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V čele Námořního klubu Sva-
zu spedice a logistiky stojíte 
víc než 15 let. Jak se za tu 
dobu změnil trh námořní 
dopravy?
Období posledních 20 let se dá 
označit za  období nebývalého 
růstu kontejnerových přeprav.  
A  z  jiného úhlu pohledu je to 
období zvyšování vlivu úřední-
ků Evropské unie a  jejích růz-
ných komisí, což mělo za  dů-
sledek zrušení více než sto let 
fungujících námořních kon-
ferencí, které, když nic jiného, 
držely při životě určitou etiku 
trhu a  možnost spolehnutí se 
na  základní sazební podmín-
ky – stejné THC pro relaci, úroveň 
přirážek, stíhaly dumpingové nabíd-
ky a  podobně.  Zrušení námořních 
konferencí považuji z  pohledu mé 
více než čtyřicetileté praxe v námořní 

Ekologie, nekalé praktiky některých rejdařů i nasazování stále větších lodí. To jsou témata, která v současné době hýbou tr-
hem námořních přeprav. Na to, jak se za posledních dvacet let změnily podmínky při přepravě zboží po moři, i na další aktuální 
témata týkající se námořních přeprav jsme se zeptali předsedy Pracovní skupiny pro námořní přepravu Svazu spedice a logis-
tiky ČR Ing. Jiřího Šťastného.

ING. JIŘÍ ŠŤASTNÝ (NÁMOŘNÍ KLUB SSL) PRO DN

Zrušení námořních konferencí považuji 
za zbytečnost a velkou chybu

(dokončení na str. 4)

ČESKÉ DRÁHY

Zda České dráhy některého ze svých 
konkurentů skutečně koupí, není jis-
té. „Upřímně, nevíme. V  tuto chvíli 
se zajímáme o podmínky, za  jakých 
by některou nebo obě firmy bylo 
možné koupit,“ řekl Pavel Krtek. Do-
dal, že existuje riziko, že české sou-
kromé dopravce koupí Číňané.
Případný nákup železniční konku-
rence by podle Pavla Krtka mohly 
schválit evropské a české antimono-
polní úřady výměnou za  odprodej 
části kapacit Českých drah. „Detaily 
neumím určit. Ale za zájem a za zep- 
tání nic nedáme a obě firmy za to ur-
čitě stojí,“ řekl Pavel Krtek.
Majitel společnosti RegioJet Radim 
Jančura prodej dopravní části své 
firmy opakovaně vyloučil. Naopak 
Leo Express nedávno vydal materiál 
pro případné investory, upozornily 
Lidové noviny.

Nicméně spekulace o možném pro-
deji firmy nebo jejího spojení s kon-
kurenčními dopravci šéf Leo Express 
Peter Köhler odmítl. „Žádnou oficiál-
ní nabídku jsme nedostali, diskuse ale 
probíhají. K dnešnímu dni však není 
nic konkrétního na stole, jakoukoliv 
spolupráci s Českými drahami vylu-
čuji,“ řekl Peter Köhler.
Případný nákup soukromého do-
pravce není aktuální ani podle ČD 
Pavla Krtka. Podle něj se společnost 
pouze zajímá o případné podmínky, 
za jakých by bylo možné některého 
ze soukromých dopravců koupit. „To 
ale neznamená, že to uděláme. Pouze 
se k nám z veřejně dostupných zdro-
jů dostaly informace o tom, že Leo 
Express hledá strategického partne-
ra. Je logické, že nás takové zprávy 
zaujaly a chceme o této transakci vě-
dět víc.                                           (čtk)

Vedení Českých drah zajímají podmínky, za jakých by bylo 
možné koupit soukromé železniční dopravce Leo Express 
a RegioJet. Minulý týden to českému dennímu tisku řekl gene-
rální ředitel Českých drah Pavel Krtek. Antimonopolní úřad by 
podle něj případnou akvizici konkurenčních firem mohl za ur-
čitých podmínek povolit.

České dráhy se zajímají o koupi 
konkurenčních dopravců 

rejdaři ve snaze udržet si své objemy 
a  vytíženost tonáže rozumné sazby 
z trhu. Někdy se jezdilo i za nulové až 
mínusové námořné, jen za přirážky! 
To bylo jedním z  hlavních důvodů, 
že se řada kontejnerových rejdařů 
dostala do  finančních potíží a  hro-
zil jim bankrot. Došlo i  k  několika 
fúzím a konečně nedávno i k vyhlá-
šení prvního bankrotu – korejského 
rejdaře Hanjin.

Jaké další postupy na námořním 
trhu od krize zdomácněly? 
Ze strany provozovatelů námořní 
tonáže docházelo také k  pokusům 
zrušit objednanou novou námořní 

spedici za zbytečnost a velkou chybu. 
A  ohánění se nějakými kartelovými 
dohodami a podobně není v této sou-
vislosti pro mě důležité. Stejně vznik-
ly rejdařské aliance, kdy si několik 

rejdařů domluví podíly a  podmínky 
spolupráce na  jednotlivých lodích 
nasazených do  společného servisu. 
Náklady na námořní přepravu se daly 
v minulosti alespoň na nějaké obdo-

bí naplánovat, což pomáhalo 
všem zapojeným stranám, tedy 
i  kupujícím a  dodavatelům 
zboží. 

Vraťme se zpět k růstu  
kontejnerových přeprav.  
Jak se tam historicky situace 
vyvíjela? 
Zde stojí za  zmínku období 
hospodářské krize v  letech 
2008 a 2009. Před tímto datem 
rostl meziročně například im-
port z  východní Asie, přede-
vším z Číny, do Evropy o více 
než 15 až 20 procent! Po pře-
konání zmiňované krize roste 
sice objem námořních přeprav 

i nadále, ale v procentním vyjádření 
se jedná již jen o jednomístné nárůsty, 
tedy do deseti procent. Rok od roku 
se situace vyvíjí jinak. V  důsledku 
krize v letech 2008 a 2009 „vyhnali“ 

Foto: Pixabay

Barometr dopravního trhu

Přepravy a volné vozy v %  
Období od 21.06.2018 do 27.06.2018  
Powered by TimoCom

% %73 27
EU EU►

V období od 21. do 27. června převážila v Ev-
ropě nabídka přeprav nad nabídkou volných 
vozidel (73 : 27). Vyplývá to z Barometru do-
pravního trhu, který pravidelně zpracovává 
společnost TimoCom.

Bližší informace na str. 2

inzerce

Vážení zákazníci.

Rádi bychom Vás informovali, že nově nabízíme možnost importních knihování 
s naší společností na  kontejnerové terminály
   

Mělník CY via Hamburg a Paskov CY  via Gdaňsk

Proč? 
-  nemusíte v době knihování řešit konečné místo dodání a následně  
    jeho případnou změnu
-  ušetříte čas strávený komunikací s Vašimi agenty a partnery v zámoří
-  vyhnete se nákladům jako je „Change of destination“  atd.

Rozvoz do finálního místa dodání Vám zajistíme dle Vašeho požadavku  
standardně včetně T1.  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 
COSCO SHIPPING Lines (Central Europe) s.r.o. 
Regional Head Office, Danube House, Karolinská 650/1  

186 00 Praha 8, Czech Republic
Tel: +420 227 355 321 / Fax: +420 227 355 399   

email: sales@coscon.cz,  scm@coscon.cz   
www.coscon.cz

COSCO SHIPPING Lines (Central Europe) s.r.o.

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA / AUSTRIA / HUNGARY / SLOVENIA
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Firma CARU Praha, specializující se 
na prodej a pronájem nových i použi-
tých přepravních kontejnerů, tak po-
kračuje v  dlouhodobé spolupráci se 
svým slovenským klientem, firmou 
Rail Cargo Operator – CSKD, s. r. o. 
Přes kontejnerové terminály RCO 

nabízí kontejnery i v dalších zemích, 
jako jsou Maďarsko, Rakousko a Slo-
vinsko.
Firma CARU Praha, s. r. o., se 
za  více než dvacet let své činnos-
ti stala významným dodavatelem 
kontejnerů ISO1 v České republice 

a na Slovensku. Patří do skupiny ni-
zozemské společnosti CARU Con-
tainers B.V., která v současné době 
pronajímá zhruba 150 tisíc kontej-
nerů zákazníkům po  celém světě. 
Zákazníky oslovuje i  její nabídka 
prodeje kontejnerů. Ročně tak fir-

ma prodá desítky tisíc jednotek. 
Velký rozvoj obchodních aktivit za-
znamenala firma CARU Containers 
B.V. zejména ve  Spojených státech 
amerických, kde prodej kontejnerů 
několikanásobně vzrostl.                 

www.caru.cz

Začátkem června letošního roku dodala firma CARU Praha, 
s. r. o., uceleným vlakem po železnici padesát nových  
40´ kontejnerů typu High Cube do Žiliny. Dodávka dalších 
padesáti nových 40´ High Cube kontejnerů do Ostravy  
se uskuteční v průběhu následujících dvou až tří měsíců. 

CARU PRAHA

Celkem sto nových kontejnerů 
do Žiliny a Ostravy

prITÁLIE

Díky svému umístění v  severním 
Jadranském moři představuje přístav 
Terst pro země střední a  východní 
Evropy přirozený přístup k moři. Tr-
vání plavby je ve srovnání s hlavními 
konkurenčními přístavy ze severu 

Evropy výrazně kratší, a také úroveň 
navazující dopravní infrastruktury 
a služeb se výrazně zlepšuje. 
V  současnosti je Terst prvním ital-
ským přístavem v  objemu přepra-
veného zboží a  železniční dopra- 
vy, prvním středozemním ropným 
terminálem a  jedenáctým největ-
ším evropským přístavem. „V  loň-
ském roce všechny hlavní indiká-
tory vykazovaly plusové hodnoty,“ 
podtrhl pozitivní vývoj předseda 
přístavní správy v  Terstu Zeno 
D’Agostino. V  loňském roce tak 

bylo přepraveno přes Terst zhruba  
62 milionů tun zboží, o  čtyři pro-
centa více ve srovnání s rokem 2016. 
Ještě silnější byl nárůst železniční 
dopravy, jež vzrostla v  roce 2017 
o  45 procent. V  loňském roce bylo 

z Terstu vypraveno 8681 nákladních 
vlaků. „A letos bychom chtěli dosáh-
nout deseti tisíc vypravených sou-
prav,“ uvedl Zeno D’Agostino.
Po  reformě z  roku 2016 získala 
přístavní správa více síťový cha-
rakter. „Dnes investujeme nejen 
do přístavní infrastruktury, ale také 
do  překladišť,“ dodal Zeno D’Ago-
stino. Přístav těží také z příznivých 
přírodních podmínek, například 
hloubky moře, jež umožňuje kotve-
ní objemných kontejnerových lodí 
a  tankerů, mimo jiné MSC Paloma 

s  kapacitou 14 tisíc TEU. Další vý-
znamnou částí pod správou přísta-
vu je bezcelní zóna. „A v blízké době 
převezmeme správu také nad přísta-
vem v Monfalcone,“ upozornil Zeno 
D’Agostino.

Historické i aktuální vazby 
na Česko
Terst se může pochlubit pevnými 
historickými vazbami s  českými ze-
měmi, a  to také díky společné mi-
nulosti v rámci rakousko-uherského 
mocnářství. Také dnes Terst pěstuje 
vztahy s  Českou republikou. I  přes 
silnou konkurenci přístavů v Evropě 
existuje přímé nákladní vlakové spo-
jení s Ostravou a Paskovem. „Spojení 
s Ostravou je pro nás klíčové i s ohle-
dem na  to, že tvoří vstupní bránu 
na polský trh,“ uvedl předseda sprá-
vy terstského přístavu. 
Na prezentaci vystoupili také zástup-
ci logistických firem, jež spojení se 
severoitalským přístavem zajišťují. 
Ředitelka Michaela Svrčková prezen-
tovala novinky rejdařství MSC Me-
diterranean Shipping Company, spo-
lečnost Ekol Logistics představil její 
generální manažer Murat Boğ. 
Terst je klíčový také pro dopravu 
ropy a energetickou bezpečnost Čes-
ké republiky. Díky napojení na ropo-
vod TAL v  Bavorsku (tzv. ropovod 
Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou 
– Litvínov) není Česká republika zá-
vislá pouze na dodávkách ropy z rus-
kého ropovodu Družba. Podle údajů 
správy terstského přístavu bylo loni 
do  České republiky z  Itálie dopra-
veno zhruba 3,7 milionu tun surové  
ropy.                                               (red)

Přes sto českých speditérů a zástupců logistických společností se na začátku června v praž-
ském Art Centru Mánes zúčastnilo konference s názvem Trieste – Your Rail Port in the heart 
of Europe. Akci, kterou moderoval výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek, 
zahájili svými projevy italský velvyslanec v Praze Aldo Amati, místopředseda Italsko-české 
obchodní a průmyslové komory Alessandro Pasquale a Mario Carini, který působí na pozici 
head of global & commercial CEE ve společnosti Generali CEE Holding. Přístav Terst předsta-
vil předseda přístavní správy v Terstu Zeno D’Agostino.

Přístav Terst se představil v Praze

ZENO D’AGOSTINO (PŘÍSTAV TERST) PRO DN

V červnu jste pozvali obchodní 
partnery z České republiky,  
abyste jim představili přístav  

Terst. V čem je Terst výjimečný 
oproti jiným evropským přísta-
vům?
Přístav Terst je situován přímo v srd-
ci Evropy a dík  dennímu železniční-
mu spojení do  hlavních evropských 
destinací se slibně rozvíjí především 
mezinárodní a  mezikontinentální 
kontejnerová přeprava. 
Terst je prvním italským přístavem 
v  celkovém překladu zboží a  hlav-
ním ropným terminálem ve Středo-
zemním moři. 
Velkou výhodou Terstu je hluboké 
moře, které dosahuje až 18 metrů, 
takže dokážeme odbavit všechny 
lodě. Dnes i ta největší plavidla mají 
hloubku ponoru 15,5 metru. To po-
važuji za naši největší výhodu opro-
ti ostatním přístavům v  Jaderském 
moři.

Které námořní relace jsou v součas-
né době nejvytíženější?
Nejdůležitější relací je spojení Terstu 
s Tureckem. Se všemi dalšími přísta-
vy v okolí máme spojení dvakrát až 
třikrát týdně. Kromě toho nabízíme 
třikrát týdně spojení také s  Čínou 
a Dálným východem. Velmi časté je 
také spojení s Koreou a Japonskem. 

Jaké zboží nebo komodity se přes 
Terst přepravují z východní Evropy?
Klienti z  východní Evropy využívají 
Terst k  překladu materiálu, který po-
chází z Dálného východu. Jsou to nej-
různější komponenty, které se následně 
dál zpracovávají. Rád bych ale připo-
mněl, že v našem přístavu máme skvěle 
vyvážený podíl exportu a importu s je-
dinou výjimkou. Tou je ropa, u níž jed-
noznačně vévodí import.             (mna)

Přístav Terst má s Českou republikou dlouhodobé vazby. I dnes existuje přímé spojení s Ostra-
vou a Paskovem. Není proto překvapením, že služby přístavní správy přijel do České republiky 
prezentovat obchodním partnerům její předseda Zeno D’Agostino. Při této příležitosti si našel 
čas i na krátký rozhovor.

Italskému Terstu vévodí překlad kontejnerů

Foto: CARU

Foto:  SUK

Foto: CARU

Zeno D’Agostino

Foto: SUK

inzerce

Na snímku zleva Petr Rožek, výkonný ředitel SSL ČR, Murat Boğ, generální manažer Ekol  
Logistics, Michaela Svrčková, ředitelka MSC pro Českou a Slovenskou republiku, Zeno D’Ago-
stino, předseda přístavní správy v Terstu, Aldo Amati, italský velvyslanec v České republice, 
Gianfranco Pinciroli, předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory a Mario Carini, 
který působí na pozici head of global & commercial CEE ve společnosti Generali CEE Holding.
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