NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

úvodník

Na východ je cesta
zarúbaná - zatím
Ještě před dvaceti lety představoval východ
Slovenska důležitou logistickou křižovatku.
Jenže po roce 1989 se začala situace měnit. Čierna nad Tisou považovaná za tradiční suchozemský přístav tehdejší ČSSR
se postupně vylidňovala a dnes připomíná
spíše město duchů nežli významný bod na
logistické mapě. Dříve osídlené panelové domy prorůstají mechem a kapradím,
a když dostanete hlad, je dobré mít po ruce
vlastní konzervu nebo zamířit do nedalekých tokajských sklípků.
Mnozí logistici tvrdí, že Slovensko po listopadové revoluci v souvislosti s tranzitní
logistikou zaspalo. Ustrnutí bezpochyby
odstartoval propad výměny zboží po roce
1989. Již tehdy však bylo jen otázkou času,
kdy se obchod se zeměmi bývalého SSSR
zmátoří. To pochopili především Poláci,
kteří začátkem 90. let velice ochotně zprůchodnili logistické cesty západ - východ
a svým jižním sousedům „vypálili rybník“.
Přestože se z toho Slováci do dneška pořádně nevzpamatovali, nějaké náznaky aktivit jsou vidět. Příslibem do budoucna jsou
např. moderní kontejnerové překladiště
v Dobré nebo nedávno otevřený terminál
pro přečerpávání cisteren v Čierné nad Tisou. Doufejme, že budou co nejdříve dostatečně využívány. Ve vlacích na východ totiž
necestuje jen zboží, ale také peníze. Záleží
jen na Slovácích, kdy po nich sáhnou.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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