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Je naivní se domnívat, že kormi-
delníci zakladatelských zemí
rozšiřovali Evropskou unii hla-
vně proto, aby umožnili snazší
přístup českému zboží (včetně
služeb a lidské práce) na jed-
notný evropský trh. Ostatně, je
nějaké české zboží, nebo je jen
zboží vyrobené na území Čes-
ka? To, co je skutečně české,
k tomu se chováme víceméně
macešsky. Největším bohatst-
vím nebo bídou každého státu
jsou totiž lidé. Bohatstvím státu
je i schopnost zhodnocovat
odkazy minulosti včetně pamá-
tek a přírody. V neposlední řadě
je bohatstvím nebo bídou země
kvalita pravidel soužití a řízení

státu. Nakolik Česko vytváří předpoklady, aby jeho populace vůbec
jaká byla? Aby byla zdravá, soutěživá, kulturní, vzdělaná a kreativní,
což je základem pro to, aby byla s to tvořit hospodářsky úspěšný
stát? A protože každá svobodná země má takové zákonodárce
a takovou vládu, jakou si zaslouží, záleží pouze na nás, budeme-li
my, čeští občané Evropské unie, mít vůli a schopnost se v konkuren-
čním prostředí vlastního státu, Evropské unie i mimo ni prosazovat.
Nebo zda zůstaneme čučet, jak „se tomu neb onomu to neb ono za
právo ustanoviti vidělo“.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu

NNaappoosslleeddyy  tteeddyy  vveeddllii  mmnnee  ddoo  jjeeddnnoohhoo  jjeeššttěě  ššiirrookkééhhoo  aauuddiittoorriiuumm,,
vv nněěmmžž  sseemm  vvíícc  nneežž  kkddee  zznnaammeenniittýýcchh  lliiddíí  uuhhllééddaall..  TTii  vvůůkkooll  ppoo
ssttěěnnáácchh  mmaalloovvaannéé  mměěllii  zzddii,,  ssrruubbyy,,  pplloottyy,,  ppaarrkkaannyy11,,  ššrraaňňkkyy,,  ppřřííhhrraaddyy
aa  ppřříívvoorryy;;  aa  zzaassee  sskkrrzzee  nněě  ttyy  ii  jjiinnéé  mmeezzeerryy  aa  ddíírryy,,  ddvvééřřee  ii  vvrraattaa,,  zzáávvoorryy
aa  zzáámmkkyy,,  aa  rroozzlliiččnnéé  kk  nniimm  kkllííččee,,  kkllííččkkyy  aa  hháákkyy..  NNaa  ttoo  vvššee  oonnii  uukkaazzuujjíícc
ssoobběě,,  kkddee  ssee  aa  jjaakk  ppřřeejjííttii  mmůůžž  nneebb  nneemmůůžž,,  rroozzmměěřřoovvaallii..  II  ppttáámm  ssee::
„„CCoo  ppaakk  ttii  lliiddéé  dděěllaajjíí??““  OOddppoovvěěddíínnoo  mmii,,  žžee  vvyyhhllééddaajjíí,,  jjaakk  bbyy
jjeeddeennkkaažžddýý  vv  ssvvěěttěě  ppřřii  ssvvéémm  oossttááttii22,,  aanneebb  ttaakkéé  zz  jjiinnééhhoo  nnaa  sseebbee
nněěccoo  ppookkoojjnněě  ppřřeevvééssttii  mmoohhll,,  pprroo  zzaacchhoovváánníí  řřáádduu  aa  ssvvoorrnnoossttii..  ŘŘeekkll
sseemm::  „„TToo  jjee  ppěěkknnáá  vvěěcc;;““  aallee  ppooddíívváájjee  ssee  ttrroošškkuu,,  zzoošškklliivviill  sseemm  jjii  ssoobběě..
AA  ttoo  ppřřeeddnněě  pprroottoo,,  žžee  ddoo  ttěěcchh  ššrraaňňkkůů,,  jjaakkžž  sseemm  zznnaammeennaall,,  aannii  dduuššee,,
aannii  mmyyssll,,  aannii  ttěělloo  ččlloovvěěkkaa  ssee  nneezzaavvíírráá,,  nneežž  ssttaatteekk  ttoolliikkoo,,  ppřřííbbyyttnnáá  ppřřii
ččlloovvěěkkuu  vvěěcc,,  nnaa  nníížž  ttaakk  mmnnoohhoo  ppřřeenneessnnaaddnnéé  pprrááccee  vváážžiittii,,  jjaakkoouužž
sseemm  ttuu  vviidděěll,,  nneezzddáálloo  mmii  ssee,,  aabbyy  zzaa  ttoo  ssttáálloo..  KK  ttoommuu  vviidděěll  sseemm,,  žžee
vvššeecckkoo  ttoo  uumměěnníí  jjeenn  nnaa  cchhuuttii  nněěkktteerrýýcchh  zzaalloožžeennoo  bbyylloo,,  žžee  ssee  ttoommuu
nneebb  oonnoommuu  ttoo  nneebb  oonnoo  zzaa  pprráávvoo  uussttaannoovviittii  vviidděělloo,,  ttaakk  ttoohhoo  jjiinníí  ššeettřříí;;
aanneebb  ((zznnaammeennaall  sseemm  ttoo  ttuu))  jjaakk  ssee  kktteerréémmuu  mmoozzkkuu  zzaavvrrttíí,,  ttaakk  hhrraaddbbyy
nneebb  mmeezzeerruu  dděělláá  aa  bboořříí..  

JJaann  AAmmooss  KKoommeennsskkýý, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
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V zemÌch EvropskÈ unie
V zemích Evropské unie se stále více a více hovoří

o zavedení systému elektronického výběru mýta na
silniční síti, zejména pro těžkou nákladní dopravu.
V čele těchto snah stojí v poslední době zejména Ně-
mecko a Rakousko. Další státy jako Nizozemí a Velká
Británie se nacházejí v předprojektové fázi. 

Po zavedení systému elektronického výběru mýtné-
ho v Rakousku počátkem tohoto roku a plánovaném
zavedení v Německu (původně již od 1. 9. 2003) hro-
zí České republice, že bez přijetí určitých adekvátních
opatření získají mezinárodní dopravci značný impuls
pro přesun zejména těžké kamionové dopravy na na-
ši silniční síť. Takovýto přesun by jen zvětšil negativní
důsledky dopravy na stav této sítě, vyvolal potřebu
dalších (zejména v dnešní době reformy veřejných fi-
nancí) zdrojů na její údržbu a opravy a současně ta-
ké nepříznivě ovlivnil životní prostředí.

»esk· republika
V České republice je v současné době používán sy-

stém paušálního – časového zpoplatnění vybraných
dálnic a rychlostních silnic prostřednictvím uživatel-
ských poplatků (dálničních kuponů). Česká republi-
ka plánuje přechod na výkonové zpoplatnění na vy-
braných pozemních komunikacích, kde je pak vybra-
né mýto vztaženo k počtu kilometrů ujetých na zpo-
platněné silniční síti. Výběr mýta lze provádět manu-
álně (tak jak to známe například z Francie nebo Itáli-
e) nebo elektronicky. Elektronické systémy výběru
mýta v souvislosti s rozvojem nových, zejména mo-
bilních technologií umožňují vyhnout se nevýhodám,
které s sebou nese manuální výběr poplatků – zdrže-
ní řidičů a zvýšené nebezpečí dopravních nehod. Ta-
kovéto systémy elektronického výběru mýtného ne-
vyžadují úplné zastavení ani podstatné snížení ry-
chlosti vozidel. V závislosti na současném stavu

technologií je možno do budoucna počítat se zave-
dením dalších služeb s přidanou hodnotou, které
mohou způsobit, že celkový systém bude efektivněj-
ší, atraktivnější a v konečné fázi zajistí i další příjmy.
Mezi tyto služby s přidanou hodnotou patří např. zjiš-
ťování aktuální polohy vozidla pro dopravce, infor-
mace o dopravní situaci apod. 

Zaváděné systémy v Německu a Rakousku však
v současné době vycházejí z různých technologií
a jsou nekompatibilní. Proto bude velmi složité
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SilniËnÌ 
doprava 

a systÈm elektronickÈho
v˝bÏru m˝tnÈho

6 mÏsÌc˘ n·vratnost
investiËnÌch
prost¯edk˘

Elektronick˝ v˝bÏr m˝ta je ve äv˝carsku
zabezpeËov·n st·tem. ProvoznÌ n·klady ËinÌ 5 aû
7 %  z celkov˝ch p¯Ìjm˘. V prvnÌm roce provozu
(r. 2001) bylo vybr·no 770 mil. CHF, v roce 2002

pak  875 mil. CHF.



u těchto sousedících zemí zajistit po-
žadavek Evropské komise na interope-
rabilitu pro oblast elektronického vý-
běru mýtného v zemích Evropské unie.
V případě nekompatibility však hrozí
nebezpečí zavedení několika různých
systémů v prostoru Evropy, resp. Ev-
ropské unie. Z tohoto důvodu je nutné
hledat výhody i nevýhody obou systé-
mů, případně dalších již provozova-
ných systémů, a provést důkladnou
analýzu a s přihlédnutím k uživatel-
ským potřebám pak navrhnout nej-
vhodnější systém elektronického vý-
běru mýtného pro Českou republiku.

äv˝carsko
Švýcarsko se jako země s velkým

podílem tranzitní dopravy (sever-jih)
přes Alpy začalo bránit rostoucímu
počtu kamionů od roku 2001. Vlastní
projekt elektronického výběru mýta
byl odstartován všelidovým referen-
dem v r. 1994. Výstavba systému za-
čala v roce 1999 a celý systém byl
uveden do provozu k 1. 1. 2001. Vý-
běr elektronického mýtného ve Švý-

carsku je zabezpečován státem, za výběr mýtného je
zodpovědná celní správa, která má v organizační
struktuře i oddělení výběru mýtného. Výstavba
a zprovoznění celého systému stálo v letech 1997 až
2001 částku 281 mil. CHF. Roční provozní náklady
systému představují  5 až 7 %  z celkových příjmů.
V prvním roce uvedení systému do provozu
(r. 2001) bylo na poplatcích vybráno 770 mil. CHF,
což znamená, že návratnost investičních prostředků

vložených do systému v letech předešlých včetně 
r. 2001 byla 6 měsíců.

Výnosy z výběru elektronického mýtného za použití
švýcarské silniční sítě jsou prováděcí vyhláškou pře-
rozdělovány tak, že např. v r. 2002 připadlo cca 55 %
na železniční projekty, 28 % bylo rozděleno do kanto-
nů na podporu rozvoje a údržby silniční infrastruktu-
ry. Z uvedeného vyplývá, že zatímco ve státech Evrop-
ské unie se počítá s použitím výnosů z mýtného na

budování a obnovu silniční infrastruktury, ve Švý-
carsku se významná část prostředků investuje do
železniční infrastruktury, aby se zvýšilo procento
přepravy zboží po železnici, a tím se snížilo zatížení
silniční sítě a zlepšilo životní prostředí. Z výnosů 
r. 2001 a 2002 se využívají volné prostředky na
masivní budování dopravní infrastruktury – výstav-
ba a modernizace tunelů, výstavba a modernizace
zmíněné železniční, ale i silniční sítě apod. 

Dodávku a výstavbu systému elektronického
mýtného zajišťovalo konsorcium společností 
Ascom a Fela, jejichž oficiálním zástupcem pro Če-
skou republiku je společnost Delta Energy Sys-
tems (Czech Republic), spol. s r.o.

Delta Energy Systems
Delta Energy Systems (Czech Republic),

spol. s r.o. (donedávna ASCOM Praha, spol.
s r.o.) je součástí mezinárodní skupiny Delta Ener-
gy Systems. Tato skupina vyvíjí a vyrábí zákaznické
napájecí systémy, telekomunikační napájecí sy-
stémy a konvertory DC/DC pro telekomunikace, 
IT systémy, průmyslovou automatizaci a medicín-
skou techniku. Delta Energy Systems (Czech Re-
public) dále působí v oblasti rádiových komunika-
cí a bankovní technologie.
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DDeellttaa  EEnneerrggyy  SSyysstteemmss  ((CCzzeecchh  RReeppuubblliicc)),,  ssppooll..  ss  rr..oo..
Strašnická 3165/1b , 102 00 Praha 10 
tel.: 271751800, fax: 271751799 
e-mail: info@delta-es.cz
➤➤ www.fela.ch
➤➤ www.ascom.com
➤➤ www.deltaenergysystems.com
➤➤ www.zoll.admin.ch
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SSttááttnníí  ffoonndd  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  bbyyll  zzřříízzeenn  zzaa  úúččee--
lleemm  ffiinnaannccoovváánníí  ččeesskkéé  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  –– vvýý--
ssttaavvbbyy,,  mmooddeerrnniizzaaccee,,  oobbnnoovvyy  aa úúddrržžbbyy  ssiillnniicc,,
rryycchhlloossttnníícchh  kkoommuunniikkaaccíí,,  ddáállnniicc,,  žžeelleezznniicc  aa vvnniittrroo--
zzeemmsskkýýcchh  vvooddnníícchh  cceesstt..  JJeehhoo  řřeeddiitteellee  IInngg..  PPaavvllaa
ŠŠvvaaggrraa,,  CCSScc..  jjiižž  pprraavviiddeellnněě  ttoouuttoo  ddoobboouu  oosslloovvuujjii
vv ssoouuvviisslloossttii  ss hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  vvyyddáánníí  –– ddoopprraavvoouu..
PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ČČeesskkoo  jjee  vv mmnnoohhaa  oohhlleeddeecchh  jjeeddiinneeččnnéé..
OOdd  pprraavvěěkkuu  bbyylloo  kkřřiižžoovvaattkkoouu  ttrraannzziittnníícchh  eevvrrooppsskkýýcchh
oobbcchhooddnníícchh  cceesstt..  OOssttaattnněě  pprráávvěě  ppřřeeddeevvššíímm  oonnyy  ppřřii--
ssppěěllyy  kk vvyyttvvoořřeenníí  pprrvvnnííhhoo  hhiissttoorriicckkyy  ddoolloožžeennééhhoo  ssttáátt--
nnííhhoo  úúttvvaarruu  nnaa  nnaaššeemm  úúzzeemmíí,,  ttzzvv..  SSáámmoovvěě  řřííššii..  VV eeppoo--
ššee  ppáárryy  ssee  ppaakk  pprrůůmmyysslloovvéé  ČČeecchhyy,,  MMoorraavvaa  aa SSlleezzsskkoo
ssttaallyy  úúzzeemmíímmii  ss nneejjhhuussttššíí  žžeelleezznniiččnníí  ssííttíí  vv kkoonnttiinneennttááll--
nníí  EEvvrrooppěě..  TTaakkžžee,,  ppaannee  řřeeddiitteellii,,  pprrvvnníí  ttéémmaa,,  oo nněěmmžž
bbyycchh  ss vváámmii  rráádd  hhoovvoořřiill,,  jjssoouu  kkoonnttiinnuuáállnníí  nnáássttuuppccii
zzeemmsskkýýcchh  kkoorriiddoorrůů  –– JJaannttaarroovvéé,,  SSoollnnéé  ččii  ZZllaattéé  sstteezzkkyy
–– kkoorriiddoorryy  žžeelleezznniiččnníí..  OOssttaattnněě  ss nnáássttuuppeemm  ttrržžnnííhhoo  hhoo--
ssppooddáářřssttvvíí  jjee  nnáášš  ssttáátt  zzaaččaall  rroozzvvííjjeett  nneeppoomměěrrnněě  ddůů--
sslleeddnněějjii  nneežž  řřaaddaa  ddaallššíícchh  eevvrrooppsskkýýcchh  zzeemmíí,,  ččíímmžž  ssee
mmuu  mmjj..  ppooddaařřiilloo  uuppeevvnniitt  ppoozziiccii  žžeelleezznniiččnníí  vveellmmooccii
vv oobbllaassttii  ttrraannzziittnníí  nnáákkllaaddnníí  ddoopprraavvyy..

To, co jste řekl, jsou příliš silná slova. Nicméně, že-
leznice je i v jednadvacátém století určitým fenomé-
nem. My se však snažíme, aby Česká republika měla
vyvážený dopravní systém. Ten tvoří dálnice, silnice,
železnice, vzdušné koridory s pozemními letišti a vni-
trozemské vodní cesty. V evropském kontextu
Českem prochází v zásadě dva hlavní evropské multi-
modální koridory, jež de facto kopírují vámi zmiňova-
né historické zemské stezky. Evropa má samozřejmě
zájem, aby u nás prioritně budované dopravní trasy
byly ty, které chce podporovat i mimo území Česka.
V loňském roce proto v rámci Evropské unie pracova-
la tzv. Van Miertova skupina, která definovala zhruba
devětadvacet projektů, z nich některé i na českém
území. Tyto projekty jsou orientovány jak na silniční,
tak na železniční dopravu. Pokud se podíváme na že-
leznici, pak „evropsky zajímavý směr“ je Brno– Praha
–Norimberk. V našem pojetí jde o výstavbu a moder-
nizací třetího tranzitního železničního koridoru, pře-
devším pak v trase z Chebu přes Plzeň do Prahy. Že-
lezniční systém určitě dotváří čtvrtý tranzitní koridor,
který směřuje z Prahy na České Budějovice a dále na
Linz. Když tyto dva koridory dobudujeme, budeme
mít víceméně základní trasu sever – jih, a východ –
západ na potřebné úrovni. Je jasné, že výstavba že-
lezničních koridorů vyžaduje obrovské finanční pro-
středky, ale pokud je společnost nebude chtít uvol-
nit, bude naše železniční doprava ztrácet význam ne-
jen republikový, ale i evropský, který (jak jste uvedl)
je v současné době z hospodářského hlediska znač-
ný. Jejich financování by se mělo dít nejen ze státních

zdrojů, ale také pro-
střednictvím úvěrů
a z kohezních fondů.
A ono je také potřebné
železnici vnímat v kontex-
tu ostatních druhů dopravy.
Stále více hlasů připomíná, že
je na dálnicích více a více kamionů
a je třeba hledat cesty k tomu, aby se vy-
tvořily podmínky pro to, aby se po železnici
přepravovalo více zboží než nyní.

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ČČeesskkoo  pprroocchháázzíí  rreeffoorrmmoouu  vveeřřeejjnnýýcchh  ffii--
nnaannccíí  ……

Jsem ale přesvědčen, že úvěr, který slouží k rozvoji
dopravní infrastruktury, by měl být vnímán jako roz-
vojový. Díky multiplikační funkci investice do dopravy
se vložené prostředky jednoznačně vrátí. Na tom, že
budoucí generace budou daný úvěr splácet, nebude
nic špatného, protože ji také budou užívat. Dopravní
infrastruktura má zcela jistě a nepochybně životnost
přesahující padesát let. Úvěry na dopravní infra-
strukturu jsou většinou splatné v rozmezí pětadvace-
ti a třiceti let. To jsou jasná čísla. Pokud dnes doprav-
ní infrastrukturu nevytvoříme, budeme tím blokovat
i růstový ekonomický potenciál. V tomto duchu by-
chom měli umět rozlišovat úvěry, které směřují do
spotřeby, a úvěry do rozvoje, v němž má dopravní in-
frastruktura prokazatelně nezastupitelnou roli. Když
Evropská unie v loňském roce hodnotila svoji do-
pravní infrastrukturu, rovněž konstatovala, že bude

potřebovat hodně miliard euro na její rozvoj, a jeden
ze zdrojů financování vidí právě v úvěrech. Myslím si,
že v tomto kontextu není náš pohled ničím, co by ne-
bylo konsensuální s ostatními zeměmi. Česko v dané
chvíli z tuzemských zdrojů do své dopravní infrastruk-
tury dává kolem čtyřiačtyřiceti miliard korun, a to za
situace, kdy v letošním roce jde zhruba dvacet mili-
ard korun z Fondu národního majetku čili z privatiza-
ce, která v posledních třech letech poskytovala vý-
znamné impulzní finanční prostředky. Privatizace
v dané chvíli končí, ale nekončí potřeba finančních
zdrojů, protože nemáme dobudováno ještě asi pět
set kilometrů dálnic, osm set padesát kilometrů
rychlostních silnic. Nemáme dobudován třetí ani
čtvrtý železniční koridor a mohl bych pokračovat. Ví-
me, v jakém nedobrém stavu jsou pozemní komuni-
kace. Prostě zdá se, že vyřešit financování dopravní
cesty pro nejbližší období nebude vůbec jednodu-
chou záležitostí.

JJaakk  jjee  ttoommuu  ss hhaarrmmoonniizzaaccíí  ddoopprraavvyy??
Objektivně je jí třeba. Už dnes se často ozývají výt-

ky: „Co uděláte s dopravou? Podívejte, kolik kamio-
nů je na dálnici D–1.“ V zásadě jsou dvě možnosti.
Jedna je, že budeme dopravní cesty stavět dál. V tom
případě potřebujeme konečně vybudovat hodně
diskutovanou dálnici D11 na Hradec Králové a dobu-
dovat a zkvalitnit rychlostní komunikaci R35, jakožto
severní spoj, který určitě D1 odlehčí. Druhá možnost
je realizovat větší objem přeprav železnicí, popřípadě
kombinovanou dopravou. Odborně hovoříme
o „internalizaci externalit“. Součástí diskuse o har-
monizaci je i diskuse o výkonovém zpoplatnění. Tzn.
Jednoduše řečeno hledat a nastavovat spravedlivěj-
ší způsob zpoplatňování jednotlivých druhů dopravy
směrem k nákladům, které jsou na jejich výstavbu
a provoz potřebné.
VV mmnnoohhaa  ookkoollnníícchh  zzeemmíícchh  ttéé  ttzzvv..  vvyyssppěělléé  zzááppaaddnníí
EEvvrrooppyy  jjee  bběěžžnnéé,,  žžee  ssee  nnaa  ddáállnniiccíícchh  ppllaattíí  mmýýttnnéé..  UU nnááss
ssee  ttaakk  nneedděějjee  ……

To, co známe na Západě, jsou mýtnice. To je trošku

Ředitel státního fondu dopravní
infrastruktury Ing. Pavel Švagr, CSc.

T¯etÌ vrchol 
magickÈho 

troj˙helnÌku
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historická etapa. Některé úseky jsou zpoplatněné,
některé ne. Některé tím, jiné oním provozovatelem,
a to do systému přináší komplikace. Mýtnice
mnohde způsobují kongesce, protože se u nich
musí zastavit a zaplatit, což je na úkor plynulosti
dopravy.

V Česku do údržby a výstavby dálniční sítě dává-
me ročně kolem osmi miliard korun. Inkaso
z dálničních známek čítá zhruba dvě miliardy ko-
run. Je zcela zřejmý nepoměr mezi tím, kolik vybe-
reme a kolik do dálniční sítě dáváme. V dané chví-
li je zpoplatnění dálnic paušální – časové. Chybí
souvztažnost mezi tím, jak uživatel dálnici opotře-
bovává, a tím, kolik do systému přispívá. Česko má
příznivé podmínky, v nichž může aplikovat jednotný
systém zpoplatnění vybraných komunikací, proto-
že dálnice i silnice jsou státní. Je to o politickém
rozhodnutí kolik silnic, v jakém okamžiku a v jaké
výši. Systém elektronického zpoplatnění je věc,
odpovídající jedenadvacátému století. Elektronic-
ké mýtné je o tom, kolik kilometrů si ujedu, tolik si
jich zaplatím. V době mobilních telefonů, rychlých
komunikačních spojení, internetu a platebních ka-
ret nejde o nic převratného. Česká republika v da-
né chvíli uvažuje o zavedení tohoto systému v prv-
ní řadě pro kamiony nad dvanáct tun, ale součástí
toho je i úvaha o zpoplatnění automobilů nad tři
a půl tuny. Primárním cílem je zpoplatnění tranzitu-
jící dopravy, která podle našich odhadů reprezen-
tuje zhruba sedmnáct procent kamionů, které se
po Česku pohybují. V první fázi se u nás uvažuje
o zpoplatnění zhruba tří tisíc kilometrů.

PPoorrttaa  BBoohheemmiiccaa  –– úúzzkkéé  hhrrddlloo  mmeezziinnáárrooddnníí  řřííččnníí  ddoo--
pprraavvyy..  AA pprroottoožžee  ssee  ddooppoossuudd  uu ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm
zz mmnnoohhaa  ddůůvvooddůů  nneeppooddaařřiilloo  ssttaabbiillnněě  zzvveeddnnoouutt  hhllaa--
ddiinnuu  řřeekkyy  LLaabbee,,  aaččkkoolliivv  ssee  jjeeddnnáá  jjeenn  oo ppoouuhhýýcchh  ttřřii--
cceett  cceennttiimmeettrrůů,,  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  ppřřiicchháázzíí  oo mmiilliiaarrddyy
kkoorruunn..  LLooddnníí  ddoopprraavvuu  llzzee  ttoottiižž  pprroovvoozzoovvaatt  ppoouuzzee
nněěkkddyy,,  vv oommeezzeennéé  mmíířřee,,  ss ppoolloopprráázzddnnýýmmii  llooďďmmii,,  ttjj..
ii mméénněě  eekkoollooggiicckkyy..

Já mám rád přírodu, hodně moc. Je třeba si ji
chránit. Když se ale podíváme do minulosti, na
místa, kde dnes např. hnízdí náš největší a nej-
vzácnější dravec orel mořský a nepřeberná řada
dalších chráněných živočišných druhů, pak za to
může z pohledu současných tzv. ochránců přírody
ekologická katastrofa obrovských rozměrů způso-
bená člověkem. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan za-
čal budovat velké rybníky, což v tehdejší době mu-
sel být grandiózní zásah do přírody a klimatu, a já
mám pocit, že to z dnešního pohledu pro přírodu
nebyl špatný zásah. Velmi dobře si s ním poradila.
To se týká i řady dalších vodních děl. Člověk by se
měl snažit vytvářet vyvážený systém, to je i o tom,
že by vnitrostátní vodní cesty měly být integrální
součástí českého dopravního systému. Vodní do-
pravní cesty u nás byly využívány od nepaměti.
Proto nevidím důvod, proč bychom měli toto od-
větví tlačit k úpadku. Česko má řadu osobností,

které jsou schopny na špičkové světové úrovni při-
pravit projekt splavnění Labe. Věřím také, že se pří-
roda s těmito díly rychle ztotožní. Pokud dojde ke
konstruktivní spolupráci mezi stavaři a ekology,
pak mohou vzniknout díla, která budou úspěšně
plnit krajinářskou funkci. Určitě je tu i ekonomický
aspekt. Ten bychom neměli ani přeceňovat ani
podceňovat.

DDííllaa  nnaa  LLaabbii  ssee  mmaajjíí  iinnvveessttoovvaatt  zz vveeřřeejjnnýýcchh  zzddrroojjůů..
JJaakkáá  bbuuddee  jjeejjiicchh  nnáávvrraattnnoosstt??

Podle dostupných studií, jež se různí, ekonomic-
ká návratnost osciluje kolem dvanácti let. To je bá-
ječná situace, protože tato díla mají dlouhodobou
životnost. Návratnost do dvaceti let je stále ještě
dobrou návratností. Díla vytvoří předpoklady pro
rozvoj vodní dopravy, která je bezesporu ekologic-
ká. Jen je potřeba, aby všichni zúčastnění hráli ro-
zumnou a otevřenou hru. Já ekology vnímám jako
skupinu lidí, která má velké právo hovořit do toho,
co se s přírodou děje. Pokud chceme žít kvalitní ži-
vot, musíme mít kvalitní přírodu. Vedle ekologů
jsou tu ale další profese, např. ekonomové, kteří
počítají hospodářskou návratnost. Občas ale mí-
vám pocit, jako kdyby se tyto profese míchaly do-
hromady. Že ekologové jakoby v některých přípa-
dech říkají: „Ano, ale nevychází to ekonomicky°“
Každý by si měl hájit především svoji parketu
a ekonomické kalkulace nechat na povolaných.

DDoommlluuvviitt  ssii  ss vváámmii  tteerrmmíínn  nneebbyylloo  zzrroovvnnaa  jjeeddnnoodduu--
cchhéé..  KKddyyžž  jjssmmee  jjeejj  ss vvaaššíí  aassiisstteennttkkoouu  hhlleeddaallii,,  bbyyllaa
zznnaaččnnáá  ččáásstt  vvaaššeehhoo  ččaassuu  vvyybbllookkoovváánnaa  nnaa  jjeeddnnáánníí
ss ppřřeeddssttaavviitteellii  kkoommuunnáállnníí  ssfféérryy  aa hheejjttmmaannyy..

Ano, s lidmi z těchto sektorů se vnímáme velmi
partnersky. Pravidelně se zúčastňuji dopravní sek-
ce Asociace krajů ČR. Osobně jednám se všemi
hejtmany. Naše kontakty jsou velmi užitečné, pro-
tože silnice druhých a třetích tříd jsou hodně po-
dudržované. Potřebujeme znát názory z krajů na
priority. Státní fond dopravní infrastruktury velmi
intenzivně komunikuje i s obcemi a městy. Naše
internetové stránky poskytují informace o jednotli-
vých stavbách. Cílem je, aby se každý mohl snad-
no dobrat k informacím, co se kde chystá. V Česku
je totiž strašně moc připravených věcí na straně
jedné, a na straně druhé nemáme na všechny do-
statek finančních prostředků. Je to jakoby takový
magický trojúhelník. Jeho prvním vrcholem je, aby-
chom věděli, jakou dopravní infrastrukturu chce-
me. A to víme moc dobře. Vědí to starostové, hejt-
mani i centrální vláda. Druhým vrcholem jsou ka-
pacity, které by tuto práci měly realizovat. Odhadu-
jeme, že firmy by byly schopny pojmout ještě dal-
ších čtyřicet procent nárůstu finančních prostřed-
ků. Tzn., problém není v kapacitách zhotovitelů, ve
stavebních surovinách, lidských zdrojích a techno-
logii. Ten je v disponibilních finančních zdrojích,
které tvoří třetí vrchol magického trojúhelníku. Ma-
gický trojúhelník se uvnitř své plochy vyvíjí vždy po-
dle aktuálního stavu. A stanovení rozumných fi-
nančních cílů do budoucna: Evropské peníze
+ úvěrové peníze + tuzemské peníze, tak, abychom
uměli oba ostatní vrcholy trojúhelníku naplnit, to je
v mnoha případech opravdu magie.
➤➤ www.sfdi.cz
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MMiinniissttrraa  ddoopprraavvyy  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  IInngg..  MMiillaannaa  ŠŠiimmoo--
nnoovvsskkééhhoo  jjsseemm  oosslloovviill  vv ssoouuvviisslloossttii  ss hhllaavvnníímm  ttéémmaa--
tteemm  ttoohhoottoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  --  ddoopprraavvoouu..  PPaannee  mmii--
nniissttřřee,,  ppřřeemmnnoozzíí,,  ss nniimmiižž  ssii  mmáámm  mmoožžnnoosstt  ppoovvííddaatt,,
mmaajjíí  VVššuuddyybbyyll  rrááddii  pprroottoo,,  žžee  ssee  nneessnnaažžíí  bbýýtt  ppoosslleemm
ššppaattnnýýcchh  zzpprráávv..  CCoo  vváámm  vv ppoosslleeddnníí  ddoobběě  uudděěllaalloo  rraa--
ddoosstt??

To, že pan ministr Svoboda přežil autonehodu a že
se zotavuje. Pro mne to byla mimořádně vážná věc.
Z profesních záležitostí pak diskuse o nebezpečném
způsobu chování řidičů na našich silnicích, což  je zá-
sadní věc, protože bez změny myšlení řidičů ke zlep-
šení nedojede. A to znamená diskusi. Myslím si, že
se z toho stává velké společenské téma.

ÚÚzzeemmíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  jjiižž  hhiissttoorriicckkyy  ppaattřříí  kk oobbllaasstteemm
ss nneejjhhuussttššíí  žžeelleezznniiččnníí  ssííttíí..  ČČeesskkoo,,  aa ttoo  ii ddííkkyy  ppoomměěrrnněě
rryycchhlléé  vvýýssttaavvbběě  žžeelleezznniiččnníícchh  kkoorriiddoorrůů,,  ssii  uucchhoovváávváá
ččeellnníí  ppoossttaavveenníí  vv EEvvrrooppěě  vv ttrraannzziittnníí  žžeelleezznniiččnníí  ppřřeepprraa--
vvěě..  JJaakkýý  ooččeekkáávvááttee  vvýývvoojj  ččeesskkýýcchh  žžeelleezznniicc  tteeďď,,  kkddyyžž
jjssmmee  ssoouuččáássttíí  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee??

Se vstupem do Evropské unie se české železnice
ocitly na otevřeném trhu. Do České republiky přijdou
licencovaní železniční dopravci z dalších zemí Evrop-
ské unie. To je pro domácí velká výzva. Velmi pozitiv-
ně vnímám snahu Evropské unie rehabilitovat želez-
niční dopravu, tak aby se poptávka po ní vyrovnala
poptávce po dopravě silniční. Očekávám, že
z podstaty ekologicky šetrnější železniční doprava
bude nabírat na kvalitě a bude čím dál větším objek-
tem zájmu cestujících a operátorů se zbožím.

HHoovvoořřiill  jjssttee  oo nnaassttuuppuujjííccíí  kkoonnkkuurreennccii  vv žžeelleezznniiččnníí  ddoo--
pprraavvěě..  RRoozzvvoojj  ssiillnniiččnníí  aa zzeejjmméénnaa  ddááll--
nniiččnníí  ssííttěě  rroovvnněěžž    ppaattřříí  kk vvýýzznnaammnnýýmm  iinn--
tteeggrraaččnníímm  ppřřííssppěěvvkkůůmm  ČČeesskkaa  vv rráámmccii
EEvvrrooppsskkéé  uunniiee..  DDáá  ssee  tteeďď,,  ppoo  vvssttuuppuu
ČČeesskkaa  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  ooččeekkáávvaatt  vvěětt--
ššíí  ppooddííll  ssoouukkrroommýýcchh  iinnvveessttoorrůů  vv ttééttoo
oobbllaassttii??

Nejenom u dálniční sítě. Chtěli by-
chom, aby soukromí investoři zvažova-

li možnost vstupu do provozování některé z železnič-
ních tratí. Konkrétně mám na mysli trasu Praha - Le-
tiště Ruzyně, kde si myslím, že tak jako ve Vídni do
Schwechatu by spojení mezi centrem a letištěm mo-
hl provozovat soukromník. Rovněž uvažuji o tom, že
celý sektor elektronického mýtného by mohl být za-
jišťován soukromým sektorem, protože ten je výhod-
ný vždycky tam, kde je největší podíl služeb. Naopak
skeptický jsem k tomu, že by soukromý sektor mohl
nahradit státní výstavbu dopravní infrastruktury. Ta-
dy se domnívám, že je výstavba dopravní infrastruk-
tury soukromým sektorem nejdražší, pokud není
spojena s podnikáním ve službách, jeho výnosy mo-
hou přispět ke snížení konečné ceny. 

MMeezziinnáárrooddnníí  lleetteecckkáá  ddoopprraavvaa  vv ČČeesskkuu  ssii  ssttáállee  ddrržžíí  ppoo--
zziittiivvnníí  ddyynnaammiikkuu..  DDáá  ssee  ooččeekkáávvaatt,,  žžee  tteeďď  ppoo  11..  kkvvěěttnnuu
bbuuddee  tteennttoo  ttrreenndd  jjeeššttěě  mmaarrkkaannttnněějjššíí..  ZZaajjíímmaall  bbyy  mmnnee

vváášš  nnáázzoorr  nnaa  vvýýzznnaamm  mmeezziinnáárrooddnníícchh
lleettiiššťť  vv BBrrnněě,,  PPllzznnii,,  OOssttrraavvěě,,  PPaarrdduubbii--
ccíícchh  aa KKaarrlloovvýýcchh  VVaarreecchh..

V současné době připravujeme spe-
ciálním zákonem odsouhlasený pře-
vod regionálních letišť v Ostravě, Brně
a Karlových Varech do majetku krajů.
Ostatní letiště ještě připravena ne-
jsou, protože jsou stále vázána záj-

mem Armády České republiky. Ona tři letiště v péči
krajů budou mít zcela mimořádné podmínky pro dal-
ší rozvoj, protože budou sloužit spojení krajů s různý-
mi regiony Evropy. Díky tomu se k nám podaří přilá-
kat i další letecké dopravce. Věřím, že tato letiště se
stanou součástí základního systému rozvoje a zpří-
stupnění krajů. Nejhorší věc, kterou Česká republika
zdědila po předchozích režimech, je její špatná do-
pravní přístupnost v rámci Evropy, a to se musí v nej-
bližší době změnit.

ČČaass  oodd  ččaassuu  ssee  vv PPrraazzee  nnaa  VVllttaavvěě  oobbjjeevvíí  vveelliikkéé  oossoobb--
nníí  lluuxxuussnníí  řřííččnníí  lloodděě,,  jjeejjiicchhžž  ppaassaažžéérryy  bbýývvaajjíí  vvyyssooccee
ssoollvveennttnníí  ttuurriissttéé..  TTii  vv PPrraazzee  aa jjeejjíímm  ookkoollíí  ssttrráávvíí  nněěkkoolliikk
ddnnůů,,  aabbyy  ssee  ppaakk  lleetteecckkyy  ppřřeepprraavviillii  ddoo  ddaallššííhhoo  zz mmíísstt
ssvvééhhoo  zzáájjeezzdduu..  LLoodděě  aallee  nneeooddjjíížždděějjíí  pprráázzddnnéé,,  nneebbooťť
jjssoouu  oobbssaazzeennyy  ssttřřííddaajjííccíímm  ttuurrnnuusseemm,,  kktteerrýý  ssee  ddoo  PPrraa--
hhyy  ddoopprraavviill  lleetteecckkyy,,  aabbyy  zz nníí  aabbssoollvvoovvaall  ppllaavvbbuu  mmaa--
lleebbnnoouu  ččeesskkoouu  kkrraajjiinnoouu  zzppááttkkyy  ddoo  NNěěmmeecckkaa..  NNiiccmméé--
nněě,,  jjaakk  ttaattoo  ddoopprraavvaa,,  ttaakk  ppřřeeddeevvššíímm  nnáákkllaaddnníí,,  jjee  lliimmii--
ttoovváánnaa  pprrůůcchhooddnnoossttíí  ddoollnnííhhoo  ttookkuu  LLaabbee..  JJaakk  ssee  vvyyvvííjjíí
cceelloorrooččnníí  ssppllaavvnněěnníí  ttééttoo  řřeekkyy??

To je traumatizující téma. Hovoří se o tom již deset
let a všechny vládní dokumenty uvádějí splavnění
Labe na minimální parametry jako jeden z úkolů stát-
ní dopravní politiky. Přesto chápu výhrady svého ko-
legy ministra Ambrozka co se týče životního prostře-
dí. Mohu ujistit, že ve spolupráci s Ministerstvem ži-
votního prostředí ČR při přípravě podkladů dáváme
velmi na jejich výhrady a usilujeme o to, aby negativ-
ní dopady na životní prostředí byly minimální. Dou-
fám, že se Labe v celé své délce stane dopravní ces-
tou. Ale nejen dopravní cestou. Že bude umožňovat
multifunkční využití. Velkou perspektivu vidím v re-
kreační dopravě. Domlouval jsem se se svým němec-
kým kolegou ministrem Stolpem na tom, že uzavře-
me dohodu, v níž budou nejen parametry vodní ces-
ty, ale i podmínky pro vytvoření cyklistických stezek,
rekreačních a hotelových zařízení. Chceme, aby řeka
žila. Domníváme se, že pro tento projekt jsou dobře
připravena města na Labi. Např. Pardubice. Chce-
me, aby Prahou a právě Pardubicemi a Magdebur-
kem jezdily výletní lodě plné spokojených lidí. Řeka
je fenomén, jež zpřístupňuje území, kterým protéká.
A na to by měla být zaměřena pozornost. Nehovoří-
me jen o nákladní dopravě, o tom, že by z Labe měly
být nějaká vodní dálnice, to je nesmysl. Doufám pro-
to, že se nám s Ministerstvem životního prostředí ČR
podaří pro tento záměr získat širokou podporu.      
➤➤ www.mdcr.cz

O dopravÏ 
s ministrem dopravy

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 361 165, e-mail: office@jhmd.cz, www.jhmd.cz

Vraťte se do krajiny dětství, 
prázdnin u babičky, 

rybníků, borůvek a hříbků...
Tratě jsou uvedeny ve veřejném železničním jízdním řádu pod čísly 228 a 229.

Vraťte se do krajiny dětství, 
prázdnin u babičky, 

rybníků, borůvek a hříbků...
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AAuuttoo  HHaassee,,  pprrooddeejjccee  oossoobbnníícchh  vvoozzůů
zznnaaččkkyy  VVoollvvoo,,  vv ČČeesskkuu  ppůůssoobbíí  oodd  rrookkuu
11999933..  ŘŘeeddiitteellee  ffiirrmmyy  IInngg..  MMaarrttiinnaa  VVee--
sseellééhhoo  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall  nnaa  cchhaarraakktteerriiss--
ttiikkuu  jjeejjiicchh  zzáákkaazznnííkkůů..

Naši klienti se rekrutují zhruba ze tří
skupin. První tvoří čeští podnikatelé,
další nadnárodní společnosti a třetí
diplomaté, vojáci, ministerstva a úřa-
dy. Auto Hase jako jediný dealer au-
tomobilů v České republice dělá tzv.
TDS (tourist & diplomat sales) sys-
tém prodeje. Jeden z našich pracovníků se stará
pouze o tyto zákazníky a jejich vozy. Přesně speci-
fikovaný vůz Volvo, dle podmínek státu, v němž bu-
de provozován, dokáže objednat přímo ve výrob-
ním závodu a zajistit jeho předání přímo na místě.
Nejvíce toho využívají diplomaté a cizinci, kteří zde
toho času pobývají. Pokud jsou v Česku, dostanou
českou specifikaci vozu, a když přecházejí na nové
místo, např. na ambasádu do Jižní Ameriky, tak jim
tam v dohodnutém termínu dodáme vůz určený
pro jihoamerický trh.

VVoozzyy  zznnaaččkkyy  VVoollvvoo  jjssoouu  vvee  vvššeeoobbeecc--
nnéémm  ppoovvěěddoommíí  zzaappssáánnyy  jjaakkoo  aauuttoo--
mmoobbiillyy  ss nneejjvvyyššššíímm  kkooeeffiicciieenntteemm  ppaa--
ssiivvnníí  aa aakkttiivvnníí  bbeezzppeeččnnoossttii..

Základním atributem značky Volvo
není jen bezpečnost, i když je zřejmě
tím nejznámějším. Já osobně mám
auta Volvo rád kvůli hodnotě, kterou
výrobce definuje jako neokázalý lu-
xus. Vyrábí vozy, které jsou luxusní,
ale na první pohled to z nich nekřičí.
Vyrábí je víc pro život, což vystihuje

firemní slogan: „Volvo for life“. Vozy jsou hodně za-
měřeny na rodinu, na volný čas a koníčky. Není ne-
obvyklým jevem vidět jimi převážet surfovací prk-

na, bicykly či box s lyžemi apod. Volva nejsou na-
blýskané limuzíny, do nichž se nesmí nic dát. Jsou
koncipovány tak, aby v sobě zahrnovaly vysokou
míru luxusu, bezpečnosti a praktičnosti.

AAuuttoo  HHaassee  mmáá  jjaakkoo  jjeeddiinnýý  pprrooddeejjccee  VVoollvvoo  vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee  ddvvaannááccttiilleettoouu  zzkkuuššeennoosstt  vv sseerrvviissoovváánníí
vvoozzůů  ttééttoo  zznnaaččkkyy..

Ano, naši prodejci mají nadprůměrné technické
znalosti o produktu. To se nedá koupit ani dohnat
reklamou. Stěžejní myšlenkou naší firmy je pře-
svědčovat zákazníky kvalitou, rozsahem služeb, in-
dividuálním přístupem a společnou zálibou ve vo-
zech Volvo.
➤➤ www.autohase.cz

d o p r a v a

IInngg..  MMaarrttiinn  VVeesseellýý

Vysok· mÌra luxusu, 
bezpeËnosti a praktiËnosti

Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448, 222 231 662,
602 459 216

e-mail: sales@npivovar.cz
www.npivovar.cz

Otevřeno denně
Po –Pá  10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne  12.00 – 22.00

Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy 

Celková kapacita je 340 míst v atraktivních
rozsáhlých prostorách

Vlastní výroba 11° piva – kvasnicový
nefiltrovaný světlý a tmavý ležák

Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou

Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR



p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 412

HHáájjeenníí  zzáájjmmůů  ssttááttnníí  ppookkllaaddnnyy  vvllaassttnníí  zzeemměě  jjee  vv ČČeesskkuu
nnaa  ddrraakkaa..  ZZppůůssoobbuujjee--llii  ssttáátt,,  aa ttoo  ii vvllaassttnníí  ddaaňňoovvoouu
ppoolliittiikkoouu,,  kkoonnkkuurreennččnníí  ddiisskkrriimmiinnaaccii  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh
ssuubbjjeekkttůů  mmaajjííccíícchh  ddaaňňoovvoouu  ppoovviinnnnoosstt  nnaa  jjeehhoo  úúzzeemmíí,,
bbuuddoouu  vv kkoonnkkuurreennččnníímm  bboojjii  vvííttěězziitt  ppooddnniikkaatteellsskkéé
ssuubbjjeekkttyy,,  oodd  nniicchhžž  ddaanněě  zz ttééttoo  ččiinnnnoossttii  bbuuddee  vvyybbíírraatt
nněěkkddoo  jjiinnýý,,  nněěkkddee  jjiinnddee..  VV mmiinnuullýýcchh  vvyyddáánníícchh  VVššuuddyy--
bbyylluu  bbyylloo  ttéémmaa  vvssttuuppuu  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  aa aa pprriioorrii  rree--
zziiggnnoovvaannéé  vvyykkllíízzeenníí  ssttrraatteeggiicckkýýcchh  ppoozziicc,,  jjeežž  mmoohhllyy  ppřřii--

ssppíívvaatt  kk pprroossppeerriittěě  ssttááttuu,,  rroozzeebbíírráánnoo  zz hhlleeddiisskkaa  ppoo--
sskkyyttoovvaatteellůů  ssttrraavvoovvaaccíícchh  aa uubbyyttoovvaaccíícchh  sslluužžeebb..  NNyynníí
jjsseemm  oo vvyyjjááddřřeenníí  nnaa  ttoottoo  ttéémmaa  ppoožžááddaall  ppaannaa  JJoosseeffaa
ZZvvoonnííččkkaa,,  jjeeddnnoohhoo  zz jjeeddnnaatteellůů  aa vvýýkkoonnnnýýcchh  řřeeddiitteellůů
ssppoolleeččnnoossttii  IInntteerrbbuuss  PPrraahhaa..  PPaannee  ZZvvoonnííččkkuu,,  mmááttee  ccoo--
bbyy  zzaamměěssttnnaavvaatteell  ppůůssoobbííccíí  vv nneepprraavviiddeellnnéé  aauuttoobbuussoo--
vvéé  ddoopprraavvěě  aa ddaallššíícchh  sslluužžbbáácchh  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  ddůů--
vvoodd  kk ooppttiimmiissmmuu??  

Nemám. Naprosto neočekávaně se nám od květ-
na rozhodli zvednout DPH z 5 % na 19 %, aniž by to
kdokoliv předem avizoval. V předchozích návrzích
doprava figurovala ve snížené pětiprocentní sazbě.
Lobovalo se za hotely, za restaurace, aby vprostřed
sezony nespadly do základní 19% sazby DPH. Na-
jednou si člověk přečte návrh novely schválený par-
lamentem a zjistí, že podle něj naše služby spadnou
do 19% sazby. Bez jakéhokoliv varování v době, kdy
jsou dávno uzavřené smlouvy, vytištěné propagační
materiály, ceníky atd. Těžko po svých zahraničních či
domácích obchodních partnerech chtít měnit pod-
mínky kontraktů, tj. aby platili o 14 % víc. Zcela jed-
noznačně nám dopravcům říkají: „Nás to nezajímá,
máme podepsané smlouvy…“ Marže v dopravě ne-
jsou takové, abychom jejich čtrnáctiprocentní sníže-
ní ustáli. Vypadá to na červená čísla, spoustu no-
vých nezaměstnaných, nešťastných rodin atd.

VVžžddyyťť  uu ddoopprraavvyy  bbyyllaa  oopprraavvdduu  zzmmiiňňoovváánnaa  ssnníížžeennáá  55%%
DDPPHH……    

Ano, ale ta se, a to jsme se dozvěděli až teď, podle
novely týká pouze pravidelné dopravy. Když jsem
zkusmo napsal jednomu z našich zákazníků ve Vídni,

DopravnÌ dispeËink
Interbus Praha vznikl v roce 1992. Je

jednou z nejvÏtöÌch dopravnÌch spoleË-
nostÌ v »eskÈ republice, nabÌzejÌcÌch vy-

soce kvalitnÌ dopravu osob v autoka-
rech, minibusech a osobnÌch vozidlech.
Od prvopoË·tku je ¯Ìzen p¯Ìmo majiteli
ve funkcÌch v˝konn˝ch ¯editel˘. Je scho-

pen zajistit nejenom dopravnÌ sluûby,
ale i kompletnÌ pobytovÈ a programovÈ
aranûm·. Od roku 1999 je Ëlenem ASTA

(American Society of Travel Agents)
a od roku 2000 ETOA (European Tour

Operators Association). Vozy Interbusu
jsou 24 hodin dennÏ ve spojenÌ s non-

stop dispeËinkem. MajÌ pravidelnÈ roËnÌ
technickÈ prohlÌdky u spoleËnosti

DEKRA a protokol TEMPO 100.

CestovnÌ agentura
Interbus Praha se ¯ÌdÌ z·sadou flexibilnÏ
plnit p¯·nÌ klient˘. Zajiöùuje ¯ÌzenÌ a ko-

ordinaci dopravy u kongresov˝ch, in-
centivnÌch, kulturnÌch a sportovnÌch ak-
cÌ. Vozov˝ park, p¯epravovanÈ osoby,

zavazadla i provoz firmy jsou pojiötÏny
proti ökod·m na majetku i na zdravÌ.
Interbus ve vöech vozech nabÌzÌ moû-

nost zajiötÏnÌ obËerstvenÌ. SvÈ sluûby je
schopen poskytovat nejen na ˙zemÌ »e-
skÈ republiky, ale i na ˙zemÌ SlovenskÈ
republiky, Polska, MaÔarska a dalöÌch

zemÌ. Pro individu·lnÌ klientelu (pouze
pro smluvnÌ partnery) zajiöùuje okruûnÌ
jÌzdy. Pro skupinovou klientelu dennÌ

i noËnÌ okruhy po Praze - vËetnÏ Hradu
a historickÈho centra - a v jejÌm okolÌ,

plavby po VltavÏ, folklornÌ veËery s ob-
ËerstvenÌm v duchu tradiËnÌ ËeskÈ ku-
chynÏ, KonopiötÏ, Karlötejn, Kutnou
Horu, TelË, Karlovy Vary, Mari·nskÈ

L·znÏ, »esk˝ Krumlov, Hlubokou nad
Vltavou, »eskÈ BudÏjovice aj. NabÌzÌ

ubytov·nÌ ve dvou- aû pÏtihvÏzdiËko-
v˝ch kategoriÌch hotel˘ a penzion˘ pro
individu·lnÌ, skupinovou a studentskou
turistiku. Pro business klientelu ubyto-

v·nÌ residenËnÌho typu. Pro rodiny
s dÏtmi ubytov·nÌ v za¯ÌzenÌch

apartm·novÈho typu. Zajiöùuje licenco-
vanÈ pr˘vodcovskÈ a asistenËnÌ sluûby
vysokÈ kvality, i s tematick˝m zamÏ¯e-

nÌm v angliËtinÏ, nÏmËinÏ, italötinÏ,
francouzötinÏ, öpanÏlötinÏ a dalöÌch ja-
zycÌch, a sluûby na klÌË, jako nap¯.:  po-
bytovÈ a programovÈ balÌËky sluûeb na
p¯·nÌ, asistenËnÌ sluûby, sportovnÌ akce
vËetnÏ golfu, cesty za vzdÏl·nÌm apod.

d o p r a v a

Vûdy se n·m da¯ilo pat¯it
mezi nejkvalitnÏjöÌ
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že od 1. května budeme muset účtovat místo 5 % DPH 19 %, oznámil, že v tu
chvíli pro něho ztrácí význam obracet se na české autodopravce. Že bude po-
užívat rakouské, kteří odvádí 10 % DPH a u nichž má nárok na odpočet, což
u nás údajně ne. A vzkázal mi, že pokud toto naše vláda schválí, že je to po-
čátek konce turismu v Česku, viz text jeho e-mailu:

„Dear Josef,  If Your Government is going to raise the VAT from 5 % to 19 %,
then we will have big problems to hire Czech coaches in the future. As to our
knowledge, we can not deduct foreign VAT from our expenses, even from ot-

her EU countries; we could
only claim from the local
Austrian VAT. If this new tax
law starts to apply from
2004-05-01, it means that
we have to pay the new VAT
taxes, at 19 % or whatever
the new level will be, unless
we do business otherwise,
i.e. without any invoice and
payment by cash… You
could ask GTA the same qu-

estion and probably You will get a similar reply. We sincerely hope this will
not happen, or it will mean the end of the Czech inbound tourism as a who-
le. Hans“

OOnn  nnaa  vvááss  aanngglliiččttiinnoouu,,  jjáá  rruuššttiinnoouu..  OOssttaattnněě,,  JJeejjiicchh  VVyyssookkoobbllaahhoorrooddíí  ttoo  ss vváá--
mmii,,  aa vvůůbbeecc  ss nnáámmii  ssee  vvššeemmii,,  uurrččiittěě  mmyyssllíí  ddoobbřřee::  

((ffoonneettiicckkýý  ppřřeeppiiss  pprroo  ttyy,,  kktteerrýýmm  aazz--
bbuukkaa  nniicc  nneeřřííkkáá::  „„TTaakkáájjaa  žžiizzňň..  PPrryy--
vvyykknněěšš,,  bbuudděěšš  žžiiťť,,  nneepprryyvvyykknněěšš,,
zzddóócchhnněěšš..  SSeellaavvíí,,  kkaakk  ggaavvaarriimm  mmyy
FFrraannccúúzzii..““  TTaakkžžee,,  ddaařříí  ssee  IInntteerrbbuussuu,,
nneebboo  nnee??

No, zatím daří. Vždy se nám daři-
lo patřit mezi nejkvalitnější a nej-
spolehlivější. Nikdy jsme neměli
tendenci „ořezávat“ kvalitu a patřit
mezi ty nejlevnější. Nedávno jsme přikoupili nové autobusy a zatím posled-
ním byl minibus Mercedes Sprinter v nejlepší výbavě pro devatenáct lidí. Má-
me tak patnáct vlastních vozových jednotek. Jejich počet však nechceme
moc rozšiřovat, už proto, že stabilně spolupracujeme s řadou renomovaných
dopravců. A přicházejí další, kteří se rozhodli, že budou s vlastními vozy jez-
dit pod vlajkou Interbusu Praha. Tato spolupráce se všestranně vyplácí. Díky
tomu, že fungujeme jako dispečink dopravy, jsme velmi flexibilní, schopni za-
jistit jakoukoliv dopravní poptávku. Dispečink Interbusu Praha funguje non-
stop. Dispečeři mohou kdykoliv zjistit, který autobus je volný, nebo kde se
pohybuje. Pro cestovní kanceláře, agentury, firmy apod. zajišťujeme dopra-
vu mikrobusy, autobusy i limuzínami. Pro společnosti, které dělají kongresy
často, zajišťujeme kompletní servis. Nedávno jsme např. úspěšně zajišťova-
li kongres, kde jsme měli pětapadesát autobusů, pětatřicet minibusů a dva-
cet limuzín. Avšak nejen tato akce nám potvrdila, že kvalita se vyplácí.

➤➤ www.interbus.cz

10 let 
PraûskÈ

plyn·renskÈ, a.s.

7. dubna byla Petřínská rozhledna svědkem i aktérem
hapeningu k zahájení hlavní pražské turistické
sezony. Jeho součástí byla vernisáž výstavy „10 let
Pražské plynárenské, a.s.“ v rámci stálé, tematicky
zaměřené výstavy „Jára Cimrman, génius, který se
neproslavil“. Těly i jiskrně důvtipnými duchy svými
coby řečníci zde byli účastni pánové: ředitel Pražské
informační služby Václav Novotný, generální ředitel
Pražské plynárenské, a.s. Milan Fafejta, Ladislav
Smoljak a Zdeněk Svěrák.

➤➤ www.pis.cz
➤➤ www.ppas.cz

➤➤ http://eldar.cz/cimrman
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VVeellkkéé  vvěěccii  ssee  nneemmuussíí  ooddeehhrráávvaatt  vvee
vveellkkýýcchh  mměěsstteecchh..  VVzzppoommeennuu--llii  ssííddllaa
mmaatteeřřsskkýýcchh  ppooddnniikkůů,,  jjeejjiicchhžž  ffiilliiáállkkyy
úússppěěššnněě  ppůůssoobbíí  ddoommaa  ii vv zzaahhrraanniiččíí,,
oo nniicchhžž  ssee  VVššuuddyybbyyll  ppoosslleeddnníí  ddoobboouu
zzmmiiňňoovvaall,,  nnaappaaddáá  mmnnee  ŽŽuulloovváá  ((VVššuuddyy--
bbyyll  88//0033,,  ssttrr..  3300––3311)),,  kkddee  ssííddllíí  nneejj--
vvěěttššíí  ččeesskkýý  vvýýrroobbccee  zzaatteepplloovvaaccíícchh  ssyyss--
ttéémmůů,,  oommííttkkoovviinn  aa mmaatteerriiáállůů  pprroo  ssaannaa--
ccii  ddoommůů  ffiirrmmaa  SSttoommiixx,,  nneebboo  SSvviittaavvyy
((VVššuuddyybbyyll  99//0033,,  ssttrr..  2288––2299)),,  kkddee  ssíídd--
llíí  nneejjvvěěttššíí  ččeesskkýý  vvýýrroobbccee  kkoouuppeellnnoovvééhhoo  nnáábbyyttkkuu  ffiirrmmaa
DDřřeevvoojjaass..  CCoo  ssee  ttýýččee  vveelliikkoossttii,,  jjee  zz nniicchh  oobbeecc  SSiibbřřiinnaa,,
vv nníížž  ssííddllíí  ffiirrmmaa  PPrrooggrreess  SSeerrvviiss  SSiibbřřiinnaa,,  bbeezzkkoonnkkuurreennčč--
nněě  nneejjmmeennššíí..  PPrrooggrreess  SSeerrvviiss  SSiibbřřiinnaa  úússppěěššnněě  ppooddnnii--
kkáá  vv oobbllaasstteecchh  zzaajjiiššťťoovváánníí  ssppeecciiáállnníí  zzáácchhrraannáářřsskkéé  vvýý--
ssttrroojjee,,  aa ttoo  ii pprroo  vvrrttuullnnííkkyy  PPoolliicciiee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  vvoo--
zzyy  rryycchhlléé  zzáácchhrraannnnéé  sslluužžbbyy  aa pprroo  oorrggaanniizzaaccee  iinntteeggrroo--
vvaannééhhoo  zzáácchhrraannnnééhhoo  ssyyssttéémmuu  vvůůbbeecc..  VVyyrráábbíí  zzddrraavvoott--
nniicckkýý,,  ggaassttrroonnoommiicckkýý  aa hhootteelloovvýý  mmoobbiilliiáářř  ii ssppeecciiáállnníí
iinntteerriiéérroovvéé  pprrvvkkyy  aajj..  JJeejjííhhoo  mmaajjiitteellee,,  ppaannaa  VVllaaddiimmíírraa
OOllmmrraa,,  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  jjaakk  ssee  ddoossttaall  kk ttaakkttoo  ssppeecciiffiicc--
kkéé  oobbllaassttii  ppooddnniikkáánníí..

Vyloženou náhodou. V roce 1987 jsem byl u toho,
když náš tehdy ještě státní podnik dostal možnost
servisu zdravotnických zařízení a vybavení záchran-
ných služeb. Na tuto činnost se nám podařilo navá-
zat soukromou firmou. Od začátku její existence, tj.
od roku 1990, fungujeme se stejným stěžejním za-
měřením. Vybavujeme záchranné služby všeho typu
v celé České republice, a v této oblasti působíme
i v zahraničí. Protože máme vlastní výrobní kapacity,
rozšířili jsme spektrum činnosti i na sortiment výrob-
ků, které se uplatňují v hotelnictví a gastronomii.

ZZáákkllaadd  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  úússppěěcchhuu  jjee  vv kkvvaa--
lliittěě  aa kkvvaalliittaa  ssee  pprroojjeevvuujjee  vv ddoottaahhoovváánníí
vvěěccíí  ddoo  ddeettaaiillůů..  TToo,,  ccoo  pprroodduukkuujjeettee,,  jjee
nneejjeenn  oo vvyyssooccee  kkvvaalliittnníícchh  mmaatteerriiáálleecchh,,
ddeessiiggnnuu  aa iinnvveennccii,,  aallee  ii oo mmiissttrroovvsskkéémm,,
řřeemmeessllnněě  ččiissttéémm  zzpprraaccoovváánníí..

Invenci a vysoce kvalifikovanou řeme-
slnou práci považujeme za základ
úspěšného podnikání i do budoucna,
kdy budeme součástí Evropské unie. Zá-
kazník chce kvalitu odpovídající evrop-

ským standardům, zboží, s nímž nebude mít problé-
my. V případě, že se cokoliv stane, a to i např. díky
jeho nesprávnému nakládání s výrobkem, chce mít
zajištěn okamžitý servis, přičemž rutinní servisní
kontroly bere jako samozřejmost. Tomuto cíli jsme
podřídili nejen systém výroby, ale i komunikace se
zákazníky.

MMěěll  jjsseemm  mmoožžnnoosstt  ssii  pprroohhllééddnnoouutt  zzddrraavvoottnniicckkýý  vvůůzz
nnaa  ppooddvvoozzkkuu  MMeerrcceeddeess  ss pprraavvoossttrraannnnýýmm  řříízzeenníímm,,
jjeejjžž  vvee  ssvvýýcchh  ddííllnnáácchh  pprráávvěě  vvyybbaavvuujjeettee..  JJiissttěě  nneenníí  uurr--
ččeenn  pprroo  pprroovvoozz  vv ČČeesskkuu  aannii  vv ookkoollnníícchh  zzeemmíícchh..

Ne, není. Neustále se nám totiž rozšiřuje zahranič-
ní klientela. Máme i vlastní dceřinou společnost
v Moskvě, kde rovněž vystrojujeme takovéto vozy
rychlé zdravotní pomoci. Spolupracujeme s firmami
v Rakousku a Německu, přes které dodáváme svá
zařízení do dalších zemí světa, což je případ vámi
zmiňovaného vozu. Tento, s vestavbou gynekologic-
ké vyšetřovny, je určen pro Afriku. Zakázku zadala
nadace „R – “ („Rozkoš bez Rizika“), v jejímž čele
stojí paní doktorka Malinová. Nadace „R – “ je pod-
porována domácími i zahraničními (zejména ně-
meckými a rakouskými) donátory a usiluje o elimi-
naci chorob přenášených pohlavním stykem. Lokali-
ty (zejména v příhraničí s Německem a Rakouskem)
s vysokým výskytem prostituce v České republice,
kde takovéto mobilní gynekologické ordinace na-
cházejí uplatnění, jsou obecně dobře známy a nada-
ce doktorky Malinové se stará o to, aby lidé, toto ře-
meslo provozující, mohli být pod lékařskou kontro-
lou. Paní doktorka v této oblasti spolupracuje s ob-
dobně zaměřenými institucemi v zahraniční. Díky je-
jí iniciativě a mezinárodní evropské spolupráci má
teď Česká republika možnost prezentovat se tímto
speciálním vozidlem v Zimbabwe. Kromě gynekolo-
gické ordinace je v něm mikrobiologická laboratoř
a lékařské vybavení pro tento druh práce v terénu.
Dá se v něm přebývat poměrně dlouhou dobu. Má
speciální technické parametry včetně termoizo-
lačního zabezpečení. Jeho součástí je návěs, který
mj. obsahuje samostatnou energetickou jednotku.

ZZddrraavvoottnniiccttvvíí  jjee  aallee  jjeenn  jjeeddnnoouu  zz oobbllaassttíí  pprroo  vvaaššee
vveessttaavvbbyy  aa vváámmii  ddooddáávvaannéé  vvyybbaavveenníí..

Ano, našimi dalšími klienty jsou i další jednotky in-
tegrovaného záchranného systému, mezi než patří

Progres Servis
Sib¯ina 

cesta, jak uplatnit ¯emeslo a invenci

ObchodnÌ, servisnÌ a v˝robnÌ
firma Progres Servis Sib¯ina,

spol. s r. o., drûitel certifik·tu
»SN EN ISO 9001:2001, podni-
k· ve vybavenÌ z·chrann˝ch
sluûeb a nemocnic, ve svÏtel-
n˝ch a zvukov˝ch v˝straûn˝ch
signalizacÌch, z·stavb·ch osob-

nÌch a uûitkov˝ch vozidel,
v hotelovÈm, gastronomickÈm

a kancel·¯skÈm mobili·¯i
a interiÈrov˝ch doplÚcÌch. V je-
jÌch obchodnÌch aktivit·ch p¯e-

vaûuje prodej signalizaËnÌho
za¯ÌzenÌ ÑFederal Signal Va-

maì, z·chran·¯skÈ a zdravot-
nickÈ techniky ÑFernoì, gastro
v˝robky ÑBlancoì, aj. SouË·stÌ
je i dovoz a prodej uölechtil˝ch

druh˘ kamene a v˝robk˘
z nÏj. JejÌ servisnÌ Ëinnost po-
kr˝v· vlastnÌ v˝robky i zboûÌ

zahraniËnÌch dodavatel˘ vËet-
nÏ komponent˘ urËen˝ch pro
z·chrannÈ systÈmy. Produkce
jejÌch v˝robnÌch z·vod˘ v »es-

ku, Rusku a na Slovensku je za-
mÏ¯ena zejmÈna na: kompo-

nenty pro sanitnÌ vozidla; v˝ro-
bu stolk˘ a vozÌk˘ pod lÈka¯-
skÈ p¯Ìstroje; z·stavbu vrtulnÌ-
k˘, jednostop˝ch a dvousto-

p˝ch uûitkov˝ch vozidel vöech
typ˘ pro r˘znÈ ˙Ëely podle za-
d·nÌ z·kaznÌk˘; instalaci signa-
lizaËnÌho za¯ÌzenÌ; prvky inte-
riÈrovÈho mobili·¯e a doplÚk˘
zejmÈna z nerezu pro hotely,
administrativnÌ budovy apod.

o  n · s
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hasiči, vodní záchranná služba, horská služba, Poli-
cie ČR, městské a obecní policie, speleologická
družstva, letecká záchranná služba, důlní záchraná-
ři° Vše, co patří do integrovaného záchranného sys-
tému, popř. i soukromých iniciativ, jako jsou hlídací
služby, zásahové a montážní týmy plynárenských
a elektrorozvodných podniků a také malé autobusy
apod.

PPrroo  pprraažžsskkýý  ssuummmmiitt  NNAATTOO  jjssttee  vvyyssttrroojjoovvaallii  ii jjeeddnnoossttoo--
ppáá  vvoozziiddllaa..

To byla zakázka pro Policii České republiky, pro niž
jsme vybavovali pětadevadesát motocyklů signali-
začním zařízením, speciálními ochrannými rámy
a kufry.

JJee  aažž  ppřříízznnaaččnnéé,,  žžee  ssee  ss pprroodduukkttyy  ffiirrmmyy  PPrrooggrreess  SSeerrvviiss
SSiibbřřiinnaa  llzzee  sseettkkaatt  ii vv hhootteelluu  HHoolliiddaayy  IInnnn  PPrraagguuee
CCoonnggrreessss  CCeennttrree,,  oo nněěmmžž  66..  řřííjjnnaa  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu
vv rráámmccii  cceelloorreeppuubblliikkoovvééhhoo  sseemmiinnáářřee  pprroottiippoožžáárrnníí
pprreevveennccee  řřeeddiitteell  HHaassiiččsskkééhhoo  zzáácchhrraannnnééhhoo  ssbboorruu
hhll..mm..  PPrraahhyy  pplluukkoovvnnííkk  BBcc..  DDaalliibboorr  GGoossmmaann  pprroohhlláássiill,,
žžee  jjee  nneejjbbeezzppeeččnněějjššíímm  hhootteelleemm  vv PPrraazzee,,  aa vv nněěmmžž  ssee

vv lliissttooppaadduu  22000022  ooddeehhrráávvaallaa  zznnaaččnnáá  ččáásstt  ddoopprroovvoodd--
nnýýcchh  aakkccíí  ssuummmmiittuu  NNAATTOO..

Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre je naším
významným zákazníkem zřejmě i proto, že spolu
s prioritním důrazem na maximální bezpečnost svých
hostů i personálu důsledně dbá na svoji image prv-
ního českého design hotelu. Dodáváme sem speciál-
ní věci, které se běžně nevyrábí. Je to cesta, jak
uplatnit kvalifikovanou práci – řemeslnou zručnost
a invenci lidí i technické možnosti naší firmy. Mohu
přiznat, že malosériovým a kusovým zakázkám jsme
se začali věnovat především na základě inspirujících
poznatků z hotelu Holiday Inn Prague Congress
Centre.

KKddyybbyycchh  mměěll  cchhaarraakktteerriizzoovvaatt  ppřřeeddnnoossttii  vváámmii  vvyyrráábběě--
nnýýcchh  pprrvvkkůů  hhootteelloovvýýcchh  aa ggaassttrroonnoommiicckkýýcchh  mmoobbiilliiáářřůů,,
ppaakk  ppřřeeddeevvššíímm  ttoo  jjssoouu  fflleexxiibbiilliittaa  –– ooppeerraattiivvnníí  iinnddiivviidduu--
áállnníí  ppřřííssttuupp  vvýýrroobbccee  kk zzáákkaazznnííkkoovvii,,  ffoorrtteellnnoosstt,,  ddeessiiggnn
aa ppřříízznniivváá  cceennaa..

Naší předností je bezesporu schopnost rychle rea-
govat v kusové a malosériové výrobě. Díky dlouhole-
té praxi a výrobním postupům, které jsou aplikovány
i v letecké výrobě a jež uplatňujeme ve zdravotnictví,
zejména u extrémně exponovaných komponentů pro
záchranné vozy a vrtulníky, dokážeme dělat speciální
zakázkovou výrobu na míru dle zadání našich zákaz-
níků v poměrně krátkých dodacích lhůtách. Máme
vlastní konstrukční kancelář a kooperujeme s de-
signérskými studii, jež na základě požadavků zákaz-
níka navrhují řešení, která vzápětí realizujeme.

NNeejjeenn  pprroodduukkccee  vvaaššiicchh  zzaahhrraanniiččnníícchh  ffiilliiáálleekk,,  aallee
ii vveellkkáá  ččáásstt  vvaaššíí  ččeesskkéé  pprroodduukkccee  nnaacchháázzíí  uuppllaattnněě--

nníí  vv zzaahhrraanniiččíí..  SS ttíímm  ssoouuvviissíí  ii ddaallššíí
ppooddnniikkaatteellsskkáá  aakkttiivviittaa  ffiirrmmyy
PPrrooggrreess  SSeerrvviiss  SSiibbřřiinnaa,,  tteennttookkrráátt
vv oobbllaassttii  oobbcchhoodduu..  NNaa  zzppáátteeččnníí
cceessttuu  ddoo  ČČeesskkaa  ssvvéé  kkaammiioonnyy  vvyy--
ttěěžžuujjeettee  zzáássiillkkaammii  uuššlleecchhttiillééhhoo

kkaammeennee  nneejjeenn  jjaakkoo  ssuurroovviinnyy,,
aallee  ii kkaammeenniicckkýýcchh  aa kkaammee--

nnoořřeezzbbáářřsskkýýcchh  pprroodduukkttůů..
To je naše poměrně no-
vá aktivita. Ostatně

spojení nerezových
prvků s přírodními

ušlechtilými mate-
riály si o to jakoby

říká. Kámen do-
vážíme z Ar-

ménie, kde je
v tomto oboru obrovská tradice a špičková kvalita
práce. Nachází uplatnění v interiérech hotelů, re-
staurací i reprezentačních administrativních a ob-
chodních prostor a je velice žádán už proto, že sorti-
ment námi dovážených druhů je v Česku, řekl bych,
poněkud neobvyklý.

➤➤ www.progressibrina.cz
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SSee  SSiillvviiíí  FFeerrrraarrii  ssee  ppoottkkáávváámmee  nnaa  mméé  nnaarroozzeenniinnyy
vv ppoonndděěllíí  2299..  bbřřeezznnaa  vv hhootteelluu  IInntteerr..CCoonnttiinneennttaall  PPrraa--
hhaa..  KKoonncceemm  bbřřeezznnaa  vv PPrraazzee  oorrggaanniizzoovvaallaa  iinncceennttiivvnníí
ppaarrttyy  pprroo  nneejjlleeppššíí  eevvrrooppsskkéé  ppaarrttnneerryy  ffiirrmmyy  VVooddaaffoonnee,,
ssppoonnzzoorraa  zzáávvooddnníí  ssttáájjee  vvoozzůů  FFeerrrraarrii  FF––11..  SSiillvviiee,,  jjaakk  ssee
ttii  kk nnáámm  cceessttoovvaalloo??

Než odpovím na otázku, ráda bych pochválila vyso-
kou kvalitu tvého časopisu, a zvláště grafiky. Českým
textům sice nerozumím, ale protože už řadu let pod-
nikám ve stejné branži jako ty, dovedu to ocenit.
Mám ráda hezké a do detailů dotahované věci. Tvůj
časopis na mne působí příjemně a profesionálně. Co
se cesty týče, o mně se ví, že ráda cestuji, a to všemi
prostředky. Do Prahy jsem přiletěla Českými aeroli-
niemi. S jejich službami jsem byla velmi spokojena.

JJaakk  ssee  ttěěššííšš  nnaa  ddoobbuu,,  kkddyy  ČČeesskkoo  bbuuddee  vv EEvvrrooppsskkéé  uunniiii??
Jsem ráda, že odpadnou formality při překračování

státních hranic. Strach mám jedině z toho, aby u vás

nenastalo to, co v Itálii, kdy se s nástupem eura o po-
lovinu zvedly ceny. Přechod na euro sice ani tak ne-
poznamenal střední vrstvy, zato se velmi negativně
podepsal na životní úrovni lidí nižších sociálních vrs-
tev. Dodnes se s tím nedokázali vyrovnat, a už jsou to
tři roky. Nerada bych, aby to u vás dopadlo obdobně.
Z toho, co jsem viděla v Praze a okolí, je zřejmé, že
jste dobře nastartováni. Budete však s přeměnami
pokračovat dál stejným tempem? Ale abych byla
spravedlivá, už před nástupem eura začalo v Itálii do-
cházet k hospodářskému útlumu. Možná jste lépe
nastartováni, než jsme byli my. Přeji vám, abyste to
zvládli co nejlépe.

NNaappoosslleeddyy  jjssii  bbyyllaa  vv ČČeesskkuu  vv rrooccee  11999977..  JJaakk  ssee  ppooddllee
tteebbee  ČČeesskkoo  zzaa  oonněěcchh  sseeddmm  lleett  zzmměěnniilloo??

Obrovsky. V barevnosti, ve struktuře. Předtím jsem
u vás byla v roce 1992, a v roce 1997 jsem zare-
gistrovala, že se tu oproti roku 1992 něco změnilo.

Mezi rokem 1997 a 2004 však došlo ke změnám ra-
dikálním. Opravené domy, nové obchody, infrastruk-
tura. Diametrálně se zlepšily služby v pohostinství
a hotelnictví. Spousty barů a restaurací. Praha je teď
srovnatelná s Vídní, s metropolemi v Německu či
Francii. Nevím, jak je to u vás po ekonomické strán-
ce. Jakou máte životní úroveň, ale působí to na mne
velkolepě. Nádhera.

JJssii  nnoossiitteellkkoouu  ssllaavvnnééhhoo  jjmméénnaa  FFeerrrraarrii..  JJaakkýý  jjee  ttvvůůjj
vvzzttaahh  kk aauuttoommoobbiillůůmm  aa vvoozzůůmm  FFeerrrraarrii??
To jméno mi dělá moc dobře. Jsem hrdá na to, že
jsem pokračovatelkou dynastie. Je pravdou, že se na
mne, jako na Sylvii Ferrari, lidé dívají jinak. Jméno
Ferrari se snažím prosazovat i ve společenské oblas-
ti, mj. jako členka elitního klubu Ferrari. Společně
s jeho členy usilujeme, aby jméno Ferrari ještě více
pronikalo do světa. A v běžném životě? Když s tako-
vým jménem žijete v Maranellu, nepřijde vám to jako
něco výjimečného.

Co se týče výroby vozů značky Ferrari, tak tu již před
zhruba padesáti lety převzal koncern Fiat.

Auta řídím strašně ráda, ale podle mne jsou Ferra-
ri auty pouze pro muže. Můj otec má dvě. Nemám si-
ce vůz Ferrari, ale obdobně jako jejich pravověrní
majitelé, pokud to jde, tankuji na čerpacích stani-
cích Shell. Bezesporu nejen proto, že se jmenuji
Ferrari. Mé BMW je diesel, a v zimě na naftu Diesel
Extra šlape daleko lépe. A to je pravda.

VV lleetteecchh  11999922  aa 11999977  bbyyllaa  PPrroommoo  TT..GG..CC..  AAddvveerrttii--
ssiinngg  && MMeeddiiaa  ssppoolluuoorrggaanniizzááttoorreemm  ddvvoouu  „„ttaajjnnýýcchh  zzáá--
vvooddůů““  ss nnáázzvveemm  CCaannnnoonnbbaallll,,  jjeežž  vvyyvvrrcchhoolliillyy  nnaa  ččeess--
kkéémm  úúzzeemmíí..

V devadesátém druhém roce závod vedl z Mara-
nella přes Vídeň do Bratislavy, Brna, Jihlavy a Prahy.
Zúčastnilo se jej pětadvacet vozů Ferrari řízených čle-
ny Ferrari Club International a dvěma závodníky for-
mule 3000. Vlastní závod končil na českosloven-
sko–rakouské hranici. Odtud následoval přejezd do
Brna a ubytování v hotelu Voroněž. Následující den
jsme auta vystavovali na brněnském velodromu. Po-
tom následoval přejezd do Jihlavy, kde se sešlo ko-
lem dvou tisíc diváků. Odtud jsme odjeli do Prahy,
kde jsme pobyli dva dny. Jedním z hlavních bodů pro-
gramu byl propagační průjezd vaším hlavním měs-
tem s vyhlášením vítězů za účasti ministra Jiřího
Dienstbiera na Staroměstském náměstí, kde koncer-
tovala italská skupina „The Shouting“. Bydleli jsme
v Parkhotelu. Závod byl mediálně hodně sledován.
Za českou stranu závod organizovalo studio KÁ, ma-
jitelky Zuzany Kučerové a Jiří Kučera.

➨ kompletní optické ošetření interiéru vozu
➨ kompletní optické ošetření interiéru vozu
včetně renovace autolaku
➨ ruční mytí motoru a konzervace
➨ převzetí a přistavení vozu na místo určení

u l .  J a n k o v c o v a ,  P r a h a  -  H o l e š o v i c e ,  t e l . :  6 0 3  517  9 47

RUČNÍ MYTÍ A ÚDRŽBA VOZŮRUČNÍ MYTÍ A ÚDRŽBA VOZŮ

Ferrari 
aneb kdyû s takov˝m 

jmÈnem ûijete v Maranellu
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V devadesátém sedmém organizaci za čes-
kou stranu zajišťoval opět pan Jiří Kučera, ten-
tokrát společně s panem Radimem Hulejou.
Závod vedl z Maranella přes Innsbruck do Pra-
hy, kde byl cíl před hotelem Forum, v němž
jsme byli ubytováni. Závod byl odstartován
prostřednictvím mobilních telefonů. Jeho
účastníci vyjížděli v pětiminutových interva-
lech. Těsně před startem jim byl předán itine-
rář na magnetofonové kazetě a mapa. Roz-
hodčím byl profesionál z AMTK. Závod byl
uspořádán u příležitosti Autoshow 97. Naše
Ferrari byly tři dny vystaveny v samostatném
pavilonu na Výstavišti Praha, kde je vidělo
přes pětadvacet tisíc diváků. Pro účastníky zá-
vodů byl na každý den připraven program.
I tento podnik poutal vysokou pozornost hro-
madných sdělovacích prostředků. Přes Praž-
skou informační službu se nám sešlo více než
dvě stě třicet výstřižků z novin a časopisů včet-
ně Playboye, Blesku, všech hlavních automo-
bilových a sportovních časopisů. Česká televi-
ze realizovala tři přímé vstupy. Byli jsme v jejím
pořadu „ Dobré ráno“. Realizovala i reportáž
z dojezdu a zpovídala Nina Schiatarelliho
– jezdce F1. Patnáctiminutovou reportáž o nás
vysílala i televize Prima. Figurovali jsme ve
zpravodajství všech televizí. Cannonball s výji-
mečnou koncentrací vozů Ferrari a osobností
v rámci své propagace využili naši tehdejší
partneři, jež se podíleli na realizaci závodu,
společnosti: Shell, Marlboro (Philip Morris ČR
a.s.), Secar, HP–exclusiv, Hotel Forum, In–Ti-
me a Autoshow Praha, Casino Praha, Karlo-
varský porcelán, Eurotel aj.

KKddoo  ttvvoořříí  zzáávvooddnníí  sskkuuppiinnuu  CCaannnnoonnbbaalllluu??
Známí a úspěšní podnikatelé, obchodníci,

např. architekti, lékaři, hoteliéři, zpěváci, žur-
nalisté a za výrobce vozů Ferrari vždy aspoň je-
den jezdec formule 3000 či jiného okruhové-
ho závodu. Vzhledem k mezinárodnímu cha-
rakteru Ferrari Clubu International nejsou jeho
účastníky pouze Italové, ale také Švýcaři
a Němci. V příštím roce bych tuto akci opět rá-
da realizovala s dojezdem v Česku. Změny
u vás jsou tak markantní, že bych je chtěla
ukázat členům našeho klubu. Ostatně, jednou

bych chtěla mít
v Praze malý byt,
nejlépe někde
u Staroměstského
orloje. Ráda bych
důkladně proce-
stovala vaši zemi,
navštívila Karlovy
Vary, Mariánské
Lázně, Telč či Český
Krumlov. Také pro-
to se těším na Can-
nonball 2005.

S i l v i a  F e r r a r i
nositelka slavnÈho jmÈna, je
pranete¯Ì Enzo Ferrariho, za-

kladatele proslulÈ znaËky spor-
tovnÌch automobil˘. SpoleËnÏ
s Vincem Vezzalim, b˝val˝m
jezdcem formule 3000, jehoû
otec byl dvan·ct let technic-

k˝m öÈfem F-1 (t˝mu mechani-
k˘ Ferrari), vlastnÌ agenturu

PROMO.TGC s.r.l. (Promo
T.G.C. Advertising & Media).
Vince je vynikajÌcÌm v˝tvarnÌ-
kem a Silvia organiz·torkou
a produkËnÌ. Jejich agentura

sÌdlÌ v Maranellu poblÌû v˝rob-
nÌho z·vodu Ferrari. Na z·kla-
dÏ dlouhodobÈ smlouvy dÏl·

pro tov·rnu Ferrari grafiku, n·-
vrhy designu, v˝roËnÌ zpr·vy,

kalend·¯e, katalogy apod. Pro-
dukuje plak·ty na z·vody F-1
v Imole, na tematickÈ v˝stavy

ve vlastnÌm muzeu Ferrari
v Maranellu, pro Ferrari Club

International aj. V˝tvarnÏ
i produkËnÏ spolupracu-
je s Luciano Pavarottim.
Silvia Ferrari kromÏ to-
ho jiû Ëtrn·ct let spolu-
pracuje s RAI- 1 (Radio
Italia), moment·lnÏ na
programu ÑTorno saba-
toì, kter˝ uv·dÌ top mo-
delka a vicemiss »eskÈ
republiky 1998 Alena
äeredov·. Vyr·bÌ vi-

deoklipy pro MTV, dÏl·
manaûerku r˘zn˝m hu-
debnÌm kapel·m, mar-

keting prvoligovÈmu vo-
lejbalovÈmu muûstvu
muû˘ ñ Peruggia, kde
hraje Ëesk˝ reprezen-

tant Pavel LÈbl.

KonferenËnÌ
package öet¯Ì 
Ëas a penÌze
Kongresové centrum Praha, a.s., hotely Holiday Inn Prague
Congress Centre a Corinthia Towers Hotel 7. dubna. 2004
představily v Kongresovém centru Praha společný projekt
kongresových služeb. Jedná se o 24 hodinový konferenční
package pro střední a velké akce. Užší spolupráci s oběma
hotely na úvod přivítal generální ředitel Kongresového centra
Praha, a.s. Ing. František Dušek. Kongresové centrum zde 
reprezentoval vedoucí oddělení marketinku a obchodu 

Mgr. Ondřej Špaček, hotel
Holiday Inn Prague Con-
gress Centre obchodní ře-
ditel Ing. Miloš Zářecký
a Field Sales Manager Jan
Sovadina a hotel Corinthia
Towers Director of MICE
Marek Chmátal.
Konferenční package je
společnou nabídkou na za-
jištění velkých akcí od šesti
set účastníků výše. Jejich
organizátoři tak mohou
vést jednání pouze s jedním subjektem, který zařídí vše po-
třebné: pronájem prostor, technické zajištění akce, ubytování
i catering. Package je nabízen za souhrnnou cenu za všechny
služby. V sezonním období (duben, květen, červen, září, říjen)
225 EUR na osobu a den, a v mimosezonním období (leden,
únor, březen, červenec, srpen, listopad, prosinec) 160 EUR
na osobu a den. Ceny jsou platné pro rok 2004.
➤➤ www.kcp.cz
➤➤ www.holidayinn.cz
➤➤ http://towers.corinthia.cz

k o n g r e s y

Generální ředitel
Kongresového centra Praha

Ing. František Dušek zahajuje
společnou prezentaci.
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Za p¯Ìtomnosti zahraniËnÌch expert˘
Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Evžena Tošenovského se v Ostravě 15. - 16. dub-
na za účasti expertů z Irska, Polska a Velké Británie
v Kongresovém centru na výstavišti Černá louka od-
ehrálo 3. setkání odborníků a profesionálů cestovní-
ho ruchu z celé České republiky - konference „Desti-
nační management a zvýšení prodejnosti regionu“
s podtitulem „Cestovní ruch - významný nástroj pros-
perity turistického regionu Severní Morava a Slez-
sko“. Prezentovalo se zde na čtyřicet subjektů zastu-
pujících veřejnou sféru od úrovně ministerstva přes
státem zřízenou agenturu, obchodní konzuláty až po
municipality a sféru soukromou. Od celostátních
přes místní sdružení až po jednotlivé podnikatele. 

Zah·jil Evûen Toöenovsk˝
Konference odrážela narůstající pozitivní vnímání

odvětví cestovního ruchu a uvědomění si nutnosti
spolupráce dotčených subjektů v regionech. Organi-
začním garantem byl již tradičně Moravskoslezský
kraj, hostitelem Ostravské výstavy, a.s. Odborným
garantem společnost Enterprise plc, s. r. o., která
v regionu „Severní Morava Slezsko“ zastává roli spo-
lečnosti destinačního managementu - „Destinační
Management Moravsko Slezský“ (DMMS). Konferen-
ci zahájil hejtman Moravskoslezského kraje Ing.
Evžen Tošenovský. Potvrdil, že Moravskoslezský kraj
bere hospodářské odvětví cestovního ruchu velmi
vážně a že v něm z pohledu využití potenciálu kraje
spatřuje výrazný příslib pro budoucnost ekonomiky
a zaměstnanosti. Nutnost chápání cestovního ruchu
jako priority na národní úrovni potvrdil první náměs-
tek ministra pro místní rozvoj Mgr. Ivo Hartmann,
MBA. V čestném zahajovacím předsednictvu s nimi
zasedli obchodní konzul Konzulátu Polské republiky

v Ostravě Piotr Czosnyka a obchodní konzul České re-
publiky v Katovicích Milan Peprník. Struktura zahra-
ničních návštěvníků Moravskoslezského kraje se to-
tiž liší od celorepublikové. Na rozdíl od Němců a Bri-
tů, kteří vévodí celostátním statistikám, jsou v Mo-
ravskoslezském kraji na prvním místě Poláci, na dru-
hém Slováci a na třetím Němci.

Odkud a kam smÏ¯ujeö cestovnÌ ruchu?
Dvoudenní jednání probíhalo v pěti základních blo-

cích. První blok „Odkud a kam směřuješ cestovní ru-
chu?“ nabídl ohlédnutí Ing. Hany Fojtáchové
z CzechTourism za vývojem cestovního ruchu v České
republice v posledních deseti letech. Tamara Jedrus-
zakova z Polske Organizacji Turystyczne na zajíma-
vých příkladech přiblížila situaci v aktivní turistice
v Polsku. Velkou pozornost si právem zasloužila pre-
zentace Ing. Petra Kratochvíla z CzechTourism „Stra-
tegie propagace České republiky 2004 - 2010“.
„Trendy v cestovním ruchu a postavení České repub-
liky ve světě“ v podání irského experta Seana Brow-
na, nastínily cesty, kam by se mělo zaměřit snažení
tisíců zainteresovaných subjektů při rozvoji domácí-
ho a příjezdového cestovního ruchu. Blok byl prová-
zen živou diskusí, hodnotící současnou roli regionu
„Severní Morava a Slezsko“ ve strategii propagace.    

Co dÏl·me pro cestovnÌ ruch?
Druhý blok „Co děláme pro cestovní ruch?“ na pří-

kladech demonstroval, že se u nás různé subjekty
dokáží domluvit na společných akcích. Blok se ode-
hrával ve společné režii pořadatelů konference
a Asociace turistických informačních center. Mode-
rátorkou byla ředitelka Městského informačního
centra v Ostravě Dr. Dagmar Kremzerová. Na tento
blok pak „Asociace turistických informačních center

České republiky“ navázala vlastním programem -
členským fórem. 

O tom, jaké kroky pro rozvoj cestovního ruchu činí
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, infor-
movali jeho představitelé Ing. Markéta Zajícová, Ing.
Martina Dohnálková a Ing. Jiří Kubiš. Referovali
o „Státním programu podpory cestovního ruchu pro
rok 2004“ a o stavu příprav „Společného regionální-
ho operačního programu“, zejména o jeho „prioritě 4
- Cestovní ruch“. Veronika Váňová z CzechTourism in-
formovala o tom, jaké kroky pro podporu cestovního
ruchu činí a v následujícím období hodlá činit
CzechTourism. Zajímavá, a to nejen pro místní, ale
pro srovnání se situací v jiných krajích, byla prezen-
tace Ing. Petry Papouškové z odboru regionálního
rozvoje Moravskoslezského kraje, zaměřená na gran-
tové programy Moravskoslezského kraje v letech
2003 a 2004. Po prezentacích zástupců institucí
z veřejné sféry přišli ke slovu představitelé profesních
a podnikatelských sdružení. Za „Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu České republiky“ vystoupila jeho prezi-
dentka Ing. Helena Pískovská. Činnost a roli „Asoci-
ace turistických informačních center ČR“ přestavil je-
jí prezident Miroslav Foltýn. Podnikatelské uskupení
„Beskydhost“ (sdružení místních podnikatelů zejmé-
na z oblasti ubytovacích služeb v Beskydách) před-
stavil jeho předseda Aleš Dočkal. Informoval i o jed-
né z prvních společných akcí tohoto sdružení, zajiště-
ní skibusu Ostravice - Bílá pro sezonu 2003/2004.
Kromě podnikatelských subjektů z Beskydhostu jí
pomohly na svět i některé obce a „Destinační Mana-
gement Moravsko Slezský“. Blok byl završen prezen-
tací Anette Dopciuch, zástupkyní maršálkovského
úřadu, která představila rozvoj cyklostezek v Podkar-
patském vojvodství. 

Jak zvyöujeö prodejnost regionu, desti-
naËnÌ managemente?

Následující blok „Jak zvyšuješ prodejnost regionu,
destinační managemente?“ byl již zcela zaměřen na
hlavní téma. V jeho úvodu Sean Brown hovořil o za-
hraničních zkušenostech z oblasti řízení turistických
destinací. Jeho poznatky z rodného Irska byly zpest-
řením programu i zdrojem inspirace. Neméně moti-
vující bylo vystoupení Dominica de Prochnow z Velké
Británie ze společnosti Enterprise plc. Představil or-
ganizaci rozvojových aktivit na ostrově Montserrat
v situaci, kdy byla tamní ekonomika zničena výbu-
chem vulkánu a celý sektor cestovního ruchu začínal
od nuly. Za Destinační společnost Sokolovsko,
o.p.s. se zkušenostmi z rozjezdu činnosti vystoupil
RNDr. Miroslav Vidlák. Za Jihočeskou centrálu ces-
tovního ruchu Jitka Fatková. Za českokrumlovský de-
stinační management - Českokrumlovský rozvojový
fond, s. r. o. Libuše Smolíková a za „Destinační ma-
nagement Libereckého kraje“ Ing. Jana Kubinová.
Blok zakončila prezentace aktivit „Destinačního Ma-
nagementu Moravko Slezského“. Jasnou strategi-
i regionu a destinačního managementu v něm pou-
tavě a strukturovaně představil Ing. Vladimír Vavreč-
ka, CSc. Shrnutí prvního dne provedl náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje Ing. Josef Jalůvka.
Ocenil přednášející, pozval účastníky na druhý den
konference a na večerní program. Ten se odehrával
ve Stodolní ulici, jež je významnou atraktivitu cestov-
ního ruchu třetího největšího města republiky -Ostra-
vy.

u  n · s

Konference 
DestinaËnÌ management

a zv˝öenÌ prodejnosti regionu
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Produkty a produktovÈ balÌËky turistic-
kÈho regionu ÑSevernÌ Morava a Slez-
skoì

Druhý den se nesl v duchu produktů a produkto-
vých balíčků, kterými by chtěl region „Severní Mora-
va a Slezsko“ přilákat domácí i zahraniční turisty. Zá-
roveň byly představeny i rozvojové projekty. V úvodu
bloku „Produkty a produktové balíčky turistického re-

gionu Severní Morava a Slezsko“ marketingová ma-
nažerka DMMS Mgr. Blanka Smékalová prezentovala
koncepci přípravy produktů a produktových balíčků.
Aktuální nabídku regionu zahájil produkt určený pro
cykloturisty. „Beskydytour“, propojující zejména služ-
by ubytovatelů se sítí cyklotras, představil Petr Kolčá-
rek z „Beskydského informačního centra“. Připravo-
vaný produktový balíček pro milovníky zimních spor-
tů „Lyžování jak má být - Beskydy 2005“ Miroslav
Konvičný ze Sepetná v.o.s. Neméně zajímavý pro-

dukt s poutavým názvem „Rozhled z radniční věže
a procházka Šumperkem ze 13. do 21. století“ uve-
dla Bc. Lenka Kadlecová z Regionálního a městské-
ho informačního centra v Šumperku. Dobrou spolu-
práci s „Destinačním Managementem Moravsko
Slezským“ pochválil i Ing. Jindřich Galatík z Lázní Kar-

lova Studánka, který mj. představil rozvojový zá-
měr „Lázně tisíce a jedné noci“. Starosta Bohušo-
va Robert Schaffartzik informoval o produktových
balíčcích Osoblažska vázaných na atraktivní úzko-
rozchodnou železnici s parní trakcí. Příkladem
úspěšné spolupráce veřejného i soukromého sek-
toru byl „Kongresový balíček Opavska“, který
představil oblastní manažer DMMS Ing. Michal

Sládek. Velmi poutavá a inspirativní byla pre-
zentace oživení Slezskoostravského hradu
v podání předsedy představenstva a ředitele
Ostravských výstav, a. s. Karla Burdy. Kateřina
Kotasová z Hornického muzea OKD představila
nabídku víceúčelového zábavního centra a la-
nového centra Landek. Prezentaci produktů
uzavřel zejména pro cykloturistiku připravenou

Mezinárodní Greenways Krakov - Morava - Vídeň Ing.
Oldřich Usvald.

RozvojovÈ projekty cestovnÌho ruchu
v turistickÈm regionu SevernÌ Morava
a Slezsko

Poslední blok „Realizované a připravované rozvojo-

vé projekty cestovního ruchu v turistickém regionu
Severní Morava a Slezsko“ představil některé projek-
ty, které mají dotvářet potenciál nabídky cestovního
ruchu regionu do atraktivnější podoby. V bloku mo-
derovaném Ing. Michalem Blaškem z DMMS patřily
k nejzajímavějším investičně náročné projekty. Jed-
nalo se zejména o projekt firmy Abatec Ostrava
s. r. o., jehož výstupem bude ve střední Evropě jedi-
nečné miniměstečko, nazvané „MiniUni“, představu-
jící architektonické skvosty Evropy v „Areálu volného
času“ v centru Ostravy. Pro cestovní ruch v regionu
„Severní Morava a Slezsko“ by mohl být velmi přínos-
ným i projekt regenerace v minulosti známých lázní
Jánské Koupele, jehož realizaci na sebe vzala spo-
lečnost Baneba, s. r. o. Lákavě zněly i další záměry.
Ať již z oblasti opakované realizace marketingových
šetření v turistickém regionu, projekt informačního
a rezervačního systému regionu či projekt zaměřený
na využití přírodních a kulturních atraktivit moravské-
ho Kravařska.  

Josef Jal˘vka na z·vÏr
Na závěr konference náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje Ing. Josef Jalůvka, stejně jako na
následné tiskové konferenci, zdůraznil potřebu ko-
munikace všech aktérů průmyslu cestovního ruchu
v regionu a jejich spolupráci při zvyšování prodejnos-
ti regionu jak na domácích, tak na zahraničních tr-
zích. Průběh konference, jíž se zúčastnilo na tři sta
odborníků, podnikatelů a představitelů veřejného
sektoru, potvrdil, že turistický region „Severní Morava

a Slezsko“ je regionem kontrastů a příležitostí. V do-
bě, kdy se v Ostravě v téměř dvacetistupňových tep-
lotách zaplnilo výstaviště Černá louka i Kongresové
centrum účastníky konference, vystavovateli
a návštěvníky výstav „Domov“, „Dovolená“, „Regi-
on“, „Květy na Černé louce“ a „Myslivost“, leželo na
Pradědu stále ještě půldruhého metru sněhu. V do-
bě, kdy podstatnou část regionu „Severní Morava
a Slezsko“ trápí problémy s transformací těžkého
průmyslu, by ten samý region mohl být řadě ostat-
ních vzorem ve spolupráci řady subjektů a v propra-
covanosti rodícího se systému řízení cestovního ru-
chu. K nejúspěšnějším zřejmě bude region „Severní
Morava a Slezsko“ patřit i při inventarizaci naplňová-
ní své marketingové strategie rozvoje cestovního ru-
chu.   

➤➤ www.kr-moravskoslezsky.cz
➤➤ www.irp.cz 
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Liga pro cestovní ruch, Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy,
Francouzská a Plzeňská restaurace v Obecním domě v Praze, výrobce kaviáru –
Lesy Hluboká nad Vltavou, dodavatel ovoce a zeleniny pro gastronomii firma
Abasto, Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice a nakladatel Všudybylu
zvali na Koktejl party Ligy pro cestovní ruch. Liga pro cestovní ruch je občanským
sdružením, jehož posláním je přispívat k posilování obecného povědomí o odvětví
cestovního ruchu coby reálné sféře strategických hospodářských a zahraničně
politických zájmů České republiky. O odvětví přispívající k ekonomické a sociální
stabilitě států, v nichž je úspěšně rozvíjen: jednak coby dnes už celosvětově
největší zaměstnavatel; jednak svojí jedinečnou vlastností generovat spotřebitele
nad rámec stávající populace a přivádět tak do dané země zahraniční inkaso.

➤➤ www.e-vsudybyl.cz
➤➤ www.frenchrest.obecnidum.cz
➤➤ www.hkp.cz
➤➤ www.templarske-sklepy.cz
➤➤ www.kaviar.cz
➤➤ www.abasto.cz

Koktejl party 
Ligy pro cestovnÌ ruch
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Hotel Inter.Continental Praha 
a Právnická fakulta Univerzity Karlovy byly koncem

února dějištěm finále soutěže Kuchař roku 2003-
2004 - Knorr Cup. Organizátorem byla Asociace ku-
chařů a cukrářů České republiky pod patronací firmy
UNILEVER CZ, sekce UBF Foodsolutions. Předsedou
soutěžních komisí byl šéfkuchař Francouzské
a Plzeňské restaurace Obecního domu v Praze, člen
představenstva AKC ČR a vedoucí soutěžní sekce
AKC ČR pan Jiří Král. Šest juniorů a šest seniorů do fi-

nále komise vybírala anonymně. Z přihlášek s recep-
turou, popisem technologické přípravy a fotografi-
í pokrmů aranžovaných na talíři. Zahájili junioři. Pří-
mo v kuchyni je sledovala technická komise. Hodno-
tila organizaci práce, dodržování technologických
postupů, hygienu a časový limit. Degustační komise
v mezinárodním složení byla mimo kuchyni. Důraz byl
kladen na prezentaci na talíři, kreativitu, novátorství,

chuť, vůni a sladěnost
pokrmu. 

Ve velkolepÈm dopro-
vodnÈm programu 

na téma moderní česká a světová
gastronomie se představili naši i zahranič-

ní špičkoví šéfkuchaři a známé osobnosti. Průběh
soutěže byl promítán na plátnech v prostorách fakul-
ty i ve stanu před hotelem Inter.Continental. V salon-
cích hotelu byly odborné přednášky, ukázky gastro-
nomického muzea, prezentace gastronomických fi-
rem, ochutnávky nových výrobků, řízená degustace
českých a francouzských vín. Úspěšný byl i pokus
o zápis do Guinessovy knihy rekordů vytvořením obří-
ho francouzského moučníku Croquembouche, na je-
hož přípravě se podílel tým osmi cukrářů pod vede-
ním paní Berzsiové a pana Bouchala. Vyrostl v hale
právnické fakulty. 2 m vysoký o průměru 1,5 m s lo-
gem AKC ČR.

V ob¯Ìm stanu p¯ed hotelem 
bylo kuchařské klání umělců, módní přehlídka pra-

covního oblečení firmy FOMI pro hotelový personál.
Za podpory firmy Alkometa probíhala exhibice bar-
manů s kreacemi míchaných nápojů z Bacardi . Ven-
ku dominovala naleštěná obří konvice, z níž byl vydá-
ván čaj, a obří hrnec, z něhož kuchtík vydával porce
gulášové polévky. Nelze nejmenovat bleskovou pří-

pravu grilovaných kuřecích prsou reprezentanty
firmy Hellmann’s. Ve stanu bylo možno zastavit
u stolu s perníkem. Na volném prostoru se pak
pod rukama pana Milana Sahánka mj. „vylouplo“
z ledu sousoší dvou delfínů.

Prezentace gastronomick˝ch firem 
probíhala v prostorách právnické fakulty.

Ochutnávaly se kousky z uruguayských býků, úst-
řice, vynikající kaviár Imperator z Hluboké nad
Vltavou, smažené sýrové prsty a plísňový sýr, ko-

g a s t r o n o m i e
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DR. JIŘÍHO FIFKY, 386 01 STRAKONICE, TEL.: 383 321 984, 383 324 758, E-MAIL: HOTEL.GARNET@QUICK.CZ

WWW.HOTELGARNET.CZ

CELKOVÁ KAPACITA 42 POKOJŮ – 29 DVOULŮžKOVÝCH, 12 JUNIOR SUITES (Z TOHO
2 BEZBARIÉROVÝCH) A 1 VELKÉ APARTMÁ. V BLÍZKOSTI HOTELU KVALITNÍ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ. 

Kdo byl nejlepöÌ 
mezi seniory

1 .  m Ì s t o  
Jan  PÌpal ñ Inter.Continental Praha  

2 .  m Ì s t o  
Patrik HavlÌËek ñ hotel Inter-Continental

Praha

3 .  m Ì s t o  
Ladislav Douöa ñ restaurant Tvrz

Kdo byl nejlepöÌ 
mezi juniory

1 .  m Ì s t o  
Josef Rychtr ñ Francouzsk· restaurace

ObecnÌ d˘m

2 .  m Ì s t o  
Jan Hork˝ ñ restaurace »erven· tabulka

3 .  m Ì s t o  
David Znamen·Ëek ñ ökola SOU BranÌk,

praxe FlambÈe, RybÌ trh

Kucha¯ roku
2003-2004

Knorr Cup 
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SS řřeeddiitteelleemm  hhootteelluu  ZZllaattáá  hhvvěězzddaa  vv TTřřeebboonnii,,  ppaanneemm
FFrraannttiišškkeemm  HHeesseemm  ssee  ppoottkkáávváámmee  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii
oossllaavv  sseeddmmééhhoo  vvýýrrooččíí  ootteevvřřeenníí  ttoohhoottoo  hhootteelluu,,  kktteerréé
zzaaččaallyy  kkoonncceerrtteemm  LLááddii  KKeerrnnddllaa  vv DDiivvaaddllee  JJ..KK..  TTyyllaa..

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  mmaalleebbnnéé  jjiihhoo--
ččeesskkéé  mměěssttoo  TTřřeebbooňň  tteeďď  mmáá
ddííkkyy  ZZllaattéé  hhvvěězzdděě  vvůůbbeecc  pprrvv--
nníí  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvýý  hhootteell..

Ano, je to dárek společ-
nosti Adria Neptun, spol.
s r.o. k sedmému výročí její-
ho působení v tomto městě.

Pro nás, pro personál, jsou čtyři hvězdy obrovským
závazkem. Dopracovali jsme se k nim po sedmileté,
myslím si, úspěšné práci. Především jsou ale vyjád-
řením vztahu majitelů hotelu k Třeboni jako krásné-
mu a ekonomicky perspektivnímu městu, v němž se
vyplácí investovat. Právě tato skutečnost je vedla
k tomu vložit nemalé investice do další z etap zvele-
bení hotelu tak, aby splňoval kategorizační kritéria
čtyř hvězd.

PPookkuudd  bbyycchh  mměěll  bbiillaannccoovvaatt  uuppllyynnuullýýcchh  sseeddmm  lleett,,  ppoo--
ddaařřiilloo  ssee  vváámm  hhootteell  ddoossttaatt  ddoo  ppoovvěěddoommíí  ššiirrookkééhhoo
ssppeekkttrraa  iinnccoommiinnggoovvýýcchh  aaggeennttuurr  aa cceessttoovvnníícchh  kkaannccee--
lláářříí,,  lláázzeeňňsskkýýcchh  hhoossttůů,,  iinnddiivviidduuáállnníícchh  ttuurriissttůů  ppřřiijjíížždděě--

jjííccíícchh  ddoo  TTřřeebboonněě..  DDáá  ssee  řřííccii,,  žžee  hhootteell  ZZllaattáá  hhvvěězzddaa  ssii
ččttvvrrttoouu  hhvvěězzdduu  ssáámm  vvyyžžááddaall..

Ano. Přistoupili jsme k náročné rekonstrukci, která
byla uskutečněna za rekordních osm týdnů. Její sou-
částí byly kompletní obnova a inovace pokojů, kotel-
ny, úpravny vody, protipožárních a bezpečnostních
systémů hotelu apod. Zlatá hvězda tak do Evropské
unie vstupuje připravena. Je to závazek i pro nás, za-
městnance. Hoteloví hosté doposud oceňovali
tříhvězdičkový hotel. Teď se budeme snažit o to, aby
si mohli říci: „Ano, spali jsme ve čtyřhvězdičkovém
hotelu a líbilo se nám tam.“ To, že máme nové inte-
riéry a hotelový mobiliář ještě nemusí nic znamenat,
už proto, že to bývá vnímáno jako samozřejmost. Zá-
leží na celkovém dojmu, a ten dělají i kvalitní služby
a vstřícný přístup hotelového personálu k hostům.
➤➤ www.zhvezda.cz

Zlat· hvÏzda 
v T¯eboni 

v roce sedm

ření firem Kotányi a GurmEko. Knihkupectví Gill
nabízelo odbornou literaturu. Pan Procházka
představil nádherné kreace z ovoce a zeleniny,
které vyřezával přímo před diváky. Víno firmy
Znovín Znojmo, káva a čaj firmy Douwe Egberts
provoněly vstupní prostory fakulty, stejně jako
opékané dobroty firmy Mc Cain. Soutěžní klání
podpořila i JIVA Jirák, JK GAZA, IFC Food, Pizza
Coloseum, Hotel Horizont, Plzeňský Prazdroj,

Včela Předboj, Klimo, Fiala, Altisima, Bertolli,
Albio, Altisima, BGK&T, Zepter, Rösler, Fr.Buchal,
G&B Int.,Káva Frolík, Gelmi, Pivovar Podkováň,
České rybářství, Jatka Kapli-
ce, Burkhof Kaffee,
Bushman, Johnson Diverse-
y a v neposlední řadě Nakla-
datelství Lidové noviny.
➤➤ www.akc.cz
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KKaažžddýý  ppoořřááddnnýý  ččeesskkýý  bbuuddiitteell  mmáá  jjmméénnoo
nněěmmeecckkééhhoo  ppůůvvoodduu  aa RRaakkuuššaann  ppřřeeddkkyy
ččeesskkééhhoo  ppůůvvoodduu..  JJee  ttoommuu  ttaakk  ii vv ppřřííppaa--
dděě  rreeggiioonnáállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  AAuussttrriiaa  HHootteellss
ppaannaa  KKllaauussee  PPiillzzee..  KKoonncceemm  bbřřeezznnaa
jjsseemm  hhoo  oosslloovviill,,  aabbyycchh  ssee  ddoozzvvěědděěll,,  jjaakk
oonn,,  jjiižž  řřaadduu  lleett  oobbččaann  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee,,  vvíí--
ttáá,,  žžee  bbuuddeemmee  ooppěětt  ddoohhrroommaaddyy..

Hlavní problém, který momentálně
řeším, je, že v Evropské unii bude málo-
kdo, tak jako já nebo vy, mluvit česky.
Ale teď vážně. Vidím to hodně pozitivně. Je to veliká
šance pro Evropu, zrovna tak jako pro Českou re-
publiku. Sice např. dosud neexistuje dálniční propo-
jení Česka s Rakouskem, ale i na tom se pracuje.
Jsem přesvědčen, obdobně jako o tom hovořil praž-
ský primátor Dr. Bém ve Všudybylu (třetí vydání, str.
6), že spolupráce a vzájemně koordinovaná činnost
v rámci Evropské unie je pro Rakousko i Česko stra-
tegickou záležitostí. A to i ohledně turismu. Tedy do-
hromady i s Maďarskem a Slovenskem. Daleko vý-
hodnější je se prosazovat ne jako jednotlivé státy,
ale jako region Střední Evropa. Tento prostor má

mnoho společného. Je vysoce atrak-
tivní pro incentivní a kongresovou tu-
ristiku. I kvůli tomu se nám vyplatí
spojovat své síly. Bylo by chybou nevi-
dět pro svůj talíř stůl, k němuž zveme
hosty.

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  vv ČČeesskkuu  jjssttee  uužž  hhooddnněě
ddlloouuhhoo..  JJaakk  ssee  nnaa  nnááss  zzmměěnniill  vváášš  ppoo--
hhlleedd??

Když jsem zde v roce 1993 začínal,
byla to pro naši společnost průkopnická činnost. Za
tu dobu se mnohé změnilo k lepšímu. Jsem velmi
rád, že Česko je schopno vstoupit do Evropské unie
jako plnohodnotný partner. Infrastruktura, jíž nyní
disponuje, je srovnatelná s tou na západ od českých
hranic. V mnoha oblastech je to tu dál než v Rakous-
ku či Německu. V České republice jsou hypermarke-
ty otevřeny dvacet čtyři hodiny, tři sta pětašedesát
dnů v roce, což v Rakousku nemáme. Rakousko
i Německo tak budou svědky toho, že jejich občané
budou za nákupy vyjíždět do vašich obchodních
center. To je pro turismus důležité. Naši hoteloví

hosté v Brně i v Praze se často ptají: „A v neděli tu
máte všechno zavřené, že ano?“ A my jim odpovídá-
me: „Ne, tady je vše otevřeno. Pokud se chcete vy-
dat za nákupy, můžete kdykoliv.“ A to je velká šance
pro Česko.

ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa,,  zzeejjmméénnaa  ppaakk  jjeejjíí  hhllaavvnníí  mměěssttoo,,  zzaa--
žžíívváá  oobbrroovvsskkýý  ttuurriissttiicckkýý  bboooomm..

Ano, momentálně zaznamenáváme veliký zájem
turistů. Ale jak jsme v posledních letech již několi-
krát viděli, stačí nějaký teroristický útok třeba i úpl-
ně mimo Evropu a na návštěvnosti to je okamžitě
znát. Cestovní ruch je vysoce citlivý na mezinárodní
situaci.

ZZmmíínniill  jjssttee  BBrrnnoo..  JJaakkýý  jjee  vvzzttaahh  KKllaauussee  PPiillzzee  kk BBrrnnuu??
Mám ho rád. Brno má veliký potenciál. Je skuteč-

ně krásným městem. Poslední dobou se tu velkory-
se investuje. A společnost Austria Hotels není výjim-
kou. V roce 1998 jsme tu koupili a zrekonstruovali
Grandhotel Brno. V Brně a jeho okolí je mnoho prvo-
řadých turistických atraktivit, jako např. hrad
Špilberk, Masarykův okruh, Brněnské výstaviště se
svými veletrhy, Slavkov, Moravský kras aj. Spousta
zámků a hradů a veliké množství kulturních podniků.
Jenom je třeba je více propagovat. Realizovat např.
společné sportovní, kulturní a kulinářské projekty,
spolupráci Brna a rakouských měst. Kde vidím velké
vnitřní rezervy, tak to je komunikace Brna s centrál-
ními institucemi v Praze. Ale i na zlepšení tohoto
stavu už brněnský magistrát pracuje. Propagujeme

KKllaauuss  PPiillzz

Bylo by chybou 
nevidÏt st˘l, 

k nÏmuû zveme hosty

Crowne Plaza Prague Hotel vznikl 
origin·lnÌ architektonickou kombinacÌ 
tzv. sorely a art deco americkÈho 

typu, dotvo¯enÈho Ëesk˝mi v˝tvarnÌky 
a ¯emeslnÌky. Disponuje hlÌdan˝m parkoviö-
tÏm pro osobnÌ vozy a autobusy. Host˘m je
k dispozici 250 plnÏ klimatizovan˝ch poko-
j˘. Hotel je vyhled·v·n nejen pro osobitou
atmosfÈru, ale takÈ pro vynikajÌcÌ sluûby
a kulin·¯skÈ speciality, jeû jsou k dispozici
i bÏhem kon·nÌ kongres˘, konferencÌ, 
semin·¯˘, banket˘ a zahradnÌch slavnostÌ.
Disponuje fitness centrem se saunou a sol·-
riem, kongresov˝m s·lem pro aû 380 lidÌ,
t¯emi menöÌmi propojiteln˝mi s·ly a pÏti 

salonky. HlavnÌm gastro-
nomick˝m st¯ediskem je 
restaurace Harvest s kapa-
citou 160 mÌst. Velice p¯Ì-
jemnou atmosfÈru najdete
takÈ v Lobby Baru, kter˝
m· 80 mÌst. K hotelu pat¯Ì
i RaËansk· vin·rna l·kajÌcÌ
folklornÌmi programy.
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nejenom hotel a město Brno, ale i Jiho-
moravský kraj. Pokud bude pokračovat
spolupráce s CzechTourism, věřím, že
během jednoho, dvou roků bude rozdíl
v kvalitě zdejšího cestovního ruchu zřej-
mý.

VVáášš  pprraažžsskkýý  GGrraannddhhootteell  BBoohheemmiiaa  vv úúnnoorruu
lleettooššnnííhhoo  rrookkuu  ssllaavviill  ddeessááttéé  vvýýrrooččíí..

Ano, pamatuji, když tu v roce 1993
v hotelové hale stál bagr. Dnes má
Grandhotel Bohemia průměrnou roční
obsazenost sedmdesát procent, přičemž
šedesát procent tvoří opakovaní hosté.
Je to malý elegantní hotel s rodinnou at-
mosférou. Naším heslem tam je „Servis
vždy s úsměvem“.

JJeeššttěě  jjssmmee  ssee  nneezzmmiiňňoovvaallii  oo hhootteelluu
CCrroowwnnee  PPllaazzaa  PPrraagguuee,,  kktteerrýý  jjee  ssáámm  oo ssoo--
bběě  vveellkkoouu  ttuurriissttiicckkoouu  aattrraakkccíí..

Ano, tento hotel je známý bohatou his-
torií. V podvědomí mnoha lidí tkví jako
hotel International. Rovněž i zde jsme již
hodně investovali a budeme ještě víc.
Především do konferenčních a kongreso-
vých sektorů. V roce 2007 bude slavit
padesát let od svého otevření, a to bude
velká party!

➤➤ www.grandhotelbrno.cz

➤➤ www.grandhotelbohemia.cz

➤➤ www.crowneplaza.cz

Grand Hotel Bohemia Prague je elegantnÌ pÏtihvÏzdiËkov˝
hotel de luxe v centru StarÈho MÏsta praûskÈho v bezpro-
st¯ednÌ blÌzkosti PraönÈ br·ny. Disponuje parkoviötÏm

s obsluhou v hlÌdanÈ podzemnÌ gar·ûi, 78 klimatizovan˝mi po-
koji a apartm·, z toho 24 pokoji pro neku¯·ky. Z jeho t¯Ì pod-
krovnÌch apartm· je jedineËn˝ v˝hled na StarÈ MÏsto. JedineËn˝
je i jeho novobaroknÌ plesov˝ s·l Boccaccio z poË·tku 20. stoletÌ.

Je ide·lnÌ pro ple-
sovÈ z·bavy, spo-
leËenskÈ 
veËery, recepce,
semin·¯e a gala
bankety do 
140 osob. 
V hotelu 
se takÈ nach·zÌ
gurm·nsk· 
restaurace 
ÑU PraönÈ br·nyì
a CafÈ Bar.

koji (k dispozici jsou
i neku¯·ckÈ) a apart-
m·, hlÌdan˝m parko-
viötÏm p¯ed hote-
lem, saunou a posi-
lovnou, zahradnÌ re-
stauracÌ, bistrem,
noËnÌm klubem a ka-
sinem. Jsou zde Ëty¯i
s·ly pro po¯·d·nÌ
konferencÌ a banke-
t˘ s kapacitou aû
250 ˙ËastnÌk˘.

Grandhotel Brno je klasick˝m Ëty¯hvÏz-
diËkov˝m hotelem. Jedn· se o histo-
rickou budovu nach·zejÌcÌ se naproti

brnÏnskÈmu hlavnÌmu n·draûÌ, jen p·r kro-
k˘ od st¯edu mÏsta, jeû v sobÏ spojuje vel-
korysÈ prostorovÈ uspo¯·d·nÌ s nejnovÏjöÌm
komfortnÌm vybavenÌm. Disponuje 110 po-
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Ve standardu Ëty¯ hvÏzd
S právě otevřeným kongresovým centrem manage-

ment hotelu uzavřel v závěru loňského roku smlouvu
o uskutečnění konference „Tolerance místo intole-
rance – Němci v českých zemích – včera, dnes a zít-
ra“. Tato významná akce pořádaná pod záštitou ma-
gistrátu a městského muzea dala podnět k rekon-
strukci další hotelové části, a to ubytovací. Za 75 dní
bylo zrekonstruováno 24 pokojů a vybudována dvě
nová apartmá ve standardu 4*, které byly hotelu při-
děleny Národní federací hotelů a restaurací České
republiky dle Oficiální jednotné klasifikace ubytova-
cích zařízení České republiky.

Týden před kolaudací byla představena i nová
hotelová restaurace Atrium spolu s moderně
sestaveným jídelním i vinným lístkem, odpovídají-
cím světovým gastronomickým trendům.

»esk˝ prezident s chotÌ
26. března byl hotel nachystán na třídenní kon-

ferenci, která byla završena návštěvou nejváže-

nější. V pondělí 29. března měl hotel opět čest přiví-
tat pana prezidenta Václava Klause s chotí spolu
s primátorem města, hejtmanem Ústeckého kraje
a dalšími významnými osobnostmi. 

V již slunečním jarním dni hosté ocenili vyváženou
lehkou gastronomii, doplněnou žernoseckými víny,
a vyjádřili podporu dalším chystaným změnám
v hotelu.

Kongresov· turistika
Nová klientela přichází díky kongresovým prosto-

rám, moderně pojatá gastronomie přináší cateringo-

vé akce. Hotel si je vědom své nevýhody průmyslové-
ho města oproti městům turisticky zajímavým, ať již
historicky, kulturně či lázeňsky. Sází na kongresovou
turistiku a obchodní klientelu, jejíž okruh se stále roz-
šiřuje. Ústí, jako průmyslové město, vytváří dobré in-
vestiční možnosti pro zahraniční firmy, které hotel vy-
hledávají a uzavírají s hotelem, díky jeho dobrému
standardu a kvalitním gastronomickým a kongreso-
vým službám, dlouhodobé kontrakty.

Komfort hostů hotelu se stále zvyšuje, rekonstruk-
ce lobby je plánovaná na léto letošního roku.

Best Western 
hotel Vladimir 

v ⁄stÌ nad Labem
Rekonstrukce hotelu pokraËujÌ. Po zda¯ilÈm vytvo¯enÌ kongresovÈho cent-
ra, kterÈ prvnÌ hosty p¯ivÌtalo v prosinci loÚskÈho roku, pod tlakem ve¯ej-
nosti a se zv˝öen˝m z·jmem o hotelovÈ sluûby majitel hotelu spoleËnost

I.B.S. restaurants-hotels, spol. s.r.o. opÏt investuje.

BBeesstt  WWeesstteerrnn  hhootteell  VVllaaddiimmiirr
Masarykova 36, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 235 111, fax: 475 210 412
e-mail: booking@hotelvladimir.cz, hotelvladimir@ibs.cz
➤➤ www.hotelvladimir.cz
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Ing. Antonín Izák, jednatel společnosti I.B.S. restaurants-hotels (napravo) a primátor Ústí nad
Labem pan Petr Gandalovič (uprostřed) vítají před Best Westwern hotelem Vladimir prezidenta

České republiky pana Václava Klause (nalevo).
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SS ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  CCoorriinntthhiiaa  PPaa--
nnoorraammaa  HHootteelluu  ppaanneemm  KKaammiilleemm  MMaa--
ddeejjeemm  jjssmmee  ssee  ppoottkkaallii  1155..  bbřřeezznnaa  nnaa
ččeesskkéé  aammbbaassáádděě  vv BBeerrllíínněě  vv ddoobběě  kkoo--
nnáánníí  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  vveelleettrrhhuu  cceessttoovvnníí--
hhoo  rruucchhuu  IITTBB  BBeerrlliinn,,  kkddee  jjssmmee  ssee  ddoo--
mmlluuvviillii  nnaa  ddnneeššnníímm  rroozzhhoovvoorruu..  PPaannee
řřeeddiitteellii,,  nnaa  IITTBB  ČČeesskkoo  ssttáálloo  ppřřeedd  vvooll--
bboouu::  bbuuďď  SSccyyllllaa  nneebboo  CChhaarryybbddaa……
((„„iinncciiddiitt,,  iinn  SSccyyllllaamm,,  qquuii  vvuulltt  vviittaarree
CChhaarryybbddiimm““))..

Určitě je to škoda, že jsme na ITB
chyběli. Ale pokud měl být národní stánek České re-
publiky umístěn tam, kde byl dislokován v posled-
ních letech, a nebyla jiná alternativa vhodného pro-
storu, jsem přesvědčen, že to bylo správné rozhod-
nutí.

JJaakkéé  mmááttee  ppoocciittyy  zz wwoorrkksshhooppuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vvee
SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliiccee  NNěěmmeecckkoo  vv ddoobběě  kkoonnáánníí  mmeezziinnáá--
rrooddnnííhhoo  vveelleettrrhhuu  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  IITTBB  BBeerrlliinn??

Velvyslanectví České republiky jsem navštívil až
v rámci večerního programu. Volba prostor, jež měly
cosi vypovídat o České republice, mne překvapila.
Když se Česká republika rozhodla nezúčastnit oficiál-
ní expozicí ITB, o to větší důraz měl být dán na co nej-
vhodnější prostory. Co do prezentace země a jejího
image tak, aby promotion přilákalo velký počet hos-
tů, partnerů, novinářů i zákazníků. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že Berlín nabízí řadu vhodnějších prostor,
které by vypovídaly o naší profesionalitě a síle.
O tom, že chceme dělat věci pořádně. Že se chceme
důstojně prezentovat. To zkrátka nelze dělat v saku
starém čtyřicet let° Někdo by mohl namítnout, že ne-
máme dostatek prostředků na profesionální propa-
gaci země. Je třeba si ale uvědomit, že stát a řada
oblastí českého hospodářství přímo či nepřímo spo-
jených s cestovním ruchem jen a pouze díky němu
mohou čerpat z tohoto nezanedbatelného zdroje za-
hraničního inkasa. Jsem přesvědčen, že Česko musí
být nabízeno mnohem profesionálněji, a to i jako
kongresová destinace. Zjevné rezervy vidím i v pro-
pagaci a koordinaci běžné turistiky v rámci českých
regionů. Pojem Česká republika ve světě v součas-

nosti prakticky znamená Prahu, a to není
správné už proto, že zde máme tolik co
nabídnout. Myslím, že by nebylo od věci,
kdybychom převzali jeden z funkčních
modelů správy turismu našich sousedů
a snažili se podobným způsobem dostat
Česko do podvědomí potencionálních
návštěvníků, jako například Rakousko
(Österreich Werbung). Pevně věřím, že
vstupem Česka do Evropské unie a již
probíhající generační obměnou dosáh-
neme pozitivního posunu.

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ccoo  ppřřeeddcchháázzeelloo  vvaaššeemmuu  jjmmeennoovváánníí  ggee--
nneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  CCoorriinntthhiiaa  PPaannoorraammaa  HHootteelluu??

Po absolvování školy jsem pracoval na různých po-
zicích v hotelové branži v tuzemsku, později dokonce
chvíli v zahraničí. Po získání zkušeností v různých po-
zicích v hotelovém managementu, jako např. rooms

division manager v hotelích Adria či Hilton Prague,
jsem přešel do Corinthia Panorama Hotelu jako zá-
stupce ředitele. Zde jsem byl posléze před rokem
jmenován do současné pozice.

CCoorriinntthhiiaa  PPaannoorraammaa  HHootteell  hhnneedd  oodd  vvssttuuppuu  ddoo  hhootteelloo--
vvéé  hhaallyy  ppůůssoobbíí  ddoojjmmeemm  ppooddnniikkuu,,  kkddee  vvllááddnnee  řřáádd
aa ppoořřááddeekk……

Řekl bych, že základ pořádku je v jasné struktuře.
Ve vymezených kompetencích a zodpovědnosti kon-
krétních manažerů, kteří jsou nuceni sami rozhodo-

V ned·vnÈ dobÏ kompletnÏ zreno-
vovan· v˝ökov· budova

Ëty¯hvÏzdiËkovÈho Corinthia 
Panorama Hotelu poskytuje po-
hodlÌ a klidnÈ relaxaËnÌ prost¯edÌ.
Hotel disponuje na 23 podlaûÌch

450 klimatizovan˝mi pokoji roz-
dÏlen˝mi na ku¯·ckÈ a neku¯·ckÈ,
pokojem pro handicapovanÈ hosty,

10 apartm· plus 1 prezident-
sk˝m. Je zde vÌce˙Ëelov˝ banke-
tov˝ prostor s kapacitou aû 200

osob, Casino a Ëty¯i gastronomick·
st¯ediska. Lobby Bar je p¯Ìjemn˝m
mÌstem pro setk·nÌ a lehkÈ obËerst-

venÌ v hotelovÈ hale. Piazza Re-
staurant pestrou neform·lnÌ re-

stauracÌ s nabÌdkou italskÈ a st¯edo-
zemnÌ kuchynÏ. Mezzo Restaurant
elegantnÌ restauracÌ s d˘razem na
mezin·rodnÌ kuchyni. Mezzo Bar
ide·lnÌm mÌstem na aperitiv p¯ed

veËe¯Ì Ëi veËernÌ proch·zkou. 
Top Deck Health & Fitness Club

v nejvyööÌm poschodÌ s panoramatic-
k˝m v˝hledem na Prahu disponuje
bazÈnem s vÌ¯ivkou, saunou, sol·-

riem, posilovnou, aerobikem a ma-
s·ûemi. V souËasnosti finiöujÌ pr·ce
a stavebnÌ ˙pravy na letnÌ terase,

kter· se nach·zÌ p¯Ìmo v tÏsnÈ blÌz-
kosti Lobby Baru.

h o t e l

»esko mnohem
profesion·lnÏji
»esko mnohem
profesion·lnÏji

KKaammiill  MMaaddeejj
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vat a samostatně řídit úseky,
které mají v kompetenci. Sys-
tém řízení našeho hotelu spočí-
vá v důslednosti. Velký význam
přikládáme profesně osob-
nostnímu rozvoji zaměstnanců
co do profesních dovedností
i jazykových schopností. Jejich
profesionální úroveň si zpětně
testujeme různými interními
„mystery shoppingy“, na které
najímáme specializované fir-
my. Je to pro nás zpětná vazba,

indikátor kvality. Jazykové znalosti a velmi vstřícné chování vůči hostům, to jsou
nezbytná kritéria pro zařazení nováčka do našeho týmu.

PPrraažžsskkéé  hhootteellyy  pprroocchháázzeejjíí  úússppěěššnnýýmm  oobbddoobbíímm..
Ano, tento trend je markantní již od podzimu loňského roku a troufám si i říci,

že zde nastává jistý boom v turistice. Určitě to ale není přílišnou zásluhou kom-
petentních činitelů na ministerstvech a dalších státních úřadech. Česko je ve
světě vnímáno jako laciná destinace, a to je potřeba změnit vysoce profesionál-
ním přístupem k cestovnímu ruchu jako odvětví ze strany správních orgánů, se
vším všudy, včetně dů-
sledného potírání poulič-
ní kriminality. Na nás,
kteří v tomto oboru pra-
cujeme, je, abychom za-
jistili kvalitní servis. Tím
samozřejmě nemyslím
jen hoteliéry a provozo-
vatele restaurací, ale
i mnoho dalších přímo či
nepřímo s cestovním ru-
chem souvisejících pod-
nikatelských subjektů.

Corinthia Panorama Hotel na zvýšený zájem o Prahu reaguje zaváděním řady
nových produktů, jako je v neposlední řadě Bohemia Brunch v restauraci Mezzo,
o němž se Všudybyl již zmiňoval ve svém třetím vydání (str.19). Bohemia Brunch
nabízí každou neděli od 11.30 do 15.30 speciality české kuchyně, což je ještě
umocněno řadou speciálních nabídek k příležitosti např. masopustu, Velikonoc
apod. Nabízíme zde širokou škálu českých jídel, hotových i minutkových. Ty nej-
mladší zde očekává dětský koutek s DVD a playstation hrami a milými animá-
torkami. To vše hudebně podbarvené živou produkcí jazzové kapely. Návštěva
brunche může být spojena s návštěvou Health & Fitness Centra ve čtyřiadvacá-
tém patře, neboť i to je zahrnuto v celkové příznivé ceně 470 Kč na osobu včet-
ně nápojů. Současné vytížení nedělních brunchů je na velmi slušné úrovni.

➤➤ http://panorama.corinthia.cz

V˝staviötÏ 
»ern· louka

15. dubna společně s dalšími významnými osob-
nostmi zahájil na Výstavišti Černá louka v Ostra-
vě předseda představenstva a ředitel akciové
společnosti Ostravské výstavy, a.s. Karel Burda
výstavy „Domov“, „Dovolená“, „Region“, „Květy
na Černé louce“ a „Myslivost“ s bohatým dopro-
vodným programem včetně kongresu „Destinač-
ní management a zvýšení prodejnosti regionu“
s podtitulem „Cestovní ruch - nástroj prosperity
turistického regionu Severní Morava a Slezsko“,
jež se konal pod záštitou hejtmana Moravsko-
slezského kraje Ing. Evžena Tošenovského.             
➤➤ www.cerna-louka.cz



16. dubna se v ostravském hotelu Imperial uskuteč-
nilo jednání Komise pro cestovní ruch při Asociaci
krajů České republiky. Jeho účastníky přivítal zástup-
ce hejtmana Moravskoslezského kraje a předseda
Komise pro cestovní ruch při Asociaci krajů České
republiky Ing. Josef Jalůvka. V průběhu jednání zá-
stupci akciové společnosti Veletrhy Brno informovali
o přípravách Regiontouru 2005. Předseda Rady tu-
ristického značení Klubu českých turistů Mgr. Karel

Markvart seznámil představitele krajů s tím, jak pro-
bíhá spolupráce Klubu českých turistů s kraji České
republiky. Z jeho příspěvku vyplynulo, že až na dvě
výjimky (Středočeský a Jihomoravský kraj) všechny
kraje každoročně přispívají Klubu českých turistů na
přeznačení pěších turistických tras určitou finanční
dotací. K této problematice  kraje zastávají obdobná
stanoviska. V oblasti značení či přeznačení cyklotras
ale momentálně nejsou s to pro nedostatek informa-
cí přijmout jednotné doporučení. O čerstvých aktua-
litách v oblasti dokumentů Evropské unie informova-
la ředitelka odboru rozvojových programů na Minis-
terstvu pro místní rozvoj ČR Ing. Markéta Zajícová. 
➤➤ www.kr-urady.cz
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22. dubna ministr dopravy Ing. Miroslav Šimonovský
zahájil v Pražském veletržním areálu tři motoristické
výstavy: „8. pražské motoristické jaro“, „4x4 Off Ro-
ad Show“ a „Karavan Expo“, jež pod jeho záštitou
zorganizovala akciová společnost ABF. Akce společ-
ně vytvářejí podmínky pro jarní tradici „Motoristický
týden v Letňanech“, jehož cílem je umožnit návštěv-

níkům seznámit se
s kompletní motoristic-
kou nabídkou v jed-
nom termínu, na jed-
nom místě, za jednot-
né vstupné.
➤➤ www.abf.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i

„Evropské standardy kvality a cestovní ruch“,
„Systémy managementu kvality ISO
9000:2000“ a „Nové mezinárodni produkty
IQNet v managementu kvality“ byly hlavními té-
maty Čtvrtého odborného semináře, který 21.
dubna v Praze pořádalo Sdružení pro certifikaci
systémů jakosti CQS a Citellus, s.r.o. ve spolu-
práci s Vysokou školou hotelovou v Praze 8. Byl
zaměřen na seznámení manažerů s úspěšnými
postupy při budování systému managementu
kvality v organizacích cestovního ruchu. Věnoval
se normám ISO 9000:2000, nejúspěšnějším po-
stupům pro budování a certifikaci systému ma-
nagementu kvality v organizacích cestovního ru-
chu a novým mezinárodním produktům IQNet
v managementu kvality. Byla prezentována me-
todika zavádění systému podle ISO 9000:2000
a uvedeny příklady identifikace, definování a ří-
zení procesů v hotelích, lázeňských or-
ganizacích, cestovních kancelá-
řích a agenturách. Lektory
semináře byli vedoucí certi-
fikačního orgánu CQS Ing.
Marie Šebestová, poradce
Ing. Jiří Sysel a prorektor Vy-
soké školy hotelové v Praze 8
Ing. Pavel Attl.
➤➤ www.cqs.cz
➤➤ www.citellus.cz
➤➤ www.vsh.cz

Motoristick˝ 
t˝den 
v LetÚanechEvropskÈ 

standardy 
kvality
a cestovnÌ ruch

Komise pro 
cestovnÌ ruch 
p¯i Asociaci kraj˘ »R
v MoravskoslezskÈm

kraji
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20. dubna v hotelu Inter.Continental vyvr-
cholila slavnostní večeří tradiční prezenta-
ce Chorvatska v Česku. Rok 2003 byl z hle-
diska českých  turistů zlomový zejména tím, že
se poprvé v dějinách mohli i se svými automobily
do této své nejnavštěvovanější destinace vydat au-
tovlakem, což se ze strany Českých drah ukázalo jako
zdařilý tah. Ostatně Chorvatsko bylo v roce 2003 nej-
žádanější turistickou destinací ve Středomoří. A před-
povídá se, že tomu tak bude i v následujících letech.
K dosavadním hodnocením, podle nichž je Chorvat-
sko zemí se zachovalou a výjimečně krásnou příro-
dou, se přidaly i nové argumenty: síť moderních ko-
munikací, která chorvatská turistická střediska výraz-
ně přiblížila emitivnímu trhu, jakož i soustavné investi-
ce do kvality a náplně turistické nabídky. Podle údajů

chorvatského Státního statistického úřadu pobývalo
v roce 2003 v Chorvatsku 8.877.978 turistů, z čehož
7.408.590 bylo zahraničních. Celkem bylo zaregistro-
váno 46.635.139 přenocování. Ve srovnání s rokem
2002 se o 7 % zvýšil počet turistů a o 4 % počet pře-
nocování ve všech komerčních ubytovacích objek-
tech, což je rekord, který v roce 2003 zajistil Chorvat-
sku čestné místo na žebříčku turistických zemí, které
mají vzestupný trend. Nejvyšší počet přenocování za-
hraničních turistů od ledna do konce listopadu byl za-
registrován u turistů z Německa (26,8 %), Itálie (12,8
%), Slovinska (12,6 %), Česka (11,1 %), Rakouska
(8,7 %), Maďarska (4,6 %) a Nizozemí (3,6 %). Prů-
měrná doba pobytu zahraničních návštěvníků činila
5,6 přenocování. 
➤➤ www.htz.cz

V˝roËnÌ Visit 
USA Commitee

FilipÌnsk˝
veËÌrek

Za účasti Její Excelence velvyslankyně
Filipínské republiky paní Carmelity Ro-
sa Salas se ve čtvrtek 8. dubna v de-
sign centru AMBER INTERIER v Jung-
mannově ulici v Praze konal Filipínský
večírek při příležitosti představení fili-
pínského designového nábytku, svíti-
del a doplňků, zahájení workshopu
projektových židlí Calligaris a hotelové-
ho nábytku Doimo. Workshop potrvá
do 8.června 2004. Na účastníky večír-
ku čekaly filipínské a gastronomické
pochoutky a hudba.
➤➤ www.amber.cz

Její Excelence velvyslankyně 
Filipínské republiky paní 

Carmelita Rosa Salas (upro-
střed), jednatelka společnosti

AMBER INTERIER s.r.o.
Ing. Andrea Dufková (nalevo)

a PhDr.Lenka Žižková (napravo).

z e  s p o l e Ë n o s t i

Virtuální nemocnice
PURO-KLIMA

Na 26. ročníku mezinárodního zdravotnického
veletrhu  PRAGOMEDICA 2004 (20. - 23. 4. 2004)
na Výstavišti Praha v Holešovicích firma PURO-
KLIMA zaujala nejen koncepcí své expozice. Velké
pozornosti se dostalo jejímu zcela novému
produktu „Virtuální nemocnice PURO-KLIMA“.
➤➤ www.puroklima.cz

Chorvatsko
autovlakem

26. března se ve Francouzské restauraci Obecního domu v Praze
uskutečnila výroční členská schůze asociace „Visit USA Commitee“,
jež si klade za cíl rozvíjet, kultivovat a propagovat turistické aktivity
v USA. V úvodu její prezident pan Viktor Dvořák přivítal nového čest-
ného člena, paní Hanu Obrusníkovou z Velvyslanectví USA v Praze.
Mimo jiné bylo konstatováno, že vstup Česka do Evropské unie se ni-
jak neprojeví na vyřizování amerických víz pro české občany a že bu-
de i nadále trvat zhruba 14 dní. Byli představeni noví zájemci o člen-
ství, hovořeno o získávání nových členů a o spolupráci v rámci spo-
lečné propagace členských firem. Dále o spolupráci s asociacemi Vi-
sit USA Commitee v okolních zemích, jako jsou Německo, Rakousko
atd. Byly podány informace o kongresu ASTA 2006 v Praze, o účasti
členů asociace na veletrhu POW WOW L.A. v USA, o vykazované
návštěvnosti Česka občany USA aj.
➤➤ www.visitusa.cz
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Zachov·nÌ n·rodnÌho dÏdictvÌ 
»eskÈ republiky v EvropskÈ unii

Ve statutárním a lázeňském městě Teplice, v hote-
lu Prince de Ligne, se 13. dubna vítalo a slavilo vydá-
ní nadčasové publikace „Ústecký kraj“- pozvánky do
Ústeckého kraje za přírodními a krajinnými krásami.
Od hraničních vrcholků Krušných hor přes České
středohoří až do úrodného Polabí. Také ale za četný-
mi kulturně historickými objekty a památkami, sku-
tečnými perlami kraje. Publikace je dalším ze zdařile
realizovaných dílů projektu „Zachování kulturní hod-
noty a národního dědictví České republiky v Evrop-
ské unii“. Hejtman Ing. Jiří Šulc o publikaci prohlásil,
že předkládá velice hezký obraz vstupní brány do
Čech, kterou je Ústecký kraj, a popřál jí i sobě druhé
vydání.

RozvÌjet bohatstvÌ a kr·su
Jednatelka ACR Alfa MgA. Blanka Langerová při

slavnostním přípitku uvedla: „Žijeme v době převrat-

ných změn, až pří-
liš velké „světovos-

ti“. O to více bychom
měli pečovat a dále roz-

víjet dědictví bohatství
a krásy našich předků. Pokud

tato kniha přispěje k uchování kleno-
tů kraje pro generace budoucí, mohu být spo-

kojena.“ Úspěch záměru svým přáním přispěchalo
pojistit devět kmotrů: hejtman Ústeckého kraje Ing.
Jiří Šulc, generální ředitel Severočeských dolů a.s.
Ing. Vratislav Vajnar, generální ředitel Glaverbel
Czech a.s. Ing. Štěpán Popovič, zástupce generální-
ho ředitele Frantschach Pulp & Paper Czech a.s. Jan
Žižka, teplický primátor Jaroslav Kubera, ředitel Čes-
kého rozhlasu SEVER Ing. Miroslav Müller, zástupce
šéfredaktora Severočeských deníků Bohemia Mar-
tina Seewaldová, jednatelka a ředitelka ACR Alfa
s.r.o. MgA. Blanka Langerová a Ing. Zdeněk Kame-
ník, výkonný ředitel ACR Alfa s.r.o.

V evropskÈm kontextu
V bohatém kulturním programu vystoupili členové

Severočeské filharmonie - String Clartet, herci Měst-

ského divadla v Mostě spolu s ředitelem Václavem
Hofmannem, Blanka Langerová s poetickým slovem
a Taneční škola Stardance z Chomutova. Zahraničí
v programu zastupovali členové Slepjanského fol-
klorního souboru z Horní Lužice s lidovými písněmi
Lužických Srbů. Písně z repertoáru Edit Piaf zpívala
Marie Fišerová a závěrečné vystoupení patřilo zpěvá-
kovi Pavlu Meszárosovi. Slavnostní večer moderoval
Roman Lukáš z Českého rozhlasu Sever.
➤➤ www.vitejte.cz

p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 4

DevÏt kmotr˘ 
publikace ACR Alfa 

⁄steck˝ kraj
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Krajskou publikaci 
⁄steck˝ kraj 
v souËasnosti nabÌzÌ 
InformaËnÌ centrum 
Magistr·tu mÏsta 
Teplice, Beneöovo 
n·mÏstÌ 840, 415 01 
a vybran· knihkupectvÌ
v ⁄steckÈm kraji.  

Objednat ji lze 
na adrese: 

ACR Alfa s.r.o.
Boleslavova 141/3

140 00 Praha 4
tel.: 261 215 703, 714

fax: 261 215 695
mobil: 606 645 084

e-mail: info@acr-alfa.cz
www.acr-alfa.cz

www.vitejte.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i
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9. dubna se v Jeseníku konal kongres Euroregionu
Glacensis, pomezí Čech, Moravy a Kladska. Jed-
nání řídil jeho předseda Jiří Čepelka - starosta Ústí
nad Orlicí. Na programu mj. bylo schválení téměř
dva a půl milionového vyrovnaného rozpočtu. Z in-
vestičních akcí tohoto euroregio-
nu s osmdesáti devíti obcemi
a městy na území tří  krajů -
Pardubického, Králové-

hradeckého a Olomouckého - jsou to např. projek-
ty v oblasti rekonstrukce přístupových komunikací
k hraničním přechodům.  Konkrétně jde o už reali-
zovanou první etapu: Deštné v Orlických horách -
Neratov a o v letošním roce realizovanou druhou
etapu: Neratov - Rokytnice v Orlických horách -
Zemská brána na hranicích krajů Královéhradec-
kého a Pardubického. Letos bude zahájena třetí
etapa: Zemská brána - Dolní Morava, která má být
dokončena příští rok. Všechny tři projekty předsta-
vují 750 milionů korun. Česká strana se na nich
podílí 50 % celkových nákladů.  Na polské straně
se budou realizovat zrcadlové projekty. Nyní probí-
há výběrové řízení na dodavatele stavby rekon-
strukce silnice Dušníky - Mostowice  a na konci ro-
ku  bude probíhat příprava druhého projektu - výs-
tavba  třetího pásu mezinárodní silnice z města
Kudowa-Zdŕoj k hraničnímu přechodu Náchod-
Běloves. Finančně jde o stejnou částku. I v tomto
případě je příspěvek Evropské unie dva miliony
eur. V plánu činnosti na tento rok je mj. realizace
programu CBC Phare a příprava programu Inter-
regn. Příprava obchodní a hospodářské výstavy
v Hradci Králové a Pardubicích. Zapojení do spo-
lečných projektů (Dny česko-polské kultury
a Orlickokladský varhanní festival), setkání čes-
kých a polských přeshraničních regionů v Rychno-
vě nad Kněžnou, vznik infocenter Euroregionu Gla-
censis a zejména přípravy návštěv  prezidentů Če-
ska a Polska u příležitosti slavnostního otevření
mezinárodního hraničního přechodu Orlické Záho-
ří - Mostowice 11. - 12. září (první den mj. Jeseník,
Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Náchod,
druhý den Polsko).

PhDr. Josef Krám
➤➤ www.euro-glacensis.cz

JesenÌk mÌstem 
kongresu 

Euroregionu Glacensis

Slovensk˝
workshop 

v Praze

Na prosluněnou Květnou neděli 4. dubna se
nádvoří blanenského zámku zaplnilo téměř do
posledního místečka. Muzeum Blansko společ-
ně s městem zahájilo turistickou sezonu u příle-
žitosti vernisáže výstavy „Ze starých salonů, al-
mar a truhlic“, jež potrvá do ledna 2005. Její
ústřední expozicí je měšťanský salon přelomu
19. a 20. století. Ke zhlédnutí tu je kolekce lido-

vých oděvů z pozůstalosti sourozenců Petra
a Boženy Kotulánových z Bukovinky, vzácná
sbírka perleťových knoflíků, jež muzeu věno-
val někdejší majitel perleťářské dílny v Krá-
sensku pan František Tesař a soubor porcelá-
nových hrníčků ze sbírky muzea a od soukro-
mých majitelů, zejména paní Zdeňky Venero-
vé aj. Akci zahájila ředitelka blanenského muze-
a Mgr. Eva Nečasová a místostarosta Města
Blansko Mgr. Ivo Polák, jenž byl stejně jako dal-
ší hlavní aktéři oděn v histo-
rickém kostýmu. Zdůraznil
význam cestovního ruchu
na Blanensku, na jehož úze-
mí se mj. nachází unikátní
Moravský kras. V programu
se představila skupina his-

Zleva: zapisovatelka, sekretář Euroregionu Glacensis
Helmut Dohnálek, předseda Euroregionu Glacensis
Jiří Čepelka - starosta Ústí nad Orlicí, první místo-
předseda Euroregionu Glacensis Miroslav Kocián -
starosta Bílé Vody u Javorníku a druhý místopředse-
da Euroregionu Glacensis Zdeněk Filip - starosta
Opočna.

14. dubna v pražském Corinthia Towers Hotel
zorganizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch
další ze série workshopů cestovního ruchu v České
republice. Představilo se na něm na třicet
slovenských subjektů.  
➤➤ www.sacr.sk

Blansko 
turistickou 
sezonu 
s noblesou
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torického šermu Martýři a břišní tanečnice
Margaret. Raut připravili majitelé „Penzionu
u Rechů“, manželé Rechovi, nápoje pro ma-
lé i velké Pivovar Černá Hora. Na účastníky
nevšedního dopoledne čekala i poukázka na
„jeden černohorský truňk zdarma“ dle vlast-
ního výběru k vyzvednutí na VII. Historickém
a pivním jarmarku, který se v Blansku bude
konat v sobotu 29. května 2004.

-JN-
➤➤ www.blansko.cz

Des·t˝m letadlem 
Travel Service 

l e t e c k ·  d o p r a v a

je öest˝ 
Boeing 737 - 800 

Největší česká soukromá letecká společnost
Travel Service 14. dubna křtila zbrusu nový Bo-
eing 737 - 800 pro 186 cestujících. Letadlo je
šestým strojem Boeing 737 nové generace, který
Travel Service využívá. Jeho flotila teď čítá celkem
deset Boeingů: šest 737 - 800 plus dva 737 -
400 určené pro charterové lety a dva  737 - 500
určené pro low fare Smart Wings. 

Křtu se ujaly modelka Andrea Vránová, cvičitel-
ka Hanka Kynychová a moderátorka Zuzana Belo-
horcová. Travel Service rovněž podepsal smlouvu
na velkokapacitní Boeing 767, který by se v Čes-
ku měl objevit v druhé polovině roku 2004. V loň-
ském roce Travel Service přepravil 1,3 milionu
pasažérů. Od 1. května 2004 vstoupil na trh pra-
videlné nízkonákladové letecké přepravy pod ob-
chodní značkou Smart Wings. Denně létá do Pa-
říže, Curychu, Amsterdamu, Kodaně a Madridu.
Ceny jednosměrných letenek se pohybují od
1590 Kč a zahrnují všechny poplatky. Do tří let
má Travel Service v plánu létat na pravidelných
linkách do sedmnácti míst.

➤➤ www.smartwings.net
➤➤ www.travelservice.aero
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SS řřeeddiitteelleemm  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  pprroo  oobb--
cchhoodd  ČČRR  IInngg..  LLuuďďkkeemm  HHllaaddiiššeemm  jjssmmee
ssee  ppoottkkaallii  2266..  bbřřeezznnaa  nnaa  vvyyhhllaaššoovváánníí
nneejjúússppěěššnněějjššíícchh  ppaarrttnneerrůů  ČČSSAA  zzaa  rrookk
22000033  vv pprraažžsskkéémm  hhootteelluu  DDiipplloommaatt..  PPaa--
nnee  řřeeddiitteellii,,  jjaakkýý  bbyyll  uuppllyynnuullýý  rrookk  pprroo
ČČSSAA  zz hhlleeddiisskkaa  pprrooddeejjůů  lleetteenneekk  vv ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee??

Přesto, že celosvětově byl rok 2003
pro leteckou přepravu silně pozname-
nán negativními událostmi (válka v Irá-
ku, SARS aj.), prodeje ČSA na domá-
cím trhu i nadále pokračovaly vzrůstajícím trendem
a o 6 % překonaly výsledky roku 2002. V rámci spo-
lupráce s non-IATA agenturami a cestovními kance-
lářemi jsme dosáhli 15,7% nárůstu. S IATA agentura-
mi pak 14%. Ještě bych pro ilustraci průběhu roku
2003 dodal, že celkový objem prodejů všech letec-
kých společností realizovaný v Česku prostřednic-
tvím IATA agentur narostl pouze o 3,6 %.

TToo  nnaappoovvííddáá,,  žžee  ČČSSAA  bbyyllyy  lloonnii  vvee  ssrroovvnnáánníí  ss vvěěttššiinnoouu
ddaallššíícchh  lleetteecckkýýcchh  ssppoolleeččnnoossttíí,,  nnaa  nněěžž  ssee  lleetteennkkyy  pprroo--
ddáávvaajjíí  vv ČČeesskkuu,,  ddaalleekkoo  úússppěěššnněějjššíí  aa žžee  ssvvýýmmii  vvýýkkoonnyy
zzřřeejjmměě  ddrržžeellyy  cceellkkoovvoouu  ppoozziittiivvnníí  ddyynnaammiikkuu  ččeesskkééhhoo
ttrrhhuu  ss lleetteennkkaammii..  

Pochopitelně to pokládáme za úspěch a především
pak za výsledek dobré spolupráce mezi ČSA a IATA
agenturami v České republice. Dařila se nám ale
i spolupráce s non-IATA  agenturami a touroperátory,
s nimiž jsme vytvořili řadu zajímavých produktů. Rád
bych proto využil této příležitosti a poděkoval všem
svým kolegům a také našim obchodním partnerům,
kteří se na našem společném úspěchu podíleli. 

RRookk  22000044  bbuuddee  pprroo  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee  vveellmmii  ddůůlleežžiittýý..
DDáá  ssee  řřííccii,,  žžee  ddííkkyy  vvssttuuppuu  ČČeesskkaa  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  aažž
zzlloommoovvýý..

Bezesporu. A to i pro prodej letenek v České repu-
blice. Daleko více než kdy jindy budeme čelit nové
a rozšiřující se konkurenci, a to nejen z řad nízkoná-
kladových leteckých dopravců. Trh se připravuje na
zavádění nového modelu prodeje. Rok 2004 je ob-
dobím, které bude náročné pro všechny účastníky.

Přesto si klademe ambiciózní cíl dosáh-
nout letos většího nárůstu prodejů než
v roce 2003, a to o minimálně 7 %. 

Zatím první výsledky z počátku tohoto
roku ilustrují, že se trh konsolidoval.
V České republice došlo v průběhu prv-
ních tří měsíců k zajímavému nárůstu
prodeje letecké přepravy. Celkový ná-
růst prodeje všech leteckých společ-
ností dosáhl 12 %, přičemž nárůsty
prodeje samotných ČSA se pohybovaly
na dvojnásobku tohoto průměru okolo

24 %. Tak vysoké nárůsty za počáteční období roku
jsou však způsobeny také  tím, že srovnatelné obdo-
bí v minulém roce bylo citelně poznamenáno nepříz-
nivou mezinárodní situací.

DDyynnaammiikkaa  pprrooddeejjůů  ČČSSAA  vv rrooccee  22000033  rroozzhhooddnněě  nneebbyy--
llaa  ddáánnaa  ppoouuzzee  zz ppooddssttaattyy..  AA ii kkddyyžž  jjssoouu  lleettooss  mmeezziinnáá--
rrooddnníí  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  lleetteecckkoouu  ddoopprraavvuu  ppřříízznniivvěějjššíí  nneežž
lloonnii,,  2244%%  nnáárrůůsstt  ddoommááccíícchh  pprrooddeejjůů  ČČSSAA  zz ppooččááttkkuu
ttoohhoottoo  rrookkuu  ooppěětt  vvýýrraazznněě  ppřřeevvyyššuujjee  ddyynnaammiikkuu  pprrooddee--
jjůů  vvěěttššiinnyy  oossttaattnníícchh  lleetteecckkýýcchh  ssppoolleeččnnoossttíí..

V roce 2004 rozhodně nehodláme stagnovat. Při-
pravili jsme významný plán doplnění  flotily našich le-
tadel, což se odrazilo v rozšíření naší sítě o nové de-
stinace. Jsou to Baku, Dortmund, Lucemburk, Kra-

kov, Samara, Jekatěrinburg, Marseille. Poprvé spoju-
jeme dvě evropské destinace, které ani jedna nejsou
na území České republiky - Marseille ve Franci-
i se  španělskou Barcelonou. V rámci Evropské unie
využíváme možnosti, kterou dává evropská  legislati-
va, tzn. že dopravce ze třetí země spojuje dvě země,
z nichž ani jedna není jeho domovskou. Vedle zavá-
dění nových destinací také významně posilujeme
náš provoz do mnoha stávajících. Zvyšujeme počet
spojení, což přináší vyšší komfort a větší možnosti
našim cestujícím při plánování jejich cest. Výrazně
zvyšujeme počet frekvencí, například  do Birmingha-
mu - na 10 letů týdně, do irského Dublinu na 12 týd-
ně a Corku na 6 týdně, do Edinburgu na 13 týdně, do
Mnichova až na 19 týdně, do Varšavy ze sedmi na 19
letů týdně, do Rigy na 12letů , do Vilniusu na 9letů
a Tallinnu na 10 letů týdně a do mnoha dalších.   

Pro zlepšení spojení s regionem severní Moravy bu-
deme provozovat také 26 letů týdně mezi Ostravou
a Prahou. 

JJaakk  ssvvoouu  oobbcchhooddnníí  ppoolliittiikkoouu  rreeaagguujjeettee  nnaa  mmaassiivvnníí  nnáá--
ssttuupp  nníízzkkoonnáákkllaaddoovvýýcchh  lleetteecckkýýcchh  ddoopprraavvccůů  aa,, nneebboo--
jjíímm  ssee  řřííccii,,  nnaa  cceennoovvoouu  vváállkkuu  zzee  ssttrraannyy  rreennoommoovvaannýýcchh
lleetteecckkýýcchh  ddoopprraavvccůů??

Vedle rozšíření naší sítě a posílení počtu spojení do
vybraných destinací hodláme účinněji  využívat
všech segmentů trhu, včetně okrajových, které jsme
doposud oslovovali v menší míře nebo pouze příleži-
tostně. 

S účinnosti od 1. dubna jsme do více než dvaceti
evropských destinací zavedli atraktivní tarify určené
převážně pro individuální turistickou klientelu a nej-
nižší ceny se pohybují od 2990 Kč.  Do Ostravy a Bra-
tislavy dokonce od 1990 Kč. Do mnoha dalších de-
stinací zavádíme ceny od 3990 Kč. V oblasti levných
tarifů pokrýváme většinu našich destinací. Mezi nej-
atraktivnější budou určitě patřit Paříž, Amsterodam,
Londýn, Madrid, Benátky nebo Vídeň, ale své přízniv-

ce si jistě najdou i ty méně frekventované, jako napří-
klad Göteborg, Düsseldorf, Riga, Edinburg a další. 

V rámci spolupráce s touroperátory se České aero-
linie podílejí také na nabídce turistických skupino-
vých i individuálních zájezdů. A to i do velmi vzdále-
ných destinací, jako jsou Colombo a nově v letošní
zimní sezoně i Male. Turisté z České republiky, kteří
mají zájem si v době zdejší zimy udělat léto s koupá-
ním a sluncem, tak mohou odpočinek na pláži na
Maledivách zkombinovat s poznáváním krásných pa-
mátek na Srí Lance. I tyto produkty jsou atraktivní
nejen obsahem, ale i cenou, za niž se dají pořídit. 

➤➤ www.csa.cz
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