NÁRODNÍ SETKÁNÍ
PRAHA, 7. LISTOPAD 2018

Úvodní slovo
Svaz chemického průmyslu ČR

Národní setkání projektu
ChemMultimodal
• Úvodní slovo – Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel SCHP ČR

• Realizace projektu ChemMultimodl - Ing. Ladislav Špaček, CSc.,
SCHP ČR

• Přínos projektu pro jeho partnery a další perspektivy
– Ing. Markéta Fabíková, Unipetrol, RPA, s.r.o.
– Ing. Jaroslav Fuerst, Metrans, a.s.
– Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi s.r.o.

• Projekt na Slovensku – Ing. Jaroslav Čermák, ZCHFP SR
• Perspektivy rozvoje multimodálních přeprav z tuzemského a
mezinárodního pohledu – Ing. Antonín Prachař

• Diskuze
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Chemický průmysl ČR
•

Chemický průmysl je významným průmyslovým odvětvím EU, v ČR je třetím
nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím (za automobilovým a strojírenským
odvětvím) s ročním obratem cca 500 mld. Kč (2017), cca 400 mld. Kč
exportů, 550 mld. Kč importů, cca 130 tis. přímých zaměstnanců.

•

SCHP ČR zastupuje zájmy české chemie, přičemž obrat jeho členů je více
než 60% z celkového obratu NACE 19.2, 20, 21, 22.

•

Výbor logistiky – zastřešující instituce chemické logistiky, respektovaná jak
chemickými podniky – útvary logistiky, tak i poskytovateli logistických služeb v
oblasti chemie.
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S ohledem na významnou
provázanost české chemie,
významnou pro-exportní
orientaci (Economy of Scale) a
současně i nezbytnou
specializaci (nemožnost pokrytí
celého sortimentu potřeb
českého hospodářství) jsou
nároky chemického průmyslu na
přepravu zboží významné.

Multimodální přeprava by v budoucnu měla přispět k optimalizaci, zvýšení
bezpečnosti, dosažitelnosti nových trhů a vyššímu obratu zboží chemického
průmyslu ČR.
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Multimodální přeprava
Chemický průmysl zatím není rozhodujícím hráčem při organizování
MM přeprav, ale postupný přechod, resp. její rozšíření i pro toto
odvětví se stává klíčovým pro konkurenceschopnost regionálních
dodavatelů zejména do zámoří.
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38 440

417 972

19 661

20 601

28 319

14 282

Coke and refined petroleum Products

1 487

8 247

1 779

294

2 357

308

Chemicals, chemical product, and manmade fibres; rubber and plastic products;
nuclear fuel

1 154

9 498

770

1 342

1 741

993

TOTAL CHEMICAL GOODS

2 641

17 746

2 549

1 635

4 097

1 301

%
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Z výše uvedené analýzy přepravy chemických komodit vyplývá, že ve
vnitrozemských přepravách činí jen 7 % zboží přepravovaného po železnici a 4
% silničních přeprav.
Podíl přeprav chemických komodit na zahraničních přepravách činí cca 13 – 14
% v železniční přepravě a 8 – 9% v dopravě silniční. Významné objemy
rafinérských surovin a produktů (ropa, motorová paliva) jsou v ČR přepravovány
potrubní infrastrukturou.
Kombinovaná přeprava zatím samostatně vykazovaná není.

Chemický průmysl je rozmístěn převážně v několika
vymezených regionech České republiky

Výrobci v těchto klíčových regionech jsou pokryti sítí multimodálních
terminálů v přijatelné dojezdové vzdálenosti silničního/železničního
trucking.

Dobrá dostupnost terminálů však neznamená optimální přístup na
jednotlivé spoje multimodální dopravy.

PROJEKTY ChemLog - přehled
ChemLog (12/2008 – 5/2012)
SWOT analýza - výstupy (kombinovaná přeprava, splavnost Labe, železniční a silniční
koridory)
Best Practice ( kroky k optimální realizaci závěrů SWOT analýzy )
Studie proveditelnosti (kombinovaná přeprava chemických látek v Evropě, standardy
přeprav chemikálií a systémová edukace)

ChemLog T&T – Tracking + Tracing (7/2012 –
12/2014)
Analýza současného stavu – praxe českých dopravců a přepravců
Pilotní projekt sledování přeprav – testování za účasti českých výrobců a distributorů NV

ChemMultimodal (6/2016 – 5/2019)
Analýza možností zvýšení multimodálních přeprav v oblasti chemické logistiky
Infrastruktura multimodálních přeprav
Zvýšení přeprav ve vybraných společnostech
Osvěta
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Význam projektů pro SCHP ČR
• Příspěvek ke zvýšení konkurenceschopnosti členských organizací

• Zabezpečení podpory pro odbornou činnost výboru logistiky
• Od roku 2009 cca 14 mil. Kč
• Osvěta a výchova logistiků podniků
• Propagace SCHP ČR, odpovědného podnikání v chemii a
příspěvku k udržitelnému rozvoji

• Možnosti využití evropských fondů pro rozvoj MM a chemické
podniky
• Terminály

• Přepravní jednotky

Kontakty
Svaz chemického průmyslu ČR
Association of Chemical Industry of the Czech
Republic

www.interreg-central.eu/chemmultimodal
www.schp.cz

ivan.soucek@schp.cz

TAKING COOPERATION FORWARD
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