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Na jaro roku 1959 je datován vznik společnosti Československá námořní plavba. Tato publikace mapuje její historii, i osudy všech lodí ve flotile, hospodářské výsledky, politické pozadí vzniku i provozu. Představí
nám běžný život na našich lodích, provozování námořních lodí v našich
zemích, zhodnocení spolupráce s čínskými partnery v ČNP, naše
lodě a námořníky v současnosti, flotu námořních lodí – výsledky dle lodí, stavbu
a technické parametry lodí, provozní
výsledky lodí, prodej, výsledky a přehledy
dle roků, nej… lodí ČNP – nejdelší cesty
a cesty kolem světa, osobnosti námořní floty, moře v knihách a ve filmu…
Většinu z více než 130 fotografií poskytl fotograf Ing. Pavel Jurák. Autoři dalších fotografií jsou Klement Benda, Jan Hakl, Antonín Fojtů, Martin
Michal, Otakar Mlejnek, Karel Zeman a Vlastislav Ringel. Grafická úprava
a technická redakce Marek Přikryl, jazyková redakce Mgr. Jana Šimáčková.
V roce výročí padesáti let od založení Československé námořní plavby v nakladatelství Mare-Czech vydal CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.,
Počernická 168, 100 99 Praha 10, internet: www.oceanshipping.cz
(Upozornění: bývalí námořníci a zaměstnanci ČNP získají publikaci u C.O.S. se slevou.)
Autor publikace – Zdeněk Bastl
Narozen v roce1932 v Praze, vzdělání ukončil v roce 1957 na Vysoké škole ekonomické, fakulta statistiky.
Poté zaměstnán v podniku Stuhy a prýmky v Dobrušce a Vilémově, v roce 1961 nastoupil do podniku Československá námořní plavba, Praha, kde pracoval postupně jako
plánovač, vedoucí oddělení a vedoucí ekonomického úseku.
Poté od roku 1971 (na základě hodnocení jeho postojů v roce 1968
k okupaci a SSSR) opět jako vedoucí oddělení, od roku 1990 jako
náměstek generálního ředitele a od roku 1992 jako ředitel dceřinné
společnosti COS-servis až do odchodu do důchodu v roce 1997.
Vedle pracovní činnosti se věnoval i studentům (především VŠE),
kde působil jako vedoucí nebo konzultant při vypracování diplomové práce.
Po odchodu do důchodu zůstal námořní plavbě věrný, podílí se na
organizování schůzek pracovníků ČNP, setkání důchodců a oslav
výročí založení ČNP.
Dějiny ČNP zpracoval na webových stránkách
www.namorniplavba.cz,
které obsahují historii a výsledky (provozní i finanční) ČNP od roku
1952 do roku 1998 za podnik jako celek i podle jednotlivých lodí
a roků. Stručný přehled těchto údajů je shrnut v publikaci „Padesát let Československé námořní plavby“.

Autorem většiny fotografií je Ing. Pavel Jurák,
narozen 12. srpna 1956, absolvent Vysoké námořní školy v Oděse – fakulta navigace v 1982. V letech 1977 a 1981 se plavil pod plachtami legendárního učebního třístěžňového barku Tovarišč, kde působil, mimo jiné, i jako oficiální fotograf
obou výprav trvajících devět měsíců čistého času. U Československé námořní
plavby byl zaměstnán od roku 1982 jako kadet a pracovní poměr ukončil v roce
1994 jako 1. palubní důstojník. Ing. Jurák je členam Asociace profesionálních
fotografů i Syndikátu novinářů ČR.

