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Odvahu nacházejí
i menší dopravci
Pomalu se o slovo hlásí podzim a s
ním jako tradičně kombinovaná doprava. Tentokrát jsme se mimo jiné
zaměřili na skutečnost, že kombinovanou dopravu silnice - železnice
nemusí využívat pouze velké firmy.
Odvahu postupně nacházejí i menší
dopravci, kteří si dokážou spočítat,
že se kombinovaná doprava za určitých předpokladů může vyplatit také
jim. Průkopníkem v tomto směru je
společnost Josef Mička – Transport
& Logistics, která se v roce 2008 rozhodla testovat tento způsob dopravy
s jedním mega návěsem. Dnes se
řadí mezi dopravce, kteří mají s
kombinovanou dopravou bohaté
zkušenosti.
Pokaždé když píšeme o kombinované dopravě, přijde řeč na veřejné
terminály. Většina operátorů a jejich
zákazníků veřejné terminály s nediskriminovaným přístupem postrádá.
Položil jsem tedy otázku týkající se
možností výstavby nových terminálů
ministru dopravy Antonínu Prachařovi. Podle jeho názoru jsou u nás
terminály s nediskriminovaným přístupem, které vlastní soukromé firmy. Budování dalších terminálů bez
jejich ekonomického zhodnocení by
podle ministra dopravy bylo nehospodárným nakládáním se státními
prostředky. Celý rozhovor najdete na
straně 16.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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