřela dohodu s Gruppo Investimenti Portuali (GIP) o 

akvizici Terminal Darsena Toscana (TDT) v přístavu Livorno. V rámci transakce, která podléhá 

schválení příslušnými orgány, koupí dceřiná společnost TIL CSM Italia Gate 100 % akciového 

kapitálu terminálu Darsena Toscana za nezveřejněnou částku.  

Terminál Darsena Toscana zahájil svou činnost v roce 1997 a v roce 2012 se stal součástí GIP. 

Jedná se o přední italský terminál pro chladírenský náklad a první v Itálii, který je vybaven 

elektrifikovaným přímým napojením na vnitrostátní železniční síť bez meziobslužných operací. 

Společnost TIL, která také ovládá 50 % terminálu Lorenzini v Livornu, bude nadále řídit TDT jako 

autonomní podnik. 

 

Plánovaný ekologický bonus pro e-kamiony 
Výkonný výbor Bündnis90/Die Grünen představuje startovací balíček pro ochranu klimatu v 

sektoru dopravy. Vládnoucí strana ho plánuje pro nákladní dopravu a speciální vozidla. Aby byly 

klimaticky neutrální nejpozději do roku 2045, chce předsednictvo parlamentní skupiny 



Bündnis90/Die Grünen stanovit kurz již nyní. Za tímto účelem má být od roku 2030 přepravováno 

po železnici asi 25 procent zboží. Budoucnosti silniční nákladní dopravy – až po speciální předpisy 

pro speciální kamiony – se zabývá i takzvaný startovací balíček, který dnes vládnoucí strana 

představila. 

Mezi lety 1995 a 2022 se absolutní emise CO2 ze silniční nákladní dopravy podle Zelené knihy 

zvýšily z 39,3 milionu na 45,9 milionu tun. Zatímco v Nizozemsku už má elektrický pohon 60 

procent nově registrovaných kamionů, v Německu je to podle nich necelých deset procent. Protože 

však značná část nákladu v budoucnu zůstane na kamionech, musí se i tato přepravní trasa stát 

klimaticky neutrální. Podle informací od německých výrobců vozidel by prvních 100 000 

bateriových elektrických dálkových nákladních vozidel, které od roku 2024 sjedou z montážní 

linky, mohlo ušetřit deset milionů tun CO2 ročně. Vše, co sektor potřebuje, je extra silná a efektivní 

nabíjecí síť. Takzvaná vysokonapěťová síť už v Německu existuje a někdy vede i po dálnicích. 

„Musíme ji co nejrychleji rozšířit a zfunkčnit pro nákladní vozidla. Logistika přejde z nafty na e-

nákladní vozy až ve chvíli, kdy bude jasné, že je lze nabíjet na cestě bez prodlení,“ stojí v 

rozhodnutí grémia poslaneckého klubu. Nyní je tedy v popředí vývoj sítě zaměřený na budoucnost.  

Zavedením „efektivní diferenciace CO2 v mýtném pro nákladní vozidla“ bude přechod na 

železniční nebo elektrická nákladní vozidla pro logistiku ještě atraktivnější. Výsledné finanční 

zdroje by měly být k dispozici na modernizaci železniční sítě. A podle závěti Bündnis90/Die 

Grünen by se to vše mělo uskutečnit již v roce 2023. Na druhou stranu je složitější přejít na CO2 

neutrální likvidaci odpadu, zimní služby nebo hasiče. „Jsou to produkty vyrobené na zakázku, které 

nescházejí z montážní linky jako sériově vyráběné produkty,“ píše se v něm. Ale každá ušetřená 

tuna CO2 se počítá pro klima. Jednatel poslaneckého klubu proto navrhuje časově omezenou 

ekologickou prémii pro speciální kamiony. 

Dále je nutné revidovat plán federální dopravní trasy tak, aby byl kompatibilní s klimatickými cíli 

federální vlády. Zde se politici z Bündnis90/Die Grünen zaměřují především na mosty, které 

potřebují renovaci. Jinak by však dávalo větší smysl investovat peníze do železniční dopravy: „Ve 

skutečnosti žádný jiný dopravní prostředek nedokáže přepravit větší množství zboží a lidí 

efektivněji, žádný nemůže dosáhnout plného využití obnovitelných energií rychleji a žádný může 

zaručit dostupnou mobilitu pro každého a ve všech částech země. 

P.S. A pak už jen foukat a svítit, abychom tu energii měli pořád k dispozici. Ale to zelení zařídí 

 

Bude po uvolnění covid opatření opět ohrožena výroba v Číně? 
V prosinci 2022 čínská vláda opustila svou politiku ne-Covid, která stanovila přísná blokovací 

opatření pro celá města, i když byl počet infekcí nízký. Také kvůli nedostatečné ochraně očkováním 

u velké části populace se od okamžiku otevření výrazně zvýšil počet nakažených v ČLR. Od 8. 

ledna je možné vstoupit do Číny bez karantény a Číňané mohou cestovat doma i do zahraničí – 

příležitost, kterou jistě více využijí při oslavách čínského nového roku od 21. ledna do 7. února. To 

vše by mohlo dát procesu infekce další dynamiku. Co ale rostoucí čísla korony v Číně znamenají 

pro globální dodavatelské řetězce, ve kterých stále hrají ústřední roli čínské prekurzory, aktivní 

farmaceutické složky nebo průmyslové produkty? Existuje riziko opětovného narušení 

dodavatelských řetězců v důsledku rychle rostoucího počtu infekcí – jako tomu bylo před rokem s 

ohledem na hrozbu blokování? 

V tomto směru argumentuje ekonomka Ulrike Malmendier. Čínské přístavy a továrny by mohly 

být uzavřeny, pokud pracovníci budou chybět – s dramatickými důsledky. „Dodavatelské řetězce 



se znovu zhroutí. To by mělo zvýšit ceny surovin a meziproduktů,“ varoval ekonom z americké 

univerzity v Berkeley v rozhovoru zveřejněném 3. ledna v „Handelsblatt“. Vzhledem k tomu 

Německo podle paní Malmendier potřebuje „rychlokurz ochrany Číny“, který však (v rozhovoru 

pro Handelsblatt) blíže nespecifikovala. 

Jochen Freese, EVP Procurement & Business Development digitální spediční společnosti Forto, 

hodnotí situaci poněkud jinak. V prohlášení z 9. ledna vidí v současné době v Číně relativně klidnou 

situaci. "Asijsko-evropský obchod je v období před čínským novým rokem tradičně tichý," řekl 

Freese. "Covid zasahuje Čínu v době, kdy je poptávka nízká, což znamená, že i když je nedostatek 

pracovníků, společnosti mohou stále plnit objednávky." Navzdory vysoké míře výskytu v Číně a 

sezónnosti přesunul digitální speditér Forto v prosinci 2022 a na začátku ledna 2023 větší objem z 

Asie do Evropy než ve stejném období předchozího roku. Freese v prohlášení vyzývá společnosti, aby 

investovaly do diverzifikace svých dodavatelských řetězců – jak s ohledem na výrobní místa mimo Čínu, tak na 

alternativní obchodní cesty a způsoby dopravy. Německé firmy se už hodně naučily, pokud jde o ochranu vlastní 

bezpečnosti dodávek, tvrdí poradenská firma Kloepfel Consulting – která se v tiskové zprávě ze 4. ledna odvolávala i 

na hodnocení ekonomky Malmendierové. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v nákupu však představuje další 

výzvu s ohledem na možné narušení dodavatelského řetězce z Číny.   "Firmy by proto měly dočasně doplnit svá 

nákupní oddělení o pracovní síly interim manažerů nebo nákupních konzultantů," stojí v prohlášení. Z dlouhodobého 

hlediska je vhodné vytvářet nové kapacity v nákupních odděleních, například digitalizací nebo outsourcingem 

jednoduchých nákupních procesů. 

 

Pětiletý plán obnovy logistiky v Číně 
Zvýšená poptávka odhalila trhliny v čínské logistické infrastruktuře, ale Čína doufá, že její nový 

"pětiletý plán" pro tento sektor bude stačit k zastavení očekávaného odlivu západních nadnárodních 

společností. Generální úřad Státní rady minulý měsíc oznámil svůj první dlouhodobý plán 

modernizace čínského logistického systému, který se zaměřuje na zvýšení odolnosti efektivity a 

bezpečnosti. Podle státní tiskové agentury Xinhua se jedná o pětiletý plán, kterým bude do roku 

2025 v podstatě zaveden moderní logistický systém, který se bude vyznačovat přizpůsobením 

nabídky a poptávky s vnitřním a vnějším propojením. Bude bezpečný, efektivní, inteligentní a 

ekologický, rozšíří hodnotový řetězec logistických služeb, posílí záruky služeb moderní logistiky 

pro živobytí lidí a zlepší schopnost moderní logistiky reagovat na mimořádné události.  

Generální ředitel TI profesor John Manners-Bell řekl (deníku The Loadstar), že Čína potřebuje tyto 

investice, pokud si chce "udržet konkurenceschopnost". Uvedl, že posledních několik let ukázalo, 

že čínská dopravní a logistická infrastruktura se potýká s problémy při zvládání špiček poptávky a 

že bude zapotřebí "značných" investic do zvýšení kapacity přístavů, letišť a silničního a 

železničního systému. Prof. Manners-Bell rovněž uvedl, že je třeba se zaměřit na snížení 

logistických nákladů v poměru k HDP, což vyžaduje reformu podnikání, snížení daní a dalších 

poplatků a omezení dopravních zácp. 

 

Tam, kde byla dříve Čína považována za nedotknutelnou, s rostoucím nepřátelstvím vůči Západu, 

vyvolaným obchodní válkou prezidenta Trumpa a umocněným Covidem a obavami z konfliktu s 

Tchaj-wanem, nyní mnoho nadnárodních společností zpochybňuje své investice do asijského obra. 

Logističtí manažeři novinářům sdělili, že nákladní objednávky z Číny do USA v listopadu poklesly 

až o 50 %, přičemž výrobci se přesunuli do "přátelštějších" zemí. "Západní výrobci jsou pod 

tlakem, aby hledali alternativní místa pro výrobu v Asii, a čínské úřady budou muset tvrdě pracovat 

na tom, aby si udržely svou pozici oblíbeného off-shoringového trhu," řekl profesor Manners-Bell. 

"Zvýšení efektivity dodavatelského řetězce, v neposlední řadě prostřednictvím digitalizace, a 

zlepšení "zelené" logistiky bude mít zásadní význam pro uspokojení potřeb globálních korporací." 

 



Nedostatek hotových výrobků a důležitých dílů pro výrobu způsobený pandemií odhalil náklady 

na přílišnou závislost na jedné zemi při zásobování světa a potřebu rozšířit logistické zázemí. 

Vedoucí obchodních operací v Australské alianci pro nákladní dopravu a obchod John Park uvedl, 

že globální dodavatelské řetězce se nedokázaly poučit z toho, že "všechna vejce jsou v jednom 

košíku". "V roce 2020 mnoho podniků hledalo alternativní místa dodávek a nové trhy pro hotové 

výrobky, mnohé velmi úspěšně. S otevřením Číny se však jejich potřeba materiálů a dodávek 

hotových výrobků zvýší," řekl pan Park.  "Následně slyšíme, že mnoho z těchto podniků se vrátí k 

obchodování v Číně a s Čínou – nepoučili jsme se, že dávat všechna vejce do jednoho košíku je 

riskantní podnikání." 

 

DNV přiznává až 1000 lodí zasažených ransomwarem 
V souvislosti se sobotním kybernetickým útokem společnost DNV sdělila, že incident, který se 

ukázal jako ransomware, mohl zasáhnout 70 společností a přibližně 1 000 plavidel. Klasifikační 

společnost, která paradoxně v říjnu koupila firmu Auvaro zabývající se digitální bezpečností, však 

nebyla schopna upřesnit, kolik z přibližně 1 000 lodí využívajících její software ShipManager bylo 

zasaženo. DNV se rovněž zdráhala objasnit, jakým způsobem získal ransomwarový program 

přístup do jejích systémů, s tím, že by to ohrozilo policejní vyšetřování. To znamená, že zatím není 

jasné, zda program zasáhl DNV ShipManager prostřednictvím infiltrace na pevnině nebo přes loď. 

Norská firma také nebyla ochotna sdělit, které lodě nebo typy lodí byly zasaženy, případně jakým 

způsobem, a zda to znamená, že lodě a jejich náklad budou zpožděny. "Podílel jsem se na cvičeních 

pro lodě, kde byla položena otázka: 'Pokud je kompromitováno plavidlo, může být 

kompromitováno i pobřeží a další plavidla?', a odpověď zněla 'ano'," vysvětlil Ken Munro z firmy 

PenTestPartners, která se zabývá hackerskými útoky. "Tato otázka je důležitá, protože bude mít 

důsledky pro stanovení odpovědnosti," dodal. "Může se stát, že někdo umístil na loď nějaký 

ransomware, který se rozšířil přes ShipManager a vyřadil z provozu i pobřežní systémy. Pokud je 

to na břehu, je to opravdu špatně pro samotnou DNV – firma měla lépe zajistit bezpečnost 

systémů." 

 

Ransomwarové programy jsou navrženy tak, aby znemožnily používání jakéhokoli IT zařízení a 

útočníci požadují platbu v bitcoinech za obnovení systému. Ransomware je navržen tak, aby byl 

všežravý a "oportunistický", poznamenal pan Munro, což znamená, že "...je velmi 

nepravděpodobné, že by DNV byla cílem útoku záměrně". 

 

Na spot trhu silničních přeprav se toho moc neděje 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 bylo v celé Evropě k dispozici dostatek nákladového 

prostoru. Dopravní barometr Timocomu ukazuje v tomto období prudký pokles nabídek 

přepravy. V celé Evropě klesly nabídky zveřejněné na burze nákladů o 36 procent ve srovnání s 

předchozím čtvrtletím a v Německu dokonce o 39 procent. Konec roku tak znamenal zlom ve 

vývoji poptávky na evropském dopravním trhu. Předchozí, první polovina roku byla stále 

charakteristická masivními převisy nákladní dopravy. Tento vývoj podle Timocomu ukazuje na 

zásadní přehodnocení ze strany zákazníků, kteří s ohledem na kapacitní a doručovací úzká místa i 

zvýšenou inflaci stále více spoléhají na dlouhodobou spolupráci se svými poskytovateli 

přepravních služeb. Odesílatelé proto zajistili své přepravní kapacity již v rané fázi. V souladu s 

tím klesly nabídky přepravy v Německu v prosinci nejen ve vztahu ke kapacitě vozidel. I v 

absolutních číslech, s přibližně 2 miliony přeprav na konci roku, byla z jarního maxima kolem 6 

milionů měsíčně dosaženo pouze třetiny nabídek měsíčního zatížení. 



Zejména s ohledem na sezónní obchody mělo mnoho společností včas postaráno o své přepravní 

kapacity. Na nákladním trhu klesl předvánoční objem přepravy pod úroveň předchozího 

roku. Velká část plánovaných přeprav byla provedena již v listopadu. Omezenou poptávku lze 

očekávat i v prvním čtvrtletí roku 2023. Dlouhodobě však Timocom očekává, že cenová hladina 

bude vyšší než v roce 2021 kvůli mýtnému, palivovým přirážkám a rostoucím osobním nákladům. 

Největší poklesy byly ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenány u přeprav z Belgie do Německa a z Francie 

do Německa a naopak. Podle Spolkového statistického úřadu poptávka i ze strany dvou hlavních 

obchodních partnerů v listopadu výrazně poklesla. Země EU si ve Spolkové republice objednaly o 

10,3 procenta a třetí země o 6,8 procenta zboží méně. Domácí poptávka klesla o 1,1 procenta. 

 

ESD potvrdil milionovou pokutu litevské železnici za záměrnou 

demontáž kolejí 
Litevská státní železniční společnost Lietuvos gelezinekeliai (LG), která rovněž provozuje 

železniční infrastrukturu země, zneužila svého dominantního postavení demontáží trati na trase do 

lotyšských námořních přístavů Riga a Ventspils. Evropský soudní dvůr (ESD) tímto rozsudkem 

potvrdil rozsudek Soudního dvora Evropské unie (EuG) z listopadu 2020 a pokutu 20,07 milionu 

eur. LG se proti rozsudku ESD odvolalo. Železniční společnost tvrdí, že soud nesprávně vyložil 

kritéria stanovená v právu EU pro „odepření přístupu k infrastruktuře“ dominantní 

společností. ESD však nyní rozhodl, že tato kritéria v tomto případě nehrají roli. Nejde o odepření 

přístupu k železniční infrastruktuře, protože byla demontována a stala se tedy pro samotnou LG 

nepoužitelná. Samotná demontáž je zneužitím dominantního postavení. 

LG v září 2008 uzavřelo železniční trať vedoucí do Lotyšska, protože kolejnice se zdeformovaly 

na délku „v rozsahu dvouciferných metrů“. Během října bylo kompletně rozebráno 19 km trasy. V 

důsledku toho společnost LG zabránila ropné společnosti Orlen využít trasu k přepravě ropných 

produktů z litevské rafinérie Bugeniai do Rigy a Ventspils prostřednictvím lotyšské železniční 

společnosti LDZ. Od roku 1999 společnost LG přivážela ropné produkty pro Orlen do litevského 

přístavního terminálu Klaipeda. Po rozdílech v ceně dopravy chtěl Orlen přejít na lotyšské přístavy 

a použít konkurenta LG LDZ. Bez demontované trasy však tato přeprava již nebyla pro Orlen 

ekonomická. 

V roce 2020 SDEU potvrdil hodnocení Komise EU z roku 2017, že LG prostřednictvím žaloby 

zneužila svého dominantního postavení na litevském železničním trhu. Společnosti se nepodařilo 

prokázat, že deformace a celkový stav trati odůvodnily její okamžitou demontáž. Soud odmítl 

argument, že demolice a rekonstrukce by byly levnější než oprava. Plánování a financování nové 

stavby nebylo v říjnu 2008 připuštěno, demolice byla „mimořádně neobvyklé chování“, podle 

rozsudku nyní potvrzeného ESD. Jako provozovatel infrastruktury měla společnost LG 

odpovědnost za udržování „účinné a nenarušené hospodářské soutěže“ na trase. 

V roce 2017 uložila Evropská komise pokutu ve výši 27,87 milionu eur a nařídila „nápravu“ 

porušení soutěžního práva EU. SDEU snížil pokutu o více než 7 milionů EUR s ohledem na 

závažnost a délku trvání porušení zákona.  

 

Hapag-Lloyd dokončil investici do Spinelli Group 
Hamburská lodní společnost Hapag-Lloyd převzala 49 procent italského terminálu a dopravní 

společnosti Spinelli Group. Dohodu, která byla dohodnuta loni v září, nyní schválily antimonopolní 



úřady, oznámil Hapag-Lloyd ve čtvrtek v Hamburku. Zbývajících 51 procent akcií ve skupině 

firem bude nadále držet rodina Spinelli. Strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat finanční 

podrobnosti transakce. 

Skupina Spinelli působí v Itálii od roku 1963 a nabízí služby v celém logistickém řetězci: od 

kontejnerů, včetně služeb přístavních terminálů, řešení multimodální přepravy až po kontejnerová 

depa a opravy. Skupina v posledních letech vybudovala síť v nejdůležitějších italských přístavech. 

Kromě svého podílu ve Spinelli Hapag-Lloyd tvrdí, že drží podíly v přístavu Jade-Weser-Port ve 

Wilhelmshavenu, kontejnerovém terminálu Altenwerder v Hamburku, terminálu TC3 v Tangeru a 

nové budově terminálu 2 v egyptské Damiettě. Nedávno Hapag-Lloyd také souhlasil s účastí na 

terminálovém podnikání chilského SM SAAM. 

 

Maersk se dere do první světové desítky skladovacích firem 
Maersk Line je dvojkou mezi liniovými lodními společnostmi, přičemž Maersk Air Cargo je 

předvídatelně špičkovým hráčem v letecké přepravě a zřejmě brzy také těžkou váhou ve skladovém 

hospodářství, a tedy i smluvní logistice: Alespoň tento dojem DSV zmiňuje při rozhovoru s Jensem 

-Ole Krenzien, vedoucí oblasti severní Evropy kontinentu, o výstavbě celé skladové sítě a 

odpovídajících investicích. 

Základem rozsáhlých aktivit je strategie poskytnout zákazníkům co největší flexibilitu v rámci 

jejich dodavatelských řetězců. Letecká nákladní doprava se svými krátkými tranzitními časy je pro 

to „rozhodujícím faktorem. Stejně důležité jsou skladovací kapacity. Měly by také pomoci 

zákazníkům jednat co nejagilněji ve v podstatě dosti statickém dodavatelském řetězci. 

Důležitým stavebním prvkem jsou takzvané „průtokové sklady“. Do jisté míry se jedná o 

oddělovací body, ve kterých může klient přímo ovlivňovat dodavatelský řetězec a zrychlovat, 

zpomalovat nebo přesměrovávat tok zboží. Aby toto vše bylo možné, Maersk spustil gigantický 

program nákupu skladovacích prostor – částečně prostřednictvím akvizic společností, částečně 

prostřednictvím vlastních stavebních projektů. Jen ve třetím čtvrtletí loňského roku bylo po celém 

světě otevřeno 21 nových provozů, takže skupina má nyní více než 450 center a dobrých 7 milionů 

čtverečních metrů plochy po celém světě. Tím se Maersk již blíží světové desítce. V žebříčku 

amerických výzkumníků trhu z Armstrong & Associates ve srovnání s výkony ostatních velkých 

poskytovatelů v roce 2021 by tato zásoba prostoru stačila na jedenácté místo přímo za DSV a 

Geodis, ale například těsně před ID Logistics. V polovině listopadu se například zprovoznil areál o 

rozloze 14 000 metrů čtverečních v českých Teplicích, ve kterém skupina primárně skladuje a 

manipuluje s bateriemi pro elektromobily. V druhé polovině roku 2024 se plánuje otevření 

podobného logistického centra, které se rovněž specializuje na automobilový sektor, poblíž 

Hannoveru. 

Maersk v současnosti provozuje tři sklady v Německu v lokalitách Hamburk a Brémy. V Duisburgu 

se také staví zařízení o rozloze 43 000 metrů čtverečních a položení základního kamene pro sklad 

o rozloze 70 000 metrů čtverečních v Bremerhavenu proběhne příští měsíc. A to není vše: Síť v 

této zemi by se měla brzy rozrůst z pěti na přibližně deset systémů. 

 

AdBlue podvody a jejich obtížné zjišťování 



Deutsche Umwelthilfe (DUH) pravidelně loví kamiony se zmanipulovaným vstřikováním 

močoviny. Není to snadný úkol, ale nezbytný podnik, z něhož mají prospěch i jiné dopravní 

společnosti – za předpokladu, že dodržují platná pravidla ochrany životního prostředí. Proč ale 

nevládní organizace přebírá úkol kontrolního orgánu? 

Odpověď je stejně jednoduchá jako smutná: Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM) 

zřejmě nemá správnou měřicí techniku. Ta musí být schopná zaznamenávat emise výfukových 

plynů z nákladních souprav za jízdy. Technologie existuje a je poměrně spolehlivá. Zařízení však 

také stojí více než 30 000 eur za kus. 

Přesto by nákup byl nutný. Důvod: Namísto použití speciální elektronické součástky k oklamání 

palubního počítače, aby si myslel, že je vše v pořádku, jako tomu bylo před několika lety, je 

nyní dost často manipulováno se softwarem. A ten lze snadno resetovat na normální nastavení během statické kontroly 

stisknutím tlačítka. Pokud pracovníci kontroly nevědí, co mají hledat, proklouznou jim viníci mezi prsty.    

Avšak alespoň zákonodárce již zareagoval. Už deset měsíců mohou úředníci BALMU 

klasifikovat každý nákladní vůz s manipulovaným výfukovým systémem jako nákladní vozidlo 

Euro 0 a vybírat spoustu mýtného. To odrazuje – dokud někdo nenajde nový trik. 

 

Incheon sází na rozvoj air-sea přeprav 
Dvě ze tří nových leteckých společností provozujících lodní dopravu létají do Incheonu, kde se 

nachází největší jihokorejské letiště a druhý největší přístav, což by mohlo vést k zahájení provozu 

kombinované námořně-letecké dopravy (Air-Sea) 

Společnost MSC zahájila 1. ledna dvakrát týdně lety letadlem 777F provozovaným společností 

Atlas Air na trase, která v uplynulém týdnu zahrnovala také Amsterdam, Indianapolis, Liege, 

Mexico City, Xiamen a Cincinnati. Letecká společnost, která fakticky přenechala svůj provoz 

společnosti Atlas Air, má v plánu přílet dalších tří letadel 777F, ačkoli termíny zatím nebyly 

potvrzeny. Letiště Incheon uvedlo, že linka začíná s "nepravidelnými lety dvakrát týdně a během 

roku 2023 bude rozšířena na pravidelné lety". Také Maersk létá mezi Incheonem a Greenville 

Spartanburgem letadlem 767 provozovaným společností Amerijet, prvním ze tří letadel, která pro 

tuto přepravní společnost začala létat. 

Letiště Incheon doufá v multimodální řešení. Prezident a generální ředitel Kyung Wook Kim uvedl, 

že "plánuje strategicky spolupracovat s nákladními leteckými společnostmi, které spustily globální 

přepravní společnosti, aby položil základy pro vytvoření nového objemu nákladu, jako je oživení 

multimodální nákladní dopravy po moři a vzduchem". Mezitím společnost Maersk Air Cargo, která 

nyní sídlí na letišti v Billundu, obdržela 20. prosince povolení převést svá práva na lety do USA od 

společnosti Star Air. Příští měsíc, kdy zmizí název Senator, budou také plně integrovány aktivity 

německé spediční společnosti Senator. Ředitel společnosti Senator a nyní vedoucí severní Evropy 

společnosti Maersk Jens-Ole Krenzien řekl DVZ, že Senator měl měsíčně přibližně 7 000 až 8 000 

tun nákladu a 19 odletů týdně z Frankfurtu a Amsterdamu, které provozovala společnost Magma 

Aviation. Hlavní zákazníci společnosti Senator, včetně BMW, zůstali u společnosti Maersk - stejně 

jako vrcholní manažeři společnosti Senator, takže zákazníci by neměli zaznamenat větší změny, 

dodal. 

Společnost CMA CGM se do Incheonu zatím nepřihlásila. Po loňských zmatcích ohledně svých 

amerických tras nyní operuje mezi Paříží a Chicagem O´Hare s letadlem A330-200F. Dvě její 

letadla létají pod kódy Qatar Airways, jedno mezi Bruselem a Dauhá a jedno do několika dalších 

evropských destinací včetně Lucemburku, Zaragozy a Budapešti. Jeden z jejích letounů A330, 

provozovaný společností Air Belgium, je od 4. ledna v Chateauroux. Zajímavé je, že ačkoli 

společnost Air France uvedla, že zahájí marketingovou činnost CMA až v dubnu, jeden A330F létá 



pod kódem Air France z Paříže do Chicaga a dalších evropských měst. 

Lodní společnosti, které v období Covidu vydělaly miliardy, se nyní potýkají s rozsáhlým poklesem 

poptávky a sazeb, zatímco náklady rychle rostou. Potýkají se také s výrazným nárůstem kapacity 

po naplnění knih objednávek a zároveň se snaží integrovat podniky, které koupily, a také nyní 

provozují letecké společnosti. 

Společnost Ceva Logistics patřící CMA CGM včera uvedla, že nyní převzala značku Gefco, kterou 

CMA koupila v červenci a která nyní zmizí z trhu. Ceva vytvořila z aktivit společnosti Gefco 

organizaci pro logistiku hotových vozidel a integrovala její další odvětví, jako je smluvní logistika 

a pozemní přeprava, do aktivit společnosti Ceva. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


