Druhé národní setkání ChemMultimodal
Ve druhé polovině března se ve společnosti
Synthesia a.s. v Pardubicích za účasti
29 účastníků uskutečnilo druhé setkání
ChemMultimodal.
Obsahový základ semináře, pořádaný Výborem pro logistiku SCHP ČR, reflektoval problematiku stále rozšířenějšího přepravního modu kombinovaných přeprav. Tento způsob dopravy
je akcentován již ne pouze v zámořských přepravách, ale svůj význam postupně získává i při
přepravách kontinentálních. A právě na jejich
problematiku byl seminář směrován. Jako přednášející byli pozváni zástupci nejvýznamnějších
operátorů kombinovaných přeprav, působících
v České republice a dalších servisních organizací, včetně Sdružení automobilních dopravců
Česmad Bohemia.
Přednášky poskytly ucelený obrázek aktuál-

ního stavu i perspektivních možností evropských kombinovaných přeprav, vzájemně se doplnily a poukázaly na technologii logistického
řešení i na poslední vývoj přepravních obalů
a dopravní techniky. Zajímavé bylo i vystoupení
Ing. Jaroslava Čermáka z firmy Duslo Šaľa,
který přítomné seznámil s vlastním podnikovým terminálem pro kombinované přepravy
v chemickém podniku.
Seminář zapadá svým obsahem i do věcného
rámce problematiky projektu ChemMultimodal.
Je třeba vyzdvihnout i organizační zajištění ze
strany firmy Synthesia, Výbor logistiky má
záměr obdobné semináře o problematice logistiky chemických komodit pořádat postupně
v dalších českých chemických závodech.

Dne 19. 4. 2017 se uskutečnila v Ústí nad
Labem konference projektu ChemMultimodal,
které se zúčastnilo 103 osob. Přínosem pro
konferenci byla aktivní účast Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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ChemMultimodal - 1. mezinárodní konference

Úspěšné konference se zúčastnili zástupci
všech projektových partnerů z Itálie, Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.
Součástí konference rovněž byla výstavka
umístěná v předsálí. Zde se představily firmy
spolupracující s SCHP ČR. LEVEL Náchod s OBU

HYSTER.
3521(-1É52ÿ1Ě-äÌ
6./$'29e$3/,.$&(

,QWHOLJHQWQtGHVLJQSUR
QiURÿQpDSOLNDFH
1t]NpSURYR]QtQiNODG\DY\VRNi
VSROHKOLYRVWVWURMĥ
9\QLNDMtFtVHUYLVQtSRGSRUDD
]i]HPtQDSĝtÿFHORXþ5

PRO VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH
352'8.7(&+$6/8æ%É&+
1$9ä7,97(1$ä(:(%29e675É1.<
jednotkami pro monitorování pohybu kontejnerů
s kapacitou baterií až 6 let (výstup projektu
ChemLog T&T). Zástupci společnosti Vítkovice
Sollution představili návrh na e-call pro nákladní
dopravu (rovněž vychází ze závěrů projektu
ChemLog T&T). České sdružení pro přepravu
nadrozměrných nákladů představilo transport
reakčních nádob a kolon pro investiční výstavbu
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí
nad Labem a v Dusle Šaľa. Služby svých členů
vydávajících ECD (jednotné evropské atesty)
představila Česká asociace čisticích stanic.
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