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Obchod je mocnou čarodějkou,
integrujícím činitelem, válečným
štváčem i mírotvorcem. Světový
obchod byl ten, kdo nejhlasitěji
tleskal Československu dobro-
volně vyklízejícímu nejen atlasy
světa, ale především svá tradič-
ní odbytiště zbraní a dalších ko-
modit jiným, zasloužilejším
uskupením. Evropská integrace
je také až v první řadě o obcho-
du, o společném trhu. Ale kdo
ze soudných věří, že nás „velký
klucí“ chtějí do Evropské unie
především proto, aby nám
usnadnili uplacírování produkce
ve svých zemích? Cestovní ruch
je ale byznys, který funguje
opačně. Aby inkasoval, nepotře-
buje expedovat zboží za kupují-

cími. Je jediným průmyslem, který dokáže generovat spotřebitele nad
rámec stávajících. Tito zákazníci (kteří mají obdobné potřeby jako
stálí obyvatelé, jen za ně daleko více utrácejí) do destinací přicházejí,
přijíždějí, přilétají či připlouvají, aby se tam kochali krásami, užívali
života, vzdělávali se, nebo za obchody, zkrátka čerpat a platit služby,
nakupovat. Český průmysl cestovního ruchu je odvětvím, kterému
volný pohyb osob a zboží rozhodně neublíží, protože, vzdor našemu
a nám vlastnímu sebepodceňování turistické bonity Česka a zave-
dené praxi vysílání záporných signálů o sobě samých do zahraničí,
u nás vždycky bylo na co se dívat, co navštěvovat a čím se kochat.

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

II  vveejjdduu  ttaamm  ttaakkéé  aa  ssppaattřříímm,,  žžee  ttuu  jjeeššttěě  hhrraadd  nneenníí,,  nneežž    ppllaacc,,  nnaa  nněěmmžž
mmnnoožžssttvvíí  lliiddíí  ssttoojjíí  ,,  zzhhůůrruu  kk  vvyyššššíímm  ppaallááccůůmm  vvzzhhllééddaajjííccíícchh  aa  vvzzddyycchhaa--
jjííccíícchh,,  KKddyyžž  sseemm  ssee  ppttaall::  „„CCoo  ttii  ttuu  dděěllaajjíí??““,,  ooddppoovvěěddíínnoo  mmii,,  žžee  jjssoouu
ččeekkaannccii,,  llaasskkaavvééhhoo  ppaanníí  FFoorrttúúnnyy  vvzzeezzřřeenníí  aa  nnaa  hhrraadd  ppuuššttěěnníí  ooččeekkáávvaa--
jjííccíí..  „„AA  ccoo  ssee  nnee  vvššiicckknnii  jjeeššttěě  ttiittoo  ttaamm  ddoossttaannoouu??  VVššaakk  vvššiicckknnii  oo  ttoo
vvěěrrnněě  pprraaccoovvaallii..““  OOddppoovvěědděěll::  „„PPřřiiččíínněěttii  ssee  kkaažžddýý  mmůůžž,,  jjaakk  vvíí  aa  uummíí;;
nnaappoosslleeddyy  vvššaakk  nnaa  ppaanníí  FFoorrttúúnněě,,  kkoohhoo  oonnaa  kk  ssoobběě  ppřřiijjííttii11 cchhccee  nneebb
nneecchhccee,,  zzáálleežžíí..  MMůůžžeešš  ssee  ppooddíívvaattii,,  jjaakk  ttoo  jjddee..““  II  vviiddíímm,,  žžee  ttaamm  jjiižž  vvýýššee
žžááddnnýýcchh  sscchhooddůů  aannii  bbrraann  nneenníí,,  nneežž  kkoolloo  jjaakkééssii  uussttaavviiččnněě  ssee  ttooččííccíí,,
kk nněěmmuužž  kkddoo  ssee  ppřřiippjjaall,,  zzhhůůrruu  nnaa  ppooddllaahhuu  vvyynneeššeenn  bbyyll  aa  ttaamm  tteepprrvv  oodd
ppaanníí  FFoorrttúúnnyy  ppřřiijjaatt  aa  ddáállee  ppuuššttěěnn..  DDoollee  ppaakk  nneemmoohhll,,  kkddoo  cchhttěěll,,  kkoollaa
ssee  cchhyyttiittii,,  nneežž  kkoohhoo  kk  nněěmmuu  uuřřeeddnniiccee  ppaanníí  FFoorrttúúnnyy,,  jjmméénneemm  NNááhhooddaa,,
ppřřiivveeddllaa,,  aanneebb  nnaa  nněě  vvssaaddiillaa::  jjiinnéémmuu  kkaažžddéémmuu  rruuccee  sskklloouuzzllyy..  TTaa  ppaakk
rreejjeennttkkaa  NNááhhooddaa  cchhooddiillaa  mmeezzii  hhoouuffeemm,,  aa  kkoohhoo  ssee  jjii  uuddáálloo,,  ttoohhoo  cchhyy--
ttiillaa  aa  nnaa  kkoolloo  vvssaaddiillaa::  jjeežžttoo22 ssee  jjii  nněěkktteeřříí  vveellmmii  nnaa  ooččii  ttiisskkllii,,  rruukkoouu
ppooddáávvaallii,,  pprroossiillii,,  ssvvéé  vvyynnaalloožžeennéé  pprrááccee,,  ppoottyy,,  mmoozzoollyy,,  ššrráámmyy  aa  jjiinnéé
zzaasslloouužžiilloossttii  ppřřeeddssttíírraajjííccee..  AAllee  jjáá  ddrržžíímm,,  žžee  nnaapprroossttoo  hhlluucchháá  ii  sslleeppáá
bbýýttii  mmuussiillaa,,  ttaakk  ssee  nniicc  aannii  oossoobbáámm  nneevvzzhhllééddaallaa33,,  aannii  pprroosseebb
nneeddbbaallaa..  

JJaann  AAmmooss  KKoommeennsskkýý, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
1přijmout   2ačkoli    3neohlížela se na osoby
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HHllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  sseeddmmééhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  jjee  llee--
tteecckkáá  ddoopprraavvaa  aa  cceelloorrooččnníímm  mmaarrkkeettiinnggoovvýýmm  uu  ČČSSAA
oossmmddeessááttéé  vvýýrrooččíí  jjeejjiicchh  eexxiisstteennccee..  PPrroottoožžee  ssee  hhoo
ddoožžíívvaajjíí  vv  ppllnnéé  ssííllee,,  ddoovvoolliill  jjsseemm  ssii  rroozzhhoovvoorr  ss  ppřřeedd--
sseeddoouu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa  pprreezziiddeenntteemm  ČČeesskkýýcchh  aaeerroo--
lliinniiíí  IInngg..  MMiirroossllaavveemm  KKůůlloouu  zzaahháájjiitt  vv  rroozzvveerrnnéémm  ttóónnuu::
„„TTaakk,,  ppaannee  pprreezziiddeennttee,,  jjaakkéé  ttoo  bbyylloo  tteennkkrráátt  vv  ttoomm

ttřřiiaaddvvaaccááttéémm??““  
V roce 1923? To bohužel nevím,

ale připomněl jste mi jeden
z vtípků mého předchůdce,

pana prezidenta Antonína
Jakubšeho, který tím narážel
na má léta u podniku. (Letos
jsem u ČSA třiatřicet let.) Na
velmi známé fotografii poří-

zené u letadla Aero-14 Bran-
denburg před prvním letem ČSA

stojí pilot pan Brabenec s jediným
pasažérem a ještě tam je mechanik,

který letadlo připravoval, což prezident Jakubše na
mou adresu komentoval: „Tak to seš ty.“ Nicméně…
až tak daleko má paměť a ani působení u ČSA ne-
sahá. Ale že to byly průkopnické časy! Když si vez-
mete, že tenkrát letěl jeden pilot, jeden cestující
plus pár kilo pošty… Navíc, první let se neuskutečnil
v den, kdy byl původně plánován, protože na to
nebylo počasí. Za těch osmdesát let jsme se
posunuli úplně někam jinam…

AAnnoo..  AA  ttoo  ii  mmiimmoo  ppřřeevvllááddaajjííccíí  cceelloossvvěěttoovvéé  ttrreennddyy
vv lleetteecckkéémm  bbyyzznnyyssuu..  LLeetteecckkáá  ddoopprraavvaa  ssttaaggnnuujjee
aa ččeesskkáá  mmeezziinnáárrooddnníí  lleettiiššttěě  ii  ččeesskkýý  vvllaajjkkoovvýý
ddoopprraavvccee  mmaajjíí  ppoozziittiivvnníí  ddyynnaammiikkuu..  ČČíímm  jjee  ttoo  ppooddllee
vvaaššeehhoo  nnáázzoorruu  zzppůůssoobbeennoo??

Výsledky jsou samozřejmě lichotivé. Přispělo
k nim několik faktorů. Na prvním z nich velkou

zásluhu nemáme, a to, že Česká republika něja-
kým způsobem roste hospodářsky. Trvá příliv in-
vestic a začíná se projevovat vliv blížícího se
vstupu do Evropské unie. Kromě toho stále těží-
me z toho, že Česko, a zvláště pak Praha, jsou
vnímány jako nesmírně atraktivní turistické zále-
žitosti. Druhým faktorem je, že se nám podařilo
vybudovat si image kvalitní spolehlivé letecké
společnosti, která poskytuje velice dobré služby.

Svědčí o tom nárůst počtu cestujících, což je vůbec
nejlepší ukazatel. Ilustruje jej i řada ocenění. Dalším
velmi významným faktorem je, že jsme se zcela ne-
pochybně rozhodli ve správný čas vstoupit do správ-
né aliance – SkyTeamu, který nám dává růstový po-
tenciál, na rozdíl od různých dalších aliancí, do kte-
rých jsme nevstoupili, ač jsme měli možnost.
SkyTeam nám umožňuje budovat síť a Prahu jako
významný přestupní bod sloužící nejen Českým ae-
roliniím, ale díky nám i členům naší aliance v obla-
sti střední a východní Evropy. V loňském roce nám
stoupl počet transferových cestujících o sedmatřicet
procent. Marná sláva, jakkoliv jsem zmiňoval, že
česká ekonomika roste, pořád je to ekonomika a trh
velmi limitovaný. Musíme se proto velmi snažit na

trhu globálnějším a získávat tam transferové cestu-
jící. V této souvislosti je třeba na místě zmínit i Pra-
hu, která úspěšně plní roli hubu – přestupního leti-
ště. Naši pasažéři o ní říkají, že je „friendly airport“
umožňující velice komfortní přestupy. Když to kdo-
koliv porovná s letišti, z nichž mnohá jsou noční mů-
rou (zejména pro ty, kteří tak často necestují), je

Praha proti nim opravdu
přátelským letištěm, a
přitom už ne vesnického
typu. Pokud ji porovnáme
s řadou špičkových letišť,
má obdobné parametry,
ale s výhodami. Je strate-

gicky důležité, aby v tomto trendu pokračovala, a já
doufám, že jsou pro to vytvořeny předpoklady,
neboť růst pražského letiště bude umožňovat i další
růst Českých aerolinií a české ekonomiky.

➤➤ www.csa.cz
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AAlllliiaannzz  ppoojjiiššťťoovvnnaa,,  aa..  ss..,,  jjee  ssttoopprroocceennttnníí  ddcceeřřiinnoouu
ssppoolleeččnnoossttíí  ppřřeeddnnííhhoo  ppoojjiiššťťoovvaaccííhhoo  kkoonncceerrnnuu  AAlllliiaannzz
AAGG  MMnniicchhoovv..  SSvvoouu  ččiinnnnoosstt  nnaa  ččeesskkéémm  ppoojjiissttnnéémm
ttrrhhuu  zzaahháájjiillaa  11..  lleeddnnaa  11999933..  DDnneess  ppaattřříí  mmeezzii  ttřřii
nneejjvvěěttššíí  uunniivveerrzzáállnníí  ppoojjiiššťťoovvaaccíí  úússttaavvyy  vv  ČČeesskkuu..  JJeejjíí
pprroodduukkttyy  jjssoouu  oobbllííbbeennéé  ii  vv  lleetteecckkéé  ddoopprraavvěě..  DDoovvoolliill
jjsseemm  ssii  pprroottoo  ppřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa  ggeennee--
rráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  AAlllliiaannzz  ppoojjiiššťťoovvnnyy  ppaannaa  MMiirroossllaavvaa
TTaaccllaa  ppoožžááddaatt  oo  rroozzhhoovvoorr..  
PPaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  jjaakk  vvnníímmááttee  cceessttoovvnníí  rruucchh??

Jako úspěšné hospodářské odvětví, které zemím
s aktivní turistickou politikou přináší příliv turistů,
a tím i ekonomickou prosperitu. A jako manažer
jednoho z největších cestovních pojistitelů v České
republice se také samozřejmě zajímám o jeho pří-
nos pro naši pojišťovnu. Když se řekne Allianz, vět-
šina lidí působících v cestovním ruchu řekne: „To je
pojišťovna, kterou známe. Pojišťovna, která nabízí
velice kvalitní produkty.“ To je pro Allianz důležité. 

Našimi klienty je i řada významných subjektů pů-
sobících v turistickém ruchu, například lázně, ho-
tely, restaurace, dopravci, cestovní kanceláře
i agentury aj. Allianz také nabízí velmi kvalitní
cestovní pojištění. V loňském roce jsme byli největ-
ším pojistitelem rizik spojených s cestováním. To je
jeden pohled. Druhý je můj privátní. Velice rád
cestuji. Sjezdil jsem téměř celý svět – není konti-
nent, na němž bych nestanul. V současné době
k cestování využívám služeb cestovních kanceláří.
Dříve jsem si všechno organizoval sám, dnes ale
nemám tolik času na přípravy a zároveň jsem si
zvykl na určitý komfort a kvalitní servis. 

VV  ppááttéémm  vvyyddáánníí  lleettooššnnííhhoo  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  2255))  řřeeddiitteell
pprraažžsskkééhhoo  hhootteelluu  AAmmeettyysstt  ppaann  WWoollffggaanngg  TTeeuuffll  sskklláá--
ddáá  AAlllliiaannzz  ppookklloonnuu..  NNeeddaalleekkoo  ččeesskkoo--nněěmmeecckkýýcchh
hhrraanniicc  nnaa  úúzzeemmíí  ČČeesskkoo--ssaasskkééhhoo  ŠŠvvýýccaarrsskkaa  vv  KKuurroorrtt
RRaatthheennuu  ssee  ttoottiižž  nnaacchháázzíí  hhootteell  „„EEllbbsscchhlloosssscchheenn““,,
ppaattřřííccíí  sstteejjnnýýmm  mmaajjiitteellůůmm  jjaakkoo  hhootteell  AAmmeettyysstt..  PPaann
TTeeuuffeell  ppřříímmoo  řřííkkáá::  „„NNáášš  nnááddhheerrnnýý  lláázzeeňňsskkýý  hhootteell
„„EEllbbsscchhlloosssscchheenn““  jjee  uummííssttěěnn  vv  mmaalleebbnnéé  kkrraajjiinněě
vv bbeezzpprroossttřřeeddnníí  bbllíízzkkoossttii  LLaabbee..  BBoohhuužžeell,,  1133..  ssrrppnnaa
llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  bbyyll  ppoossttiižžeenn  ppoovvooddnníí..  DDííkkyy  ppeerrffeekkttnníí
ssoouuččiinnnnoossttii  ss  ppoojjiiššťťoovvnnoouu  AAlllliiaannzz  jjssmmee  jjeejj  kkoommpplleettnněě  

zzrreekkoonnssttrruuoovvaallii  aa nnaavvíícc  rroozzššíí--
řřiillii  pprroossttoorryy  pprroo  wweellllnneessss..  OOdd
ppoolloovviinnyy  dduubbnnaa  jjee  jjiižž  ooppěětt
ppllnnýý  hhoossttůů..““  AAlllliiaannzz  aallee  ii  zzddee,,
vv  ČČeesskkuu,,  hhooddnněě  ppoommááhháá
lliiddeemm  aa iinnssttiittuuccíímm..  ŘŘaadděě
zz nniicchh  vvyyssooccee  nnaadd  rráámmeecc
ssmmlluuvvnníícchh  zzáávvaazzkkůů..

Rok 2002 se pro Allianz
pojišťovnu stal díky katastro-
fálním povodním nejhorším
rokem jejího působení na
českém trhu. Na likvidaci
škod po loňských povodních
jsme vyplatili tři a půl miliardy
korun. Přesto, že naše hospo-
daření skončilo za rok 2002 ztrátou v řádu několika
set milionů korun, snažili jsme se pomoci i těm,
kteří neměli potřebné pojištění, např. proto, že na
něj neměli peníze. Každá úspěšná firma nese
určitou společenskou zodpovědnost a my v Allianz
pojišťovně jsme si toho plně vědomi. Proto jsme
věnovali více než 8 milionů korun na nápravu
povodňových škod a obnovu prostor a aktivit více
než dvaceti subjektům, převážně dětským
domovům, školám, školkám a sportovním
a sociálním zařízením.  

TToottoo  iinntteerrvviieeww  jjssmmee  ssii  ddoommlluuvviillii  vv  TTeepplliiccíícchh  nnaa
zzaahháájjeenníí  ttaammnníí  884499..  lláázzeeňňsskkéé  sseezzoonnyy..  HHllaavvnníímm
ttéémmaatteemm  VVššuuddyybbyylluu  jjee  aallee  lleetteecckkáá  ddoopprraavvaa..  

Mezi naše klienty samozřejmě patří i lázeňská
zařízení. Allianz má v Česku již téměř milion klientů.
Ale jak už jsem se v úvodu našeho rozhovoru zmínil,

jednou z oblastí, kde se cítíme
velmi silní, je pojištění leteckých
společností. Allianz je celosvětově
velkým leteckým pojistitelem.
V Česku jsou naším klientem také
České aerolinie. Jsme na to patřič-
ně hrdí. Pojišťovat národního vlaj-
kového dopravce, a navíc flotilu
ČSA, která patří ke světové špičce,
to je čest. České aerolinie dnes
v leteckém byznysu hrají první ligu
a vybraly si k tomu pojistitele, který
ji ve svém oboru hraje také.
Opravdu, vážíme si všech klientů,
ale mít ve svém portfoliu ČSA, to je
pro každého velký kompliment.

VV  ssoouuččaassnnéémm  ttěěžžkkéémm  oobbddoobbíí  cceelloossvvěěttoovvéé  ssttaaggnnaaccee
lleetteecckkéé  ddoopprraavvyy  jjssoouu  ČČSSAA  jjeeddnnoouu  zz  mmáállaa  kkllaassiicckkýýcchh
lleetteecckkýýcchh  ssppoolleeččnnoossttíí  ppoosskkyyttuujjííccíícchh  kkoommpplleexxnníí
sslluužžbbyy,,  kktteerréé  mmaajjíí  ppoozziittiivvnníí  rrůůssttoovvoouu  ddyynnaammiikkuu..  PPrroočč
ttoommuu  ttaakk  ppooddllee  vvááss  jjee??

Jsem přesvědčen, že je tomu tak proto, že mají
velmi dobrý management a strategii. Strategie ČSA
není momentální, krátkodobou záležitostí. Naopak.
Realizuje se již řadu let. V tom tkví jejich úspěch.
Velmi promyšlená strategie, propracovaná obchod-
ní politika a kvalitní management.

DDoottkkll  jjssttee  ssee  mmaannaaggiinngguu..  JJssttee  ččlloovvěěkkeemm,,  kktteerrýý
úússppěěššnněě  řřííddíí  vveellkkoouu  ssppoolleeččnnoosstt..  PPooddllee  mmnnee  jjee  oorrggaa--
nniizzaaccee  nneejjvvěěttššíímm  zzáázzrraakkeemm  eexxiisstteennccee..  NNeejjeenn  vveessmmíírruu
ččii  žžiivvéé  hhmmoottyy,,  aallee  ii  mmeezziilliiddsskkýýcchh  pprroocceessůů..  OOdd  ffiirrmmyy,,
vv nníížž  vvllááddnnee  cchhaaooss,,  ssee  žžááddnnéé  zzáázzrraakkyy  ččeekkaatt  nneeddaajjíí..
ZZáázzrraakkeemm  vveessmmíírruu  aallee  jjee,,  žžee  vvššeecchhnnoo  ffuunngguujjee  jjaakkoobbyy
ssaammoo  sseebboouu,,  žžee  ssee  nneessrráážžeejjíí  ppllaanneettyy  aappoodd..  TToo  ssaamméé
ppllaattíí,,  ppookkuudd  ssee  ttoo  ppooddaařříí,,  uu  oorrggaanniizzaaccee  aa řříízzeenníí  lliiddíí..  

To je pravda. Ale i planety se někdy srážejí. U lidí
to však bývá podstatně častěji. Ale dobré řízení lidí
dokáže využít i takových srážek. Možná i z toho dů-
vodu dnes Allianz patří ke špičce pojišťovacího trhu.
Ve vedení Allianz pojišťovny jsem již třetím rokem.
Předtím jsem působil na vysokých postech několika
dalších pojišťoven. Pokud se podíváte na Allianz po-
jišťovnu, mám pocit, že je to podobné jako u ČSA.
Allianz pojišťovna není firmou, která zazáří jako su-
pernova a zhasne. Jsme společností, která běží na
dlouhou trať. Jsme pojišťovnou, která si v Česku
buduje silnou pozici, a tato pozice se stále zlepšuje.
Všechno je to o nás, o budoucnosti, o dlouhodobé
strategii, a ta se skládá z jakoby maličkých kamín-
ků, z nichž nakonec vyroste na pevných základech
nedobytný hrad. To si myslím, že je správné.

➤➤ www.allianz.cz
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2266..  ččeerrvvnnaa  vvee  1133  hhooddiinn  ssee  nnaa  mmeezziinnáárrooddnníímm  lleettiiššttii
PPrraahhaa--RRuuzzyynněě  uusskkuutteeččnniilloo  ssllaavvnnoossttnníí  ppoolloožžeenníí
zzáákkllaaddnnííhhoo  kkaammeennee  kk  nnoovvěě  bbuuddoovvaannéémmuu  tteerrmmiinnáálluu
SSeevveerr  22..  PPřřii  ttéé  ppřříílleežžiittoossttii  jjsseemm  oo  rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall
IInngg..  MMaarrttiinnaa  KKaaččuurraa,,  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  ČČeesskkéé
sspprráávvyy  lleettiiššťť,,  ss..pp..  PPaannee  řřeeddiitteellii,,  jjaakkéé  jjssoouu  ddůůvvooddyy
pprroo vvýýssttaavvbbuu  tteerrmmiinnáálluu  SSeevveerr  22??  

Prvním je kontinuální rozvoj pražského letiště, kte-
rý reaguje na trvale rostoucí počet cestujících. Už
dnes patří mezi špičková středně velká evropská le-
tiště, vybavená moderní technikou a potřebným
komfortem pro cestující. Loni jsme se dostali na
6,3 milionu pasažérů odbavených na úrovni, která
odpovídá nejvyšším evropským nárokům, přičemž
souhrnná plánovaná kapacita terminálů Sever je
6,5 milionu odbavených cestujících za rok. Bavíme-
li se ale o provozních špičkách, stačí přijít na letiště
brzo ráno, v čase mezi desátou až třináctou hodinou
nebo mezi šestnáctou a dvacátou, a pochopíte,
proč je potřeba rozšířit kapacitu letiště. Osobně se
domnívám, že stávající terminál je schopný odbavit
přes sedm milionů cestujících ročně bez výrazněj-
ších problémů, avšak s tím, že přílety a odlety se
budou z provozních špiček přesouvat do méně ex-
ponovaných časů, které ale již nemusí být pro le-
tecké společnosti tak zajímavé. Kromě kapacitních
příčin je zde ještě další závažný důvod, související
se vstupem Česka do Evropské unie a s jeho při-
stoupením k Schengenské dohodě. Její pravidla
stanovují, že občané zemí Schengenské dohody
nemají být odbavováni společně s občany zemí,
které nejsou členy této dohody. Nový terminál Sever
2 bude sloužit právě k odbavování letů v oblasti
Schengenu a nynější terminál Sever 1 pro lety
do non-Schengenu.

JJaakk  bbuuddee  tteerrmmiinnááll  SSeevveerr  22  vvyyppaaddaatt  ppoo  ddookkoonnččeenníí??
Vedle svého základního poslání – komfortního

odbavení cestujících – bude poskytovat širokou
nabídku služeb a nákupních možností. Nový termi-
nál bude dvojúrovňový. Jednou z velkých výhod bu-
de, že bezpečnostní kontrolou cestující projdou
hned po odbavení na odbavovacích přepážkách.
Celý tranzitní prostor tak už bude bez bezpečnost-
ních kontrol a cestující se budou moci nerušeně vě-
novat nákupům a přípravě na let. Otevřením termi-
nálu Sever 2 počítáme s navýšením kapacity o čtyři
miliony odbavených cestujících za rok. Terminál je
ale koncipován tak, aby bylo možné jeho průchod-
nost dále rozšiřovat podle potřeb narůstajícího
provozu, a to až na ročních
deset milionů cestujících.

JJee  ssoouuččáássttíí  uuvvaažžoovvaannéé  iinnvveess--
ttiiččnníí  vvýýssttaavvbbyy  nnaa  lleettiiššttii  vv  PPrraazzee--
RRuuzzyynnii  ii  ppaarraalleellnníí  ssttaarrttoovvaaccíí
aa ppřřiissttáávvaaccíí  ddrrááhhaa??

Jsme si plně vědomi, že

celkovou propustnost letiště Praha nezvýší dílčí na-
výšení kapacity terminálu. Vyvážené kapacity je tře-
ba mít nejen pro odbavení cestujících, ale i letadel.
Od určité fáze nárůstu počtu cestujících, a tím i po-
čtu pohybů letadel, se proto ruzyňské letiště bez no-
vé paralelní dráhy neobejde. Česká správa letišť
začala s její dokumentační přípravou, která je dána
rozvojovým plánem letiště Praha, schváleným Mini-
sterstvem dopravy ČR. V současné době jednáme
s okolními obcemi o zapracování nové dráhy do
jejich územních rozvojových plánů. Pak bude násle-
dovat studie o jejím dopadu na životní prostředí
a po ní projednávání dalších povolení, nezbytných
pro zahájení výstavby.

2244..  ččeerrvvnnaa  jjssmmee  ssee  vv  bbeezzpprroossttřřeeddnníí  bbllíízzkkoossttii  tteerrmmii--
nnáálluu  JJiihh  ppoottkkaallii  nnaa  ssllaavvnnoossttnníímm  ootteevvřřeenníí  nnoovvééhhoo
ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvééhhoo  AAiirrppoorrtt  HHootteelluu  PPrraagguuee..  

Jeho investorem je společnost M.I.P. Group a pro-
vozovatelem EuroAgentur Praha. Nabízí ubytování
v 56 pokojích. Budova je bezbariérová, vybavená
protihlukovými okny. Jeden z pokojů je speciálně
upraven pro tělesně handicapované osoby. 

Vedle nové administrativní budovy letecké společ-
nosti Travel Servis se staví další hotel, jehož 74 po-
kojů bude mít cestující veřejnost k dispozici v dubnu

příštího roku. Mimochodem, v souvislo-
sti s investičním rozvojem letiště je teď
hodně zajímavé období. Všudybyl již in-
formoval o tom, že na území pražského
letiště roste nový cargo terminál ČSA.
Nedávno dostavěla společnost Travel
Servis svoji administrativní budovu,
ČSL v nejbližší době dokončí rozšíření

odbavovací plochy pro letadla. Začátkem prázdnin
se mezi cargo terminály ČSA a Menzies začne stavět
veterinární stanice a rostlinolékařská stanice. 

Mimoto se na Ministerstvu dopravy ČR projednává
záměr převodu regionálních letišť na kraje. Pokud
se to podaří, regionální letiště získají daleko snazší
přístup k finančním zdrojům z regionálních rozvojo-
vých fondů Evropské unie, než kdyby zůstala pod
správou ČSL, už proto, že Praha jim přístup k nim
blokuje velmi vysokou úrovní tvorby hrubého domá-
cího produktu. 

ČČíímm  ttoo,,  žžee  ssii  ččeesskkáá  mmeezziinnáárrooddnníí  lleettiiššttěě  uuddrržžuujjíí
ppoozziittiivvnníí  ddyynnaammiikkuu  vv  ddoobběě,,  kkddyy  ssee  vvěěttššiinněě
oobbddoobbnnýýcchh  lleettiiššťť  vv  zzaahhrraanniiččíí  mmoocc  nneeddaařříí??

Určitý podíl na tom má skutečnost, že nás do roku
1989 někdo držel na uzdě, a to hodně zkrátka. Pra-
ha, pokud by měla v minulosti obdobnou volnost
jako Vídeň, Frankfurt apod., mohla být dnes někde
úplně jinde. Zkrátka, na nějakou dobu jsme ztratili
možnost se rozvíjet a teď to doháníme. Za součas-
ným úspěchem ČSL, který znamená značný nárůst
cestujících, pohybů letadel a zvýšení počtu destina-
cí, je ale třeba vidět především práci týmu odborní-
ků ČSL, promyšlenou obchodní politiku a dobře na-
stavené obchodní podmínky. Například v době války
v Iráku jsme uplatňovali poloviční přistávací poplat-
ky, nově otevřené destinace v pravidelném provozu
mají na přistávacích poplatcích slevu 50 % po dobu
jednoho roku apod. I když je velice obtížné konkuro-
vat ostatním letištím ve východo- a středoevrop-
ském regionu, držíme se na špičce letišť zemí při-
stupujících k EU. Nic nejde samo od sebe, za vším
je odbornost, tvrdá práce a snaha být vždy o dva
kroky před konkurencí. 

Dalšími významným činiteli jsou rozvoj českých le-
teckých společností ČSA a Travel Servisu, zájem
o Prahu jako leteckou turistickou destinaci, přibližo-
vání se Evropské unii a díky vhodně nastaveným ob-
chodním podmínkám i rozvoj nízkonákladových
společností, který v našem regionu nemá obdoby.

Letecká doprava bývá vždy hodně spjata se silou
ekonomiky dané země. Pokud lidé mají o trochu víc
peněz, připlatí si na dovolenou raději cestu letad-
lem. V této oblasti letecká doprava funguje jako cit-
livý barometr ekonomiky daného kraje nebo země.
Pozitivní dynamika se ale netýká pouze letiště Praha-
Ruzyně. Vzhledem k tomu, že se všechny kraje České
republiky rozvíjejí (ačkoliv si coby pravověrní našinci
zřejmě budeme trvale na všechno naříkat), lidé vše-
obecně více létají. K tomu se regionálním letištím
daří získávat další zakázky v oblasti carga. Zejména
Brnu a Ostravě. Letiště Karlovy Vary se bude zřejmě
i nadále úspěšně orientovat na lázeňskou incomin-
govou klientelu. Každé z letišť, které je u České sprá-
vy letišť, zaznamenalo v loňském roce nárůst. Už del-
ší dobu jsou ekonomicky soběstačná, generují po-
třebné cash-flow a loni již byla schopna financovat
vlastní investiční rozvoj, což dotvrzuje, že jejich
ředitelé a zaměstnanci odvádějí velmi dobrou práci.
➤➤ www.csl.cz
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KKaanncceelláářř  ššééffaa  oobbcchhoodduu  SShheellll  AAvviiaattiioonn
pprroo  vvýýcchhooddnníí,,  ssttřřeeddnníí  aa jjiižžnníí  EEvvrrooppuu
ppaannaa  DDaavviiddaa  GGrreeeennaa  ssee  nnaacchháázzíí
vv PPrraazzee  nnaa  lleettiiššttii..  ZZ  ČČeesskkaa  ttaakk  ((nnee--
nníí--llii  zzrroovvnnaa  vv  ddoottyyččnnýýcchh  zzeemmíícchh))
řřííddíí  ttýýmmyy  SShheellll  AAvviiaattiioonn  vv  ČČeesskkuu,,
IIttáálliiii,,  NNěěmmeecckkuu,,  PPoollsskkuu,,  PPoorrttuuggaall--
sskkuu,,  RRaakkoouusskkuu,,  RRuummuunnsskkuu,,  ŘŘeecckkuu,,
vvee  ŠŠppaanněěllsskkuu,,  ŠŠvvýýccaarrsskkuu
aa vv TTuurreecckkuu..  
PPaannee  GGrreeeennee,,  kkoolliikk  mmáá  SShheellll  AAvviiaattiioonn
ttaakkoovvýýcchhttoo  tteerriittoorriiáállnníícchh  uusskkuuppeenníí??

V podstatě pět: Evropu, Severní Ameriku, Jižní
Ameriku, Afriku a Střední Východ a Východ.  Evropa
sama je pak rozdělena na dva obchodní týmy: jeden
je pro západní a severní Evropu a druhý pro jižní, vý-
chodní a střední Evropu. V Aviation jsem sedm mě-
síců. Předtím jsem působil jako obchodní poradce
v Shell centru v Londýně. Tři roky jsem pracoval ve
filiálkách Shell po celém světě. Tu dva měsíce, tam
šest. Bylo to velmi zajímavé, protože v té době nás
v Shell centru na našem oddělení bylo kolem pade-
sáti zaměstnanců pětatřiceti národností.

AAllee  ččeesskkyy  jjssttee  zz  nniicchh  mmlluuvviill  ppoouuzzee  vvyy..  CCoo  vvááss  vveeddlloo
kk ttoommuu  uuččiitt  ssee  zzrroovvnnaa  nnáášš  jjaazzyykk??

Byl jsem zvědavý na zemi, jejíž piloti nám za druhé
světové války tolik pomohli v  bitvě o Británii. (Moc
se mi proto líbil film „Tmavomodrý svět“.) Ale nejen
to mne motivovalo navštívit vaši zemi. Od roku
1992 jsem žil a pracoval v Opavě. Mým prvním za-
městnáním hned po univerzitě bylo místo učitele
anglického jazyka na tamním gymnáziu. V té době
tam ale moc lidí anglicky nemluvilo. Jídelní lístky
a takové věci, všechno bylo pouze v češtině. Takže
mi nezbývalo nic jiného než se učit česky. Našel
jsem tam řadu kamarádů, díky nimž jsem se stále
zdokonaloval. V té době jsem měl bezkonkurenčně
nejnižší plat, co jsem kdy v životě pobíral, ale život
tam byl báječný. Lidé jsou tam poněkud jiní než
tady v Praze. Mají se rádi a dělají spousty dobrých
věcí. Narodil jsem se sice na Kypru, kde byl v té do-
bě otec u Royal Air Force, po rodičích jsem ale
Velšan. Lidé ve Slezsku jsou hodně podobní lidem
ve Walesu. Angličané jsou jakoby Češi v Česku
a Slezany je možné porovnat s Velšany v Británii.
Lidé tam jsou více spjati se zemí, s místem, v němž
žijí. Je tam klidnější život. Je pro mne nepochopitel-
né, že spousta Čechů chce žít někde jinde. Na tzv.
Západě nebo v Americe. Podle mého názoru život
a životní styl v České republice vůbec není špatný.
Je tady dobrý život. 

BBrriittáánniiee  jjee  kkoolléébbkkoouu  ssppoorrttuu..  JJaakkýý  jjssttee  dděěllaall  vvyy??
Na univerzitě jsem hrál rugby. V tom již ale, a to

ani rekreačně, vzhledem k povolání, spojenému

s neustálým cestováním, nemohu pokračovat.
Chodím tedy běhat a do posilovny.

Domnívám se, že tady v Praze máte asi
osm rugbyových týmů. Vím, že v Praze

a v Brně se rugby hraje na docela
slušné úrovni. Občas se jdu podívat
na zápasy.  

LLeetteecckkáá  ddoopprraavvaa  cceelloossvvěěttoovvěě
ssttaaggnnuujjee..  
Ano, v Evropě jsou objemy výkonů

o zhruba patnáct procent nižší než loni.
Je zajímavé, že vzdor tomuto celoevropské-

mu poklesu Česká republika stále zazname-
nává pozitivní dynamiku včetně jejího dopravce
ČSA. Podle mého názoru jsou České aerolinie
jednou z nejlepších společností v Evropě. Pokud si
mohu vybrat, rád letím s ČSA. Mají kvalitní letadlo-
vou flotilu, velmi příjemný palubní personál a vět-
šinou velmi dobrý catering. A navíc, na jejich palu-
bách mohu hovořit česky. Patříte mezi několik málo
evropských zemí, které nemají tak velké problémy
jako tzv. vyspělejší země, např. Francie, Velká Bri-
tánie nebo Německo. 

Nejen celosvětová stagnace letecké dopravy, pro-
jevující se globálně nižšími objemy odběrů letecké-
ho paliva a maziv, tvrdě postihuje Shell Aviation.

Trápí nás ještě další problém, a to kurz dolaru vůči
euru. Dlouhodobé kontrakty se zákazníky totiž má-
me uzavřeny v dolarech, ale vstupy hradíme v eu-
rech. Naše náklady se tak v souvislosti s enormním
posílením eura vůči americkému dolaru zvýšily
o dvacet procent.

PPoosslleeddnníí  ddoobboouu  ddoo  ČČeesskkaa  ((nnaa  lleettiiššttěě  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě)),,
aa  ttoo  zzeejjmméénnaa  zz  VVeellkkéé  BBrriittáánniiee,,  ppřřiivváážžeejjíí  nníízzkkoonnáákkllaa--
ddoovvíí  lleetteeččttíí  ddoopprraavvccii  ddeesseettiittiissííccee  ttuurriissttůů  ttýýddnněě..  CCoo
ppooddllee  vvááss  ttyyttoo  lliiddii  ddoo  ČČeesskkaa  ppřřiittaahhuujjee??

Reference. Velmi mnoho lidí z Velké Británie již
Česko navštívilo. Už proto, že zde máte řadu archi-
tektonických i urbanistických skvostů. Domnívám
se, že obrovský zájem o návštěvu Prahy a České
republiky způsobují osobní svědectví. Pro poddané
Jejího Veličenstva je v Česku příjemně a docela
levně. Velmi dobře se zde vaří, máte vynikající pivo
a zdejší lidé se k nám chovají vstřícně a vesměs
s pochopením. Je fakt, že s nízkonákladovými spo-
lečnostmi cestují zejména příslušníci nižších příj-
mových skupin a mládež. Velmi často se k vám
vydávají povyrazit celé skupiny, a někdy to bývá
poněkud hlučné.

AAllee  ii  ttiittoo  lliiddéé  ss  sseebboouu  ddoo  ČČeesskkaa  ppřřiivváážžeejjíí  ppeenníízzee
aa uuttrráácceejjíí  jjee  vv  ddaalleekkoo  vvěěttššíí  mmíířřee  nneežž  ttrrvvaallíí  oobbyyvvaatteelléé..
OOssttaattnněě,,  ppoo  ddoobbuu  ppoobbyyttuu  ssee  zzaahhrraanniiččnníí  nnáávvššttěěvvnnííccii
ssttáávvaajjíí  nnaaššiimmii  hhoossttyy  aa  jjee  nnaa  ččeesskkéé  ssttrraanněě,,  aabbyy  ssee
kk nniimm  cchhoovvaallaa,,  jjaakk  ssii  zzaasslloouužžíí,,  vvččeettnněě  ppééččee  oo  jjeejjiicchh
bbeezzppeeččnnoosstt  aa  ppoořřááddeekk..  TTěěžžkkoo  ssii  ppřřeeddssttaavviitt,,  žžee  bbyy
bbrriittššttíí  bboobbyyoovvéé  ss  ttaakktteemm  aa  kkuullttiivvoovvaanněě,,  aa  ppřřiittoomm
nneekkoommpprroommiissnněě,,  nneezzvvllááddllii  rroozzjjaařřeennýý  ddaavv..  

Ano, ale totéž dnes už platí také o vašich strážní-
cích. Za dobu, co jezdím do Česka, čeští policisté
udělali obrovský posun vpřed. Před deseti lety se mi
zdálo, že se nás cizinců jakoby bojí. Na nikoho z nás
se nesmáli, neměli snahu nám poradit, pokud jsme
bloudili, nepomáhali, pokud jsme zlobili, báli se za-
sáhnout. Opravdu se to úžasně zlepšilo. Špičkové
schopnosti vašich bezpečnostních složek ilustruje
vysoce profesionálně zvládnuté výroční zasedání
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Mezinárodního měnového fondu a Světové
banky v září 2000 a pražského summitu NATO
v loňském roce. U těchto akcí, provázených
masovými protesty proti tzv. globalizaci a spo-
jených s násilím, se nachází přímé srovnání se
zabezpečením průběhu obdobných kongresů

v tzv. vyspělejších zemích. A mají se od vás i co
učit.

HHoovvoořříímmee  ssppoolluu  vv  ppáátteekk  1133..  ((ččeerrvvnnaa)),,  ccoožž  jjee  ddaa--
ttuumm,,  kkddyy  ssee  vv  ČČeesskkuu  pprrvvnníímm  ddnneemm  kkoonnáá  rreeffee--
rreenndduumm  oo vvssttuuppuu  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee..  PPrroočč  bbyy
ČČeesskkoo  mměělloo  nneebboo  nneemměělloo  bbýýtt  ččlleenneemm  EEvvrrooppsskkéé
uunniiee??

Je mnoho důvodů pro i proti. Nicméně se
domnívám, že pozitiva převažují. Pokud se
Česko stane členem Evropské unie, spousta
věcí se pohne daleko rychleji kupředu. Bude
k vám více investováno. Lidé budou cestovat
ještě volněji. Co se mi teď hodně nelíbí, jsou
neskutečně dlouhá čekání na pasovou kontrolu
na ruzyňském letišti. Česko, a zejména Praha,
která je čím dál významnější leteckou destina-
cí, láká obrovské množství lidí. Pokud odpad-
nou celní a pasové bariéry, bude se k vám bu-
de jezdit daleko pohodověji a v daleko větší
míře, což se jistě odrazí i v posílení zahraniční-
ho inkasa z cestovního ruchu.

➤➤ www.shell.cz
➤➤ www.shell.com/aviation
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RRoozzhhoovvoorr
ss JJUUDDrr..  MMiilloo--

ssllaavveemm  SSttooddoo--
lloouu,,  nnáámměěssttkkeemm

ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiittee--
llee  ČČeesskkéé  sspprráávvyy  lleettiiššťť,,

jjsseemm  zzaaččaall  kkoonnssttaattoovváánníímm,,  žžee  ČČeesskkoo  jjee  jjeeddnníímm  zz  mmáá--
llaa  eevvrrooppsskkýýcchh  ssttááttůů,,  jjeehhoožž  mmeezziinnáárrooddnníí  lleettiiššttěě  nneevvyy--
kkaazzuujjíí  hhoossppooddáářřsskkýý  ppookklleess..  OObbzzvvllááššttnníí  ddyynnaammiikkuu
vv eevvrrooppsskkéémm  kkoonntteexxttuu  ssii  ppaakk  uuddrržžuujjee  lleettiiššttěě  PPrraahhaa--
RRuuzzyynněě..

Aniž bych snižoval úlohu ostatních českých
mezinárodních letišť, ruzyňské mělo vždy historicky
dominantní postavení na letecké dopravní cestě. Lví
podíl na tom mají úspěšné a letos osmdesátileté
České aerolinie, které odvádí obrovskou práci.
Avšak nejen ČSA, celý SkyTeam, jehož jsou alianční
součástí. Dalším faktorem přispívajícím k pozitivní
dynamice letiště Praha-Ruzyně jsou nízkonákladoví
dopravci. Poslední dobou projevuje zájem jedna
společnost za druhou a vedeme s nimi obchodní
jednání, z nichž některá končí smlouvou. Jak velcí,
tak i menší dopravci do Česka přivážejí cestující,
kteří ekonomicky přispívají nejen k rozvoji letiště,
ale do celkového rozpočtu sektoru cestovního
ruchu. Současná poptávka svědčí nejen o velkém
zájmu o služby, kterých se jim dostává od České
správy letišť a dalších subjektů, jež na letišti Praha
působí, ale zejména o Prahu a o Českou republiku. 

PPoozziittiivvnníí  hhoossppooddáářřsskkoouu  ddyynnaammiikkuu  zzaazznnaammeennáávváá
nneejjeenn  PPrraahhaa,,  aallee  ii  oossttaattnníí  lleettiiššttěě  vvee  sspprráávvěě  ČČeesskkéé
sspprráávvyy  lleettiiššťť..

Karlovarské letiště k oživení svých obchodních
aktivit přispělo i tím, že zásadně přestavělo
příletovou a odletovou halu a upravilo její obchodní
dispozice. Nejenom v tzv. duty free shopech. Díky
vnitřní i venkovní restauraci si také vytvořilo dobré
podmínky pro poskytování stravovacích služeb. 

Letiště v Ostravě-Mošnově rovněž obchodně
expanduje. Své úsilí výrazně zaměřuje na rozvoj
infrastruktury. V současné době má ve výstavbě
další část terminálu, což je na tamním letišti jedna
z největších investičních akcí. 

Zatímco v Karlových Varech a v Ostravě jsme
správci i provozovateli, letiště Brno -
Tuřany Česká správa letišť pronajala na
základě smlouvy o nájmu části podniku
soukromému subjektu – akciové
společnosti Letiště Brno, která má za
sebou i silné zahraniční zázemí,

společnost BAVDF. K převodu došlo 1. července
2002 a během relativně krátkého období je dnes
rovněž ziskové. Spolupráce s  provozovatelem je
velice dobrá.

PPaannee  ddookkttoorree,,  vv  rráámmccii  ppooddnniikkuu  zzooddppoovvííddááttee  zzaa
oobbcchhooddnníí  aa  pprráávvnníí  úússeekk..  CCoo  jjee  ččii  bbuuddee  nnoovvééhhoo
vv oobbcchhooddnníícchh  zzóónnáácchh  nnaa  lleettiiššttii  vv  PPrraazzee??

Co se týče terminálu Sever 1, cestující si
nepochybně povšimli, že jsme provedli změny.
Některé se promítly do prstu B, další jsme udělali
v tranzitním prostoru – ve spojovacím krčku u prstu
A. Totéž se týká příletové haly, kde jsme iniciovali
výstavbu nové restaurace s plazmovými obrazov-
kami. To se pozitivně odrazilo na spokojenosti
cestujících a ruku v ruce s tím i na lepších
ekonomických výsledcích. Česká správa letišť
uvažuje také o tom, že zde posílí novinovou
a čtenářskou službu, zejména prodejem
cizojazyčných časopisů a brožovaných knížek. V této
chvíli pro pasažéry chystáme další příjemné
překvapení – na pražské letiště by měla nastoupit
společnost CZ Retail, jejíž stejnojmenné společnosti
působí na letištích téměř po celém světě a která
provozuje velice pěkné obchody. Na základě
vyhodnocení ankety mezi cestujícími uvažujeme
o tom, že v některých prodejních místech dojde ke
změně sortimentu. Ale nechci toho říkat příliš,
abych překvapení neprozradil předem.

V současné době pracujeme na velkém projektu,
na řešení obchodní zóny v terminálu Sever 2. Díky
její  koncepci Praha-Ruzyně ještě posílí své
postavení mezi nejmodernějšími letišti v Evropě.
Připravujeme totiž soustředěnou obchodní zónu,
jaké začínají být běžné na západoevropských
letištích. Kromě ní bude podobně koncipována
i gastrozóna. Měly by v ní být zastoupeny
nejvýznamnější světové kuchyně. Hodně si od toho
slibujeme. Věřím, že rozvoj letiště bude úspěšně
pokračovat tak, jak byl nastartován v roce 1995,
a že při tom pomohou jak orgány státní správy, tak
i obchodní partneři.

To, co cestující a letecké společnosti na letišti
postrádají, je lékárna, protože ne všechno
zabezpečí letištní pohotovostní lékařská služba
a volný prodej léků je i komplikovaný. Můžeme
slíbit, že v terminálu Sever 2 s pěknou lékárnou
počítáme.

Rád bych ještě zdůraznil, že v současné době se
plány obchodní zóny dokončují, ale nejsme ještě
v etapě, kdy bychom uzavírali smlouvy na pronájem

obchodních ploch. To je ještě
předčasné. Uvažujeme o tom, že
budeme se zájemci, kteří se přihlásili,
jednat od třetí čtvrtiny příštího roku.

➤➤ www.csl.cz 

VÏ¯Ìm, ûe rozvoj 

bude ˙spÏönÏ 
pokraËovat
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KKaarrlloovvyy  VVaarryy  ppaattřříí  mmeezzii
nneejjvvýýzznnaammnněějjššíí  ttuurriissttiicckkéé
ccííllee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..
VV ssoouuvviisslloossttii  ss  hhllaavvnníímm

ttéémmaatteemm  ttoohhoottoo  vvyyddáánníí
jjsseemm  oo  rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall

řřeeddiitteellee  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  lleettiiššttěě
KKaarrlloovvyy  VVaarryy  IInngg..  VVááccllaavvaa  ČČeerrnnééhhoo..  

Co se týče největšího rozkvětu pravidelné dopravy
na našem letišti, pak jeho vrchol byl v sedmdesá-
tých letech minulého století. V roce 1978, kdy sem
létaly pouze vnitrostátní linky, jím prošlo kolem pa-
desáti tisíc pasažérů. Co se týče novodobé historie,
první pravidelný mezinárodní spoj zde byl zahájen
Českými aeroliniemi v únoru 1998 na trase Moskva
- Karlovy Vary - Moskva. Vytíženost linky má trvale
stoupající tendenci. Dnes již tuto trasu absolvují
čtyři lety týdně. V letech 2000 a 2001 k nám v čer-
venci až září Travel Servis provozoval charterové lety
na lince Praha -Tel Aviv - Karlovy Vary - Praha.
Izraelská klientela je v současné době jednou
z těch, které se významně podílí na celkovém počtu
karlovarských lázeňských hostů. S jistými nadějemi
proto sleduji vývoj v Izraeli a na palestinských auto-
nomních územích, jež by se mohl odrazit i
v obnovení tohoto spoje. V letošním roce k tomu
v oblasti pravidelné přepravy přibyly dva vnitrostátní
lety týdně na trase Praha - Karlovy Vary - Praha.
Tato linka má v Praze slušnou návaznost na
mezinárodní lety z Ameriky, Německa, Itálie atd.

JJaakkáá  bbyyllaa  vvaaššee  cceessttaa  nnaa  mmííssttoo  řřeeddiitteellee  mmeezziinnáárrooddnníí--
hhoo  lleettiiššttěě  KKaarrlloovvyy  VVaarryy??

Nastoupil jsem sem zvenčí. Nicméně v té době
jsem už byl několik let členem Aeroklubu Karlovy
Vary. Vystudoval jsem Vysokou školu dopravní v Ži-
lině – obor provoz a ekonomika letecké dopravy. Po
listopadu 1989 jsem dva roky pracoval jako pilot
u Slovairu. Slovair se transformoval do
Air Specialu, který v první fázi propustil
zhruba třetinu pilotů, což jsme odnesli
my, mladí. Pak jsem se z letectví na
chvíli profesně vytratil, ale létat jsem
nepřestal – stal jsem se členem Aero-
klubu Karlovy Vary. Na jaře v roce

1998 mne kontaktoval můj předchůdce na tomto
místě, Ing. Machačka, s nabídkou nastoupit po něm
jako ředitel. Po dvouměsíčním zvažování všech pro
i proti jsem s tím souhlasil. Pak už to bylo na gene-
rálním řediteli České správy letišť a jeho rozhodnutí.

CCoo  vváámm  ppoosslleeddnníí  ddoobboouu  uudděěllaalloo  nneejjvvěěttššíí  rraaddoosstt??
Jednoznačně zavedení čtvrté linky Moskva - Karlo-

vy Vary - Moskva. Po jejím otevření jsme volali již od
minulého roku. O toto zvýšení počtu letů se zasloužil
také karlovarský primátor Mgr. Zdeněk Roubínek,
a já věřím, že to na této trase není linka poslední.
Podívám-li se totiž do statistik, pak počet lázeň-
ských hostů v Karlových Varech z Ruské federace je
stále zhruba o třetinu vyšší než počet pasažérů, kteří
z této oblasti přilétají do Varů přímo. 

JJee  vveellmmii  ssyymmppaattiicckkéé,,  žžee  ppřřiilleettiivvššíí  ppřřeedd  vvaaššíí  lleettiiššttnníí
bbuuddoovvoouu  vvííttáá  ssoocchhaa  JJuurriijjee  GGaaggaarriinnaa..  OOssttaattnněě
zzaammáávvaall  ii  mmnněě  aa  bbyyll  ttoo  ppiilloott  jjaakkoo  vvyy..

Ano, byl to pilot, nicméně těžko se s ním srovná-
vat. Bezesporu je dobře, že město Karlovy Vary
našlo důstojné umístění pro sochu člověka, který
svým letem do vesmíru zahájil kosmickou éru
lidstva. 

ČČíímm  ttoo  jjee,,  žžee  vv  lleetteecckkéémm  bbyyzznnyyssuu  ČČeesskkoo
jjeeddee,,  kkoonnkkrrééttnněě  vváámm  ssee  nnaappřř..  nneeddoossttáá--
vváá  ppřřeepprraavvnníícchh  kkaappaacciitt  mmeezzii  MMoosskkvvoouu
aa VVaarryy,,  aa  vvěěttššiinnaa  oossttaattnnííhhoo  ssvvěěttaa
ssttaaggnnuujjee??

Nevím, jsem-li ten, kdo by na takovou
otázku měl odpovědět. Veškeré soudy

jsou v našem byznysu velmi ošidné, protože stačí
strašně málo a všechno je jinak. Naše česká dyna-
mika není nikterak světoborná, ale (na rozdíl od vět-
šiny ostatních) je. Incoming do Česka, dle mého ná-
zoru nedostatečně podporovaný státem, se vzdor
tomuto přístupu díky podnikatelské sféře, a tak tro-
chu i sám od sebe, rozvíjí bez větších výkyvů. Naše
startovní pozice v tomto segmentu zahraničního ob-
chodu byla úplně jiná než u tradičních a zavedených
destinací. Souvisí to i s tím, jak město Karlovy Vary
a Karlovarský kraj systematicky uplatňují politiku
propagace cestovního ruchu a prosazování ekono-
mických zájmů tohoto regionu na zdrojových trzích.
Nejen prostřednictvím renomovaných zahraničních
veletrhů cestovního ruchu. Opravdu si nestačí je-
nom říkat, že máme krásný kraj, krásné město, krá-
sné lázně, ale je třeba je prezentovat a prosazovat
jejich hospodářské zájmy při všech možných příleži-
tostech. Na Karlovarský kraj je třeba neustále pou-
tat pozornost jako na destinaci, kam se (z našeho
pohledu zejména) sluší létat. Objektivně pozitivní
věcí pak je, že Česko nikdy nebylo spojeno s žádný-
mi aférami a teroristickými útoky. Dá se říci, že ve
světovém kontextu je Česká republika jakýmsi rela-
tivním „ostrovem klidu“, což se pozitivně projevilo
i po jedenáctém září, kdy např. německá klientela
zrušila téměř všechny zájezdy do Ameriky a řadu
z nich přesměrovala do Karlových Varů. Takže Vary
v roce 2001 zaznamenaly dvojnásobný příliv ně-
meckých návštěvníků. 

VVaaššee  lleettiiššttěě  mmáá  ssttrraatteeggiicckkoouu  ppoolloohhuu,,  ii  jjee  vvýýzznnaammnnéé
zz hhlleeddiisskkaa  lliiddíí,,  zz  nniicchhžž  mmnnoozzíí  rroozzhhoodduujjíí  oo  ttoomm,,  kkddee  ssee
bbuuddee  iinnvveessttoovvaatt,,  pprroottoožžee  vveellmmii  ččaassttoo  cceessttuujjíí  vvllaassttnníí--
mmii  lleettaaddllyy..

Abychom si udělali trošičku obrázek o skladbě
provozu na našem letišti, tak pravidelné linky tvoří
zhruba pětasedmdesát procent leteckých výnosů na
letišti Karlovy Vary. Zbylá čtvrtina je tvořena vše-
obecným letectvím, a to jak létáním pro zábavu, kdy
např. do Karlových Varů přiletí na víkend rodina
z Německa, tak byznys lety, které tvoří převážnou
většinu z této čtvrtiny. Co mne mrzí je, že lidé z Kar-
lovarského kraje (který má zhruba tři sta tisíc obyva-
tel) karlovarské letiště vnímají především jako příle-
tové a odletové pro lázeňské hosty. Byl bych moc
rád, aby se to do budoucna změnilo, aby obyvatelé
tohoto regionu v brzké době mohli začít využívat vý-
hody svého letiště a létali odsud na služební cesty
či na dovolené k moři tak, jako je to dnes již běžné
z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic. 
➤➤ www.csl.cz

l e t e c k ·  d o p r a v a

KarlovarskÈ letiötÏ
m· strategick˝ v˝znam   

pro sv˘j region
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l e t e c k ·  d o p r a v a

SS    řřeeddiitteelleemm  lleettiiššttěě  OOssttrraavvaa  MMooššnnoovv
IInngg..  MMiicchhaalleemm  ČČeerrvviinnkkoouu  ssii  ppoovvííddáá--
mmee  nnaa  nneejjvvýýzznnaammnněějjššíímm  mmeezziinnáá--
rrooddnníímm  lleettiiššttii  ččeesskkoo--ppoollsskkoo--sslloo--
vveennsskkééhhoo  ttrroojjzzeemmíí..  PPrráávvěě  zz  ttěěcchhttoo
ttřříí  zzeemmíí  ooddssuudd  zz  OOssttrraavvyy  kkaažžddoorroočč--
nněě  ooddllééttáá  nneejjvvěěttššíí  mmnnoožžssttvvíí  lliiddíí  nnaa
ppoobbyyttoovvéé  zzáájjeezzddyy  kk  mmoořřii..

Ano, jsme letištěm ve strategic-
kém trojúhelníku a druhým největším
v Česku. Z okolních letišť jsme největ-
ším, s nejdelší vzletovou a přistávací drá-
hou. Naše runway má 3,5 km a je vhodná pro
provoz všech letadel. Těch, která již dnes létají,
i těch, která se teprve kreslí, jako je např. Airbus 
A-380. Zájem o letiště Ostrava-Mošnov stoupá.
V loňském roce jsme poprvé od roku 1980 překro-
čili stopadesátitisícovou hranici odbavených pasa-

žérů. Uvidíme, jak dopadne letošní rok, ale zdá
se, že překročíme dvěstětisícovou hranici. 

ČČeesskkoo  vvzzddoorr  ttoommuu,,  žžee  ččaassttoo  aa  úússppěěššnněě  ddeemmoonn--
ssttrruujjee,,  žžee  kkddyyžž  ssee  nneecchhccee,,  žžee  jjee  ttoo  hhoorrššíí,,  nneežž  kkddyyžž
ssee  nneemmůůžžee,,  jjee  nnaa  ttoomm  zz  hhlleeddiisskkaa  hhoossppooddáářřsskkééhhoo
rroozzvvoojjee  rreellaattiivvnněě  ddoobbřřee..    DDoossvvěěddččuujjee  ttoo  ii  ddyynnaa--
mmiikkaa  vvaaššeehhoo  lleettiiššttěě  vv  rreeggiioonnuu  ss  ppuunncceemm  úúttlluummuu..  

S tou malomyslností to není až tak docela pra-
vda. To je pouze mediálně živený obraz. Velmi
mne mrzí a štve, že se o Ostravsku hovoří jako
o „černé díře“. Ano, je zde utlumován těžký prů-
mysl a těžba černého uhlí, nicméně je až neuvě-

řitelné, v jak bezprostředním  sousedství
města Ostravy je nádherná příroda. Jak

kouzelné parky a zeleň je v samotném
městě. Mým koníčkem je létání, takže
mám tento kraj v oku shora. Měli by-
chom být hrdi na to, v jak krásném
kraji žijeme. Toho poničeného je z pta-

čí perspektivy vidět poměrně málo, ale
krás mnoho.

VVzzddoorr  mméé  úúvvaazzee  --  tteeddyy  ttoommuu,,  jjaakkéé  oo  ssoobběě
vvyyssíílláámmee  ssiiggnnáállyy  --  jjee  ČČeesskkoo  jjeeddnníímm  zz  mmáállaa

oossttrrůůvvkkůů  rreellaattiivvnnííhhoo  hhoossppooddáářřsskkééhhoo  rrůůssttuu..  JJeeššttěě
mmaarrkkaannttnněějjššíí  ttoo  jjee  uu  lleetteecckkéé  ddoopprraavvyy..  VVššeecchhnnaa
ččeesskkáá  mmeezziinnáárrooddnníí  lleettiiššttěě  mmaajjíí  ppoozziittiivvnníí  rrůůssttoovvoouu
ddyynnaammiikkuu..  

Pokud budu mluvit za Ostravu-Mošnov, tak to má
rozhodně pozitivní. I když je to trochu způsobeno
tím, že v minulých letech měl náš růst velké re-
zervy. Ostrava je z mého pohledu zdravé a dyna-
micky se rozvíjející letiště. V současné době za-
městnává sto patnáct lidí. Nedostává žádné do-
tace. Je schopno vydělat si na provoz i na vlastní
rozvoj, ačkoliv to zatím není tak progresivní roz-
voj, jak bychom si představovali. Nicméně ukaza-
tele jdou směrem vzhůru, takže doufáme, že si
budeme moci plnit rozvojová přání. Nevymýšlíme
si nic, co by bylo extra. Snažíme se být standard-
ním evropským letištěm, abychom fungovali tak,
jak fungují mezinárodní letiště v jiných zemích. 

JJaakkáá  jjee  tteeddyy  ppooddllee  vvááss  ppeerrssppeekkttiivvaa  vvaaššeehhoo  lleettiiššttěě??
V současné době se usilovně pracuje na jeho pře-

vodu ze státu na kraj. Všechny práce, a je to hodně
administrativy, směřují k tomu, aby letiště Ostrava-
Mošnov bylo k 1. lednu 2004 pod správou Morav-
skoslezského kraje. Pokud bude ostravské letiště
krajské, má nikoliv nevýznamnou šanci dosáhnout
na evropské peníze z rozvojových fondů. Takže po-
kud se k tomu, co vydělá samo, přidají evropské
prostředky,  umožní nám to splnit si jedno z našich
rozvojových přání – vybudovat větší odbavovací ha-
lu. Zvláště v letních měsících je ta současná na
mezní hranicí průchodnosti. 

Letiště chceme rozvíjet ve třech oblastech. Nejen
nepravidelnou dopravu. Ostravu chceme již v letoš-
ním roce napojit na některé jiné zahraniční destina-
ce v Německu nebo Rakousku. Věřím tomu, že se

opět rozběhne stavba opravárenského centra  na
největší letadla až do velikosti Boeingu 747. Do na-
šeho hangáru nejenže se vejde Jumbo, ale vejde se
tam i Antonov 225 Mria, který tu byl v roce 1989 na
leteckém dnu. Takže zatím největší letadlo světa  už
u nás také parkovalo. Naše letiště občas pro své
výcvikové lety využívá Austrian Airlines. Měli jsme tu
Airbus A-340 a Airbus A-330 a jako první v republi-
ce u nás přistál Boeing 777 společnosti Lauda Air.

Připravujeme i výstavbu cargo terminálu, který
věřím, že bude příští rok hotov.

➤➤ www.airport-ostrava.cz

Ostrava-Moönov,
rozhodnÏ pozitivnÌOOssttrraavvaa--MMooöönnoovv,,
rroozzhhooddnnÏÏ  ppoozziittiivvnnÌÌ
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GGeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  ssppoolleeččnnoossttii  AAssccoomm  PPrraahhaa  IInngg..
JJiiřřííhhoo  KKoouutteennsskkééhhoo  jjsseemm  oosslloovviill  ss  ttíímm,,  žžee  iinntteerrnneett
vv ČČeesskkuu  ssttáállee  jjeeššttěě  nneenníí  vvššeeoobbeeccnněě  ssnnaaddnnoo  ddoossttuupp--
nnýýmm  iinnffoorrmmaaččnníímm  aa  kkoommuunniikkaaččnníímm  mmééddiieemm..  SS  iinnffoorr--
mmaaččnníímm  tteerrmmiinnáálleemm  jjsseemm  ssee  ppoopprrvvéé  sseettkkaall  jjaakkoo  ssee
sslluužžbboouu  zzpprroossttřřeeddkkuujjííccíí  ttuurriissttiicckkéé  iinnffoorrmmaaccee  nnáávvššttěěvv--
nnííkkůůmm  PPrraažžsskkééhhoo  hhrraadduu..  SS  oobbddoobbnněě  kkoonncciippoovvaannýýmmii
tteerrmmiinnáállyy  jjee  mmoožžnnéé  ssee  sseettkkaatt  ii  nnaa  nněěkktteerrýýcchh  ččeesskkýýcchh
mmeezziinnáárrooddnníícchh  lleettiiššttíícchh..

Na letištích umožňují přístup na webové stránky
Českých aerolinií. Je tak možné si tam např. vyhle-
dat přílety a odlety letadel. Jejich prostřednictvím je

ale možný přístup i do celosvětové sítě
internet, což je již placenou služ-

bou. Informační terminály na
letištích mají široké využití.

Mnoho lidí chce využít ele-
ktronické pošty ke komu-
nikaci ještě před odletem
či bezprostředně po příle-
tu. Informační terminály
jsou pro své zřizovatele

přínosem, bývají po příletu
prvním a velmi často před

odletem i posledním finan-
čním vydáním incomingových

návštěvníků České republiky.

JJee  ppoozziittiivvnníí,,  žžee  ssee  ddííkkyy  ČČeesskkéémmuu  TTeelleeccoommuu  vv  ssoouu--
ččaassnnéé  ddoobběě  ppoo  cceelléémm  ČČeesskkuu  rroozzššiiřřuujjee  ssííťť  iinnffoorrmmaačč--
nníícchh  tteerrmmiinnáállůů..  

Ano, je. Veřejné informační terminály, které umož-
ňují přístup na internet, zaslání e-mailů, telefonová-
ní, posílání SMS a vyhledávání v databázích začínají
ovlivňovat život i v České republice. V řadě evrop-
ských zemí jsou již samozřejmým a běžným nástro-
jem komunikace. Příkladem v Evropě může být Vel-
ká Británie, Švýcarsko a další státy. Kiosky začínají
ovlivňovat život nejen v oblasti komunikace osob,
ale i v oblasti spotřeby. Reklamní společnosti na
nás útočí už i z informačních terminálů. Na druhou
stranu možnost přístupu k internetu, k telekomuni-
kačním a informačním službám mimo kancelář či
domov dává mnoha lidem určitou nezávislost. Infor-
mační kiosky se proto začínají dobře uplatňovat
i v rámci Česka. 

JJaakkýý  jjee  rroozzddííll  mmeezzii  iinnffoorrmmaaččnníímm  kkiioosskkeemm  aa  iinntteerr--
nneettoovvoouu  kkaavváárrnnoouu??

Informační kiosek může být proti internetové ka-
várně umístěn jako běžná telefonní budka. To je je-
den rozdíl. Druhý je možnost placení. V internetové
kavárně většinou zaplatíte účet  jako v jakékoliv jiné
kavárně. U informačního kiosku úhradu provedete
telefonní kartou nebo mincemi jako u telefonního
automatu. V řadě zemí je již běžné placení prostřed-
nictvím bankovních karet. Tento trend budou do
budoucna podporovat i české veřejné informační
terminály. Informační kiosky, na rozdíl od běžného
provozu internetových kaváren, umožňují i souběžné
telefonování.

JJee  vváášš  iinnffoorrmmaaččnníí  tteerrmmiinnááll  ooddoollnnýý  pprroottii  vvaannddaallůůmm??  
Je, ale každá odolnost má své meze. Je odolnější

než běžné stolní počítače. Není však zařízením, kte-
ré by v Česku mohlo být umístěno někde na nechrá-
něném veřejném prostranství. Tak tomu bohužel

není. U terminálů jsou vynechány disketové a CD
mechaniky, a to i jako prevence proti možnému úto-
ku. Navíc, aby se tato zařízení nestala zdrojem šíření
elektronických virů, jsou učiněna další vysoce efek-
tivní bezpečnostní opatření.

DDoobbřřee,,  ttaakkžžee  jjaakk  ssii  jjáá  aa  lliiddéé  oobbddoobbnněě  ppoossttiižžeenníí
uucchhoovvaajjíí  ttoo,,  ccoo  ssii  ddííkkyy  iinntteerrnneettuu  pprráávvěě  zzjjiissttiillii??

Pokud posílám e-mail, mohu jeho kopii poslat
k sobě do schránky. Hledám-li telefonní číslo

i n f o r m a Ë n Ì  t e c h n o l o g i e

Ascom je nejvÏtöÌm öv˝carsk˝m
telekomunikaËnÌm koncernem.

ZamÏstn·v· kolem osmi tisÌc lidÌ
v EvropÏ, Americe a Asii. V˝robky

Ascomu byly v »eskoslovensku
zn·my jiû p¯ed rokem 1989. Jeho
vysÌlaËky Autophon p¯ed rokem

1989 pouûÌvala naöe Horsk· sluûba,
hasiËskÈ a zdravotnickÈ z·chrannÈ

sbory, »eskoslovenskÈ dr·hy aj.
Ascom se v »esku v souËasnÈ dobÏ

soust¯eÔuje na bankovnÌ
automatizaci, na nap·jecÌ systÈmy
pro mobilnÌ oper·tory, jako jsou
Eurotel, »esk˝ Telecom Ëi »eskÈ

Radiokomunikace. Velmi
v˝znamnou oblastÌ jeho p˘sobenÌ

je sfÈra bezpeËnostnÌch produkt˘ ñ
r·diovÈ sÌtÏ z·chrann˝ch

bezpeËnostnÌch sloûek apod.
V neposlednÌ ¯adÏ se zamÏ¯uje na
oblast telekomunikacÌ a spolupr·ci

s »esk˝m Telecomem, pro jehoû
informaËnÌ termin·ly a telefonnÌ

automaty zajiöùuje dod·vky
hardwarovÈho a softwarovÈho

¯eöenÌ. 

InformaËnÌ 
kiosky

nejen na letiötÌch 



SS  IInngg..  LLaaddiissllaavveemm  KKlliimmee--
ššeemm,,  oobbcchhooddnníímm  řřeeddiittee--
lleemm  MMeennzziieess  AAvviiaattiioonn
GGrroouupp  ((CCzzeecchh)),,  kktteerráá  nnaa
lleettiiššttii  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě  pprroo--
vvoozzuujjee  nneejjvvěěttššíí    ccaarrggoo  tteerr--

mmiinnááll,,  hhoovvoořříímmee  vv  oobbddoobbíí
cceelloossvvěěttoovvéé  ssttaaggnnaaccee  lleettee--

cckkéé  ddoopprraavvyy..  PPrraahhaa  jjee  aallee
vvýýjjiimmkkoouu..

Ano, už proto, že je ve střední a východní Evro-
pě rájem nízkonákladových leteckých společno-
stí. Prvním „lowcostem“ létajícím do Prahy bylo
na podzim roku 1999 „Go - Fly“, které bylo před
rokem pohlceno společností „easyJet“. Tehdy
měly deset letů týdně. Nyní „Go Fly“, potažmo
„easyJet“, mají třicet čtyři letů týdně. Kromě pů-
vodního Stanstedu létají z Bristolu a z East Mid-
landu. Od 1. srpna „easy Jet“ přidává Newcastle.
Do roku 2000 do Prahy létal „British Midland“
a od roku 2002 „bmibaby“, jeho dceřiná nízko-
nákladová společnost. Ta létá z  East Midlandu.
V současné době jsou velmi nakloněni létat také
z Manchesteru. Další nízkonákladovou společ-
ností je „Germanwings“, dceřiná společnost
„Eurowings“, která do Prahy létá sedmkrát týdně
z Kolína nad Rýnem. Vbrzku z Neapole začnou do
Prahy létat Italové společností „Volareweb“. Ve
velmi pokročilém jednání jsme se společností
„Jet2“.  Ze společností, které nehandlujeme, pak
do Prahy létá ze Slovenska z Košic pětkrát týdně
„Sky Europe“ a třikrát týdně ze Stockholmu
„Scandinavian Light“.

V tak velkém objemu (až deset tisíc pasažérů
týdně) nízkonákladoví dopravci nepřivážejí turisty
ani do Varšavy nebo do Budapešti, ani do Mos-
kvy, Petrohradu Bukurešti či Sofie. Praha je feno-
ménem zejména mezi britskými společnostmi.
Můžeme debatovat o tom, kdo jsou primární
cestující, ale i tak je to obrovský přísun lidí, kteří
v Česku nakupují zboží a platí za služby. Přináší to
obrovské zahraniční inkaso do české ekonomiky.
Profitují z toho všichni. Taková kvanta cestujících

by do Prahy nikdy nelétala, kdyby se zde
nezačalo s otevřenou dopravní politikou.

TTaakkžžee  ccoo  dděělláá  ččeesskkéémmuu  MMeennzziieess  rraaddoosstt??
Už jsem to naznačil – nízkonákladoví dopravci,

protože jsme u nich vysoce úspěšní. Je to ale
i cargo, které nám utěšeně roste. Náš terminál
byl koncipován do budoucna, a očekávaný vstup
Česka do Evropské unie dá ještě více za pravdu
těm, kteří tvrdili, že jej má smysl takhle velkoryse
dimenzovat. Věřím, že za rok budeme mít objemy
výkonů v cargu větší o desítky procent. Když ale
srovnám celkově rok 2002 proti roku 2001, je
zde nárůst o více než 70 %.

Velkou radost nám také dělá „Execaire“, což je
obchodní značka, kterou používáme pro odbavo-
vání letadel všeobecného letectví – strojů např.
pro dva cestující nebo pro šedesát a více, ale
obsazených velmi zhusta pouze pěti či deseti
pasažéry. Podle toho, jak jsou jejich majitelé
movití. Ani tady nejdeme cestou kvantity, ale
kvality. Nepodbízíme se cenou už proto, že jsme
součástí celoevropské sítě.

➤➤ www.menziesaviation.com

Menzies Aviation Group

p˘sobÌ na öestadeva-

des·ti letiötÌch

v EvropÏ, SevernÌ

a JiûnÌ Americe

a v Austr·lii. Posky-

tuje sluûby nejvyööÌ kvality od

pozemnÌho handlingu po cargo

logistiku s öirok˝m akËnÌm r·diem navazujÌcÌch sluûeb. 

Praha r·jem
nÌzkon·kladov˝ch

spoleËnostÌ
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v nějaké z vyhledávacích databází, přečtu si jej na
obrazovce. Zvednu sluchátko a vytočím si je. Infor-
mační terminál tím, že je připojen přes linku ISDN,
umožňuje paralelní datovou komunikaci po inter-
netu, ale i hlasovou komunikaci po telefonu. Do
budoucna se počítá i s integrovanými tiskárnami.
Zde ovšem, pokud je terminál na veřejném místě,
nastává otázka doplňování papírů a odstraňování
případných záseků  papíru a jiných poruch tiskárny.
Počítá se však s tiskárnou na potvrzování interneto-
vých obchodních transakcí.

SSppoolleeččnnoosstt  AAssccoomm  PPrraahhaa  ssee  zzaabbýývváá  nneejjeennoomm  hhaarrdd--
wwaarroovvýýmm  aa  ssooffttwwaarroovvýýmm  řřeeššeenníímm  iinnffoorrmmaaččnníícchh  aa  ttee--
lleeffoonnnníícchh  tteerrmmiinnáállůů  nnaappoojjeennýýcchh  nnaa  ppeevvnnéé  ddaattoovvéé
ssííttěě,,  aallee  ii  rraaddiiookkoommuunniikkaacceemmii……  

Ano, příkladem může být rádiový systém pro hla-
vní město Prahu standardu TETRA, který slouží ma-
gistrátnímu odboru krizového řízení a organizacím

v působnosti hl.m. Prahy, např. Dopravnímu podni-
ku hl.m. Prahy, Městské policii, Technické správě
komunikací apod. Systém prošel náročnými zatěž-
kávacími zkouškami v roce 2000 a zejména pak
v roce 2002 v průběhu summitu NATO a během
povodní.

HHllaavvnníí  ttéémmaa  ttoohhoottoo  vvyyddáánníí  jjee  lleetteecckkáá  ddoopprraavvaa..  VVeellmmii
ččaassttoo  llééttááttee  zzaa  oobbcchhooddeemm  zz  ČČeesskkaa  aa  ddoo  ČČeesskkaa..  NNee--
jjeenn  vvyy..  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě,,  kkddyy  lleetteecc--
kkáá  ddoopprraavvaa  cceelloossvvěěttoovvěě  ssttaaggnnuujjee,,  zzůůssttáávváá  jjaakkýýmmssii
rráájjeemm  lleetteecckkééhhoo  bbyyzznnyyssuu  ss  oossmmiipprroocceennttnníí  rrůůssttoovvoouu
ddyynnaammiikkoouu..  PPrroočč  ttoommuu  ttaakk  ppooddllee  vvááss  jjee??

Určitě je to ovlivněno tím, že se Česko nachází ve
středu Evropy. Ale to není hlavní příčinou. Tuto geo-
grafickou výhodu totiž sdílí s řadou dalších středo-
evropských destinací. Letiště Praha-Ruzyně směřuje
k tomu být regulérním středoevropským hubem –
významným tranzitním uzlem v rámci střední a vý-
chodní Evropy a v současné době díky progresivní
investiční politice České správy letišť reprezentuje
světovou úroveň v komfortu obslužnosti. V průchod-
nosti pak drží krok s dynamickým růstem pohybů le-
tadel a počtem odbavených cestujících. Velký vliv
na dynamiku provozu na letišti Praha-Ruzyně má
i samo hlavní město Praha jako světově uznávaná
turistická destinace s historickým jádrem zapsaným
do seznamu UNESCO. Praha je velikým magnetem
i pro tranzitující pasažéry, kteří zde v rámci mezi-
přistání rádi na jeden či dva dny přerušují své lety.
➤➤ www.ascom.cz
➤➤ www.kingproducts.cz
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LLeettiiššttěě  BBrrnnoo,,  aakkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt,,  vvzznniikk--
llaa  zzaa  úúččeelleemm  pprroovvoozzoovvaatt  lleettiiššttěě  vv  BBrrnněě,,
ccoožž  ssee  ssttaalloo  vv  rrooccee  22000022  nnaa  zzáákkllaadděě
pprroonnáájjmmuu  ččáássttii  ppooddnniikkuu  oodd  ČČeesskkéé
sspprráávvyy  lleettiiššťť..  RRoozzhhoovvoorr  ss  jjeehhoo  řřeeddiittee--
lleemm  IInngg..  TToommááššeemm  PPllaaččkkeemm  jjsseemm  zzaa--
ččaall  kkoonnssttaattoovváánníímm,,  žžee  vv  ttééttoo  kkoonnssttee--
llaaccii  mmáá  jjiižž  mmeezziinnáárrooddnníí  lleettiiššttěě  BBrrnnoo--
TTuuřřaannyy  zzaa  sseebboouu  rrookk  ppůůssoobbeenníí  aa  žžee  ttoo
bbyyll  rrookk  ppoomměěrrnněě  úússppěěššnnýý..  

Ano, přestože k nám od května t. r. České
aerolinie přestaly provozovat pravidelnou vnitro-
státní linku. My ale doufáme, že ji od září nahradíme
mezinárodní mezi Brnem a některým z evropských
měst. Domnívám se, že vstupem Česka do Evropské
unie přestane být pravidlem provozování meziná-
rodních spojení dominantně přes hlavní město Čes-
ké republiky a že v daleko větší míře dojde k propo-
jování destinací v různých zemích na regionálních
úrovních. V Evropě již k tomu dochází. Tato spojení
zažívají velký rozvoj. Věřím, že to přijde i k nám a že
nebude dlouho trvat a pravidelná doprava v Brně
doplní charterovou, se kterou jsme spokojeni.
V současné době u charterové přepravy převažuje
směřování našich turistů do zahraničí. Věřím ale, že
incoming do Česka, a z našeho pohledu obzvláště
k nám na jižní Moravu, bude v brzké budoucnosti
opět posilovat. Že bude vyváženější vztah mezi
leteckým incomingem a outgoingem. 

JJaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaall  kk  ttééttoo  pprrááccii,,  ppoottaažžmmoo  ddoo  ččeellaa
mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  lleettiiššttěě  BBrrnnoo--TTuuřřaannyy??

No, původně jsem chtěl být kosmonautem. Poté
dřevorubcem a pak pilotem. Nakonec jsem šel na
Vysokou školu dopravní v Žilině. Letadla mne vždy-
cky bavila. Protože jsem hledal práci, navštívil jsem
jednoho dne mezinárodní letiště v Brně. Začal jsem
tu pracovat jako vedoucí směny a po čtyřech letech
mi byla nabídnuta tato možnost. 

CCoo  bbyyzznnyyss  kklliieenntteellaa??
Ta Brno-Tuřany využívá ráda, protože jsme pro ni

téměř rodinným letištěm. Už proto, že se před

zahájením
cesty nemusí bát, že to nestihne, pro-
tože se k nám dá dostat velmi rychle.
V pohodě zde zaparkuje a nehledá
deset východů, protože k letadlům
jsou pouze dva. Takže i to jsou důvo-
dy, pro které lidé rádi létají z/do Br-

na, kromě toho, že to odsud zpravidla
mají blízko tam, kam potřebují.

ŘŘaaddaa  ttoouurrooppeerrááttoorrůů  dděělláá  zz  BBrrnnaa  zzáájjeezzddyy  ddoo
cceellééhhoo  ssvvěěttaa..  

Ano, je to dáno nejen významem spádové oblasti,
ale i službami, které naše letiště poskytuje. V této
oblasti zaznamenáváme pozitivní vývoj. Počet odba-
vených pasažérů roste. Věřím, že letos jich bude
opět více. Nejvíce odbavení uskutečňujeme v hlavní
sezoně. Určitě bychom si přáli, aby toho bylo více
i v zimě. V tomto algorytmu ale zřejmě, co se týče
našich turistů volících leteckou dopravu, funguje ce-
lá republika. V zimě se z Brna létá na Kanárské
ostrovy a do Egypta. Možná by to chtělo nějaké ho-
ry, ale od nás je to poměrně blízko všemi směry, jak
do Alp, tak do českých, moravských a slezských hor.
Ani z ostatních českých letišť není zimní provoz, co
se týče lyžařských zájezdů, nějaký světoborný.

ČČíímm  ttoo,,  žžee  jjee  ČČeesskkoo  aa  jjeehhoo  lleettiiššttěě  oossttrrůůvvkkeemm
ddyynnaammiikkyy  vv  mmoořřii  ssttaaggnnaaccee  lleetteecckkééhhoo  bbyyzznnyyssuu??

Jsem přesvědčen, že v outgoingu to je hlavně sil-
nou českou korunou. Z hlediska našinců je to tím,
že u lidí dochází k posunu priorit. Mnozí už mají au-
tomobily, domy s bazény apod., a tak cestují o tro-
chu víc. Možná, co se týče počtu nalétaných mílí, se
i díky tomuto rychle dostáváme na úroveň západní

Evropy. Rychleji než v jiných obla-
stech. Lidé chtějí cestovat a pozná-
vat. Rozvíjí se i všeobecné letectví.
Tato křivka se sice trošku zploštila,
ale i zde zaznamenáváme růst.

Navíc řada lidí ze světa byznysu volí
cestu svými vlastními letadly, protože

k nám nefunguje pravidelná doprava.
Občas u nás přistane nějaký továrník, který se

do Brna přijede podívat na svoji továrnu velikým
krásným jetem také proto, aby jej využil, když už ho
má. Nicméně spousta těch, kteří sem létají za prací,
by ráda přiletěla pravidelnou linkou, ale bohužel se
nám zatím nepodařilo přesvědčit žádnou leteckou
společnost, aby této poptávky využila.

KKaamm  ssee  ppooddllee  vvááss  bbuuddee  vvyyvvííjjeett  lleetteecckkýý  bbyyzznnyyss
vv ČČeesskkuu??      

Jak říká Miloš Šťastný: „Křišťálové koule došly.“
Tím, že vstoupíme do Evropské unie, odpadne řada
odrazujících formalit typu celních a pasových bariér.
A protože Česko je perspektivním trhem, budou se
sem chtít dostat i další, kteří cítí úspěch, a jak
poslední roky nasvědčují, čichají dobře.

OOddbbaavveenníí  vvýýzznnaammnnýýcchh  oossoobbnnoossttíí  ii  vvýýjjiimmeeččnnýýcchh
ssttrroojjůů  jjee  oozzddoobboouu  aa  rreeffeerreennccíí  kkaažžddééhhoo  lleettiiššttěě..  KKtteerréé
ppřříílleettyy  ssii  lleettiiššttěě  BBrrnnoo  oobbzzvvllááššťť  ppoovvaažžuujjee??

Určitě když u nás přistála britská královna. Bylo to
nádherné letadlo BAE -146. Pro každé z českých le-
tišť je velké letadlo raritou. Několikrát u nás přistálo
Jumbo. Byl tady Antonov 124. Vždycky to bylo s ná-
kladem. Občas u nás přistávají i letadla, která byla
kdysi vyrobena v Československu v Moravanu Otro-
kovice nebo v Letu Kunovice. Zahraničí majitelé je
přiváží na velkou revizi do domovských závodů. To
jsou rarity zejména pro sběratele, tzv. spotery – lidi,
kteří se hodně pohybují na letištích a zapisují si
a fotí značky letadel včetně imatrikulace, případně
dalších detailů. Jeden z nich, Petr Pilát, pracuje pro
naše letiště. Díky němu zde máme obrovskou
sbírku. Vždy dokáže překvapit nádhernými obrázky.

SSáámm  jjssttee  aakkttiivvnníímm  ppiillootteemm..  CCoo  vvááss  nnaappaaddáá  ppřřii
ppoohhlleedduu  nnaa  ppllaanneettuu  ZZeemmii??

Že je to krása. To, co ze vzduchu vypadá krásně
uspořádaně, vypadá ze Země úplně jinak. Když
letíte nad krajinou, připadá vám, že je všechno
téměř rovné. Pokud pak přistanete do krajiny,
zjistíte, že jste uprostřed kopců. 

➤➤ www.ariport-brno.cz

s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 316

l e t e c k ·  d o p r a v a

K¯iöù·lovÈ 
koule doöly



w w w . e - v s u d y b y l . c z 17

u  n · s

Veletrhy Brno, které byly generálním partnerem fe-
stivalu Brno – město uprostřed Evropy, hostily ve
dnech 7. až 12. června účastníky Autosalonu 2003.
První dva dny Autosalonu proběhly souběžně s po-
sledními desetidenního festivalu zahajujícího hlavní
turistickou sezonu v Brně a na jihu Moravy. Festival
začal 30. května ohňostrojnou show nad Špilber-
kem – desetiminutovou kompozicí Sdružení ohňo-
strůjců Brno. Jeho prelude bylo vynikající pozvánkou
na tři soutěžní večery mezinárodní přehlídky ohňo-
strojů IGNIS BRUNENSIS Brno 2003 na Brněnské
přehradě. V sobotu festival pokračoval na sedmi
místech Brna. Mj. světovou sérií v triatlonu EKOL
SUPERPRESTIGE na Brněnské přehradě, oslavami
50 let otevření ZOO Brno, 10 let od obnovení činno-
sti Brněnského městského střeleckého sboru a lety
horkovzdušných balónů v rámci Balloon Jam, které-
ho se zúčastnilo 39 horkovzdušných balonů
a 1 vzducholoď z 12 evropských zemí. 

V neděli se na městském fotbalovém stadionu
Srbská slavilo 90 let od založení 1. FC Brno a 25 let
od získání titulu Mistr ligy. 

V˝sledky IGNIS BRUNENSIS Brno
International 2003
➤ Hlavní cenu Statutárního města Brna a Jiho-
moravského kraje získaly Fuegos Artificiales
A. Caballer
➤ Cenu Českého rozhlasu za nejlepší hudební
doprovod ohňostrojného představení získalo Flash
Barrandov Speciální Efekty
➤ Cenu České televize za nejlepší scénografické
řešení ohňostrojného představení rovněž Flash
Barrandov Speciální Efekty

➤➤ www.bmue.cz
➤➤ www.bvv.cz

... festival z·bavy pod hrady äpilberk a Veve¯Ì

se spoleËnostÌ SKANSKA 30. 5. ñ 8. 6. 2003

byl uveden do provozu 
v dubnu 2003. Má kapacitu 150 osob v divadel-
ním uspořádání, 120 v uspořádání třída. Přilehlý

salonek „Delta“, který je součástí sálu, má ka-
pacitu 35/14 osob. Sál se dá rozdělit posuvnou

stěnou tak, že vznikne malé foyer. Prodělal již
první křest. Při kongresu gynekologů byly v jeho

prostorách instalovány prezentační stánky firem
nabízejících své produkty účastníkům kongresu.

Ukazuje se, že rozšíření jednacích prostor kon-
gresového centra hotelu Voroněž  byl krok

správným směrem.

IINNTTEERRHHOOTTEELL  VVOORROONNĚĚŽŽ  aa..ss
Křížkovského 47, 603 73  Brno
tel.:  543 141 270, fax:  543 141 900
e-mail: sales@voronez.cz
➤➤ www.voronez.cz 

Nov˝ 
ÑKonferenËnÌ s·lì 
v hotelu VoronÏû

N·vötÏvnost
3300..  55..  oohhňňoossttrroojjnnéé  
pprreelluuddee  ––  hhrraadd  ŠŠppiillbbeerrkk: cca 110 000 lidí

3311..  55..  pprrvvnníí  ssoouuttěěžžnníí  oohhňňoossttrroojj  
nnaa  BBrrnněěnnsskkéé  ppřřeehhrraadděě: cca 130 000 lidí

22..  66..  ddrruuhhýý  ssoouuttěěžžnníí  oohhňňoossttrroojj  nnaa  BBrrnněěnnsskkéé
ppřřeehhrraadděě:: cca 170 000 lidí

44..  66..  ttřřeettíí  ssoouuttěěžžnníí  oohhňňoossttrroojj  
nnaa  BBrrnněěnnsskkéé  ppřřeehhrraadděě:: cca 210 000 lidí

66..  66..  oohhňňoossttrroojjnnéé  
ggrraannddffiinnáállee  ––  hhrraadd  ŠŠppiillbbeerrkk:: cca 80 000 lidí

66..––  88..  66..  cceennttrruumm  mměěssttaa:: cca 60 000 lidí

77..––  88..  66..  hhrraadd  ŠŠppiillbbeerrkk:: cca 10 000 lidí

3300..  55..––  88..  66..  BBaalllloooonn  JJaamm:: cca 50 000 lidí

Brno - mÏsto
uprost¯ed Evropy
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ČČeesskkoo  ddiissppoonnuujjee  zzhhrruubbaa  ddvvěěmmaa
ssttoovvkkaammii  lleettiiššťť,,  aavvššaakk  aannii  nnee  ddee--
ssííttkkoouu  mmeezziinnáárrooddnníícchh,,  zzppůůssoobbiillýýcchh
ppřřiijjíímmaatt  vveellkkáá  ddoopprraavvnníí  lleettaaddllaa..
ŘŘeeddiitteellii  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  EEaasstt
BBoohheemmiiaann  AAiirrppoorrtt,,  cciivviillnnííhhoo  pprroovvoo--
zzoovvaatteellee    jjeeddnnoohhoo  zz  nniicchh,,  IInngg..  JJaannuu
AAnnddrrllííkkoovvii  jjsseemm  ppoolloožžiill  oottáázzkkuu::  KKoommuu
ppaarrdduubbiicckkéé  lleettiiššttěě  ppaattřříí??

Letiště Pardubice dosud patří Armádě
České republiky. Akciová společnost East
Bohemian Airport, která je ve stoprocentním
vlastnictví města Pardubic, je civilním provozova-
telem letiště na základě povolení udělených Mini-
sterstvem dopravy a spojů České republiky - Odboru
civilního letectví a Úřadu pro civilní letectví a jedi-
ným handlingovým agentem pro veškerý provoz ci-
vilních letadel. Letiště Pardubice je opravdu na úro-
vni českých mezinárodních letišť, jako jsou Brno,
Ostrava nebo Karlovy Vary, a to radiovybavením,
přibližovacím systémem i navigačními službami.
Naše letiště je schopno přijímat letadla  typu
Boeing - 737, Airbus 310 apod. 

JJaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaall  ddoo  ččeellaa  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii??  
Létáním jsem se zabýval celý život. Když jsem

skončil aktivní vojenskou kariéru – leteckou službu,
město Pardubice mi nabídlo tuto práci. Protože
jsem chtěl zůstat u létání, nabídku jsem přijal
a jsem tu druhým rokem ředitelem. 

PPrroočč  jjee  LLeettiiššttěě  PPaarrdduubbiiccee  zzaajjíímmaavvýýmm  lleettiiššttěěmm??
Především pro svou polohu na rozhraní dvou krajů

– Královéhradeckého a Pardubického, hodinu jízdy
od hlavního města. Letiště je dobře dostupné i pro
účastníky leteckých zájezdů cestovních kanceláří –
pasažéry charterových letů a je výhodné také z hle-
diska incomingu do Česka. Je odtud blízko do Krko-
noš, Orlických hor i Jizerek. V poměrně příjemné do-
jezdové vzdálenosti je obrovské množství turistic-
kých cílů. Nejen přírodních krás, ale i hradů, zámků,
historicky zachovalých urbanistických celků a pout-

ních míst. Každoročně se tu odehrává obrov-
ské množství kulturních, společenských

i sportovních událostí. Jen málokdo si
Pardubice nespojí např. s dostihovým
sportem – „Velkou Pardubickou“ či plo-
chou dráhou – „Zlatou přilbou“. V našem
regionu se každoročně odehrává řada

kongresových a incentivních akcí. Vzhle-
dem k rozložení průmyslu je naše letiště

perspektivní i z hlediska carga. Je zde vý-
znamný železniční uzel a v brzké době bude

naším směrem protažena i dálnice.

VVýýcchhooddooččeesskkýý  rreeggiioonn  jjee,,  ccoo  ssee  ttuurriissttiicckkýýcchh  aattrraakkttiivviitt
ttýýččee,,  oopprraavvdduu  vveellmmii  bboohhaattýý  aa  ddoossuudd  jjaakkoobbyy
nneeoobbjjeevveennýý..

Řekl bych, že si za to do značné míry můžeme
sami. Zde nás čeká ještě hodně práce.

JJiižž  jjsseemm  zzmmíínniill,,  žžee  ppoosslleeddnníí  ddoobboouu  jjee  vvaaššee  lleettiiššttěě  ččíímm
ddááll  vvííccee  vvyyhhlleeddáávváánnoo  cchhaarrtteerroovvýýmmii  ssppoolleeččnnoossttmmii……

Je to polohou a bezesporu nejen vysokým stan-
dardem služeb, ale i zajímavými cenami. Společ-
nost je nastavena tak, že každému letu věnujeme
maximální péči. Mohu-li uvést příklad z oblasti car-
ga, pak pokud u nás, a to např. i ve tři v noci, přista-
ne letoun, do hodiny může vyložený a s novým ná-
kladem pokračovat, což je pro efektivitu letecké pře-
pravy velmi významné. I co se týče cestujících, vě-
nujeme každému letu maximální pozornost. Ať už je
to doba odbavení i zajímavá cena, parkování v areá-

lu letiště zdarma a další věci, které by měly
klienty cestovních kanceláří motivovat.

V minulém roce se nám tento provoz podařilo
zvýšit na trojnásobek roku 2001. Je to i výsled-
kem vyjednávání s cestovními kancelářemi. Po-
dařilo se nám je přesvědčit, že potenciál jejich
klientely je v naší oblasti poměrně veliký. Praxe
ukazuje, že jsme měli pravdu. Podařilo se nám
získat také několik cestovních kanceláří z Ruské

l e t e c k ·  d o p r a v a

Mezin·rodnÌ
letiötÏ 

Pardubice
se smÌöen˝m civilnÌm a vojensk˝m
provozem pro lety IFR a VFR je si-

tuov·no na jihoz·padnÌm okraji mÏsta,
Ëty¯i kilometry od centra Pardubic.

Z centra Pardubic na letiötÏ vedou dvÏ
autobusovÈ linky mÏstskÈ hromadnÈ

dopravy Ë. 8 a 14. Pardubice jsou
v˝znamnou ûelezniËnÌ k¯iûovatkou

s kontejnerov˝m p¯ekladiötÏm.
éelezniËnÌ vleËka zasahuje aû do are·lu
letiötÏ. (NapojenÌ na d·lnici D 11 bude
realizov·no v roce 2004-2005.) Spolu

s dvacet kilometr˘ vzd·len˝m Hradcem
Kr·lovÈ a jeden·ct kilometr˘ vzd·lenou

ChrudimÌ tvo¯Ì Pardubice soumÏstÌ
ËÌtajÌcÌ na Ëtvrt milionu obyvatel.

V celÈm v˝chodoËeskÈm regionu pak
trvale ûije kolem jednoho milionu

dvou set tisÌc lidÌ. 

Parametry letiötÏ
VPD pro p¯ÌstrojovÈ p¯iblÌûenÌ: 27
RadionavigaËnÌ za¯ÌzenÌ pro p¯ÌstrojovÈ
p¯iblÌûenÌ: 2◊ NDB, ILS, DME 
ZemÏpisnÈ sou¯adnice vztaûnÈho bodu
letiötÏ: 50∞00¥48¥¥N 15∞44¥19¥¥E
Nadmo¯sk·
v˝öka letiötÏ: 226 m n.m. (741 ft) 
Dr·hov˝ systÈm: VPD 09/27 2500◊75 m
OdbavovacÌ plochy: 280◊60 m, 650◊60 m
Frekvence MTWR: 121,250 MHz 
Palivo: JET A1, AVGAS 100 LL 
BliûöÌ informace viz AIP »R AD-2-LKPD 

Sluûby na letiöti 
Za ˙Ëelem odbavenÌ cestujÌcÌch a zava-
zadel provozuje East Bohemian Airport
a.s. dvÏ odbavovacÌ budovy ñ p¯Ìletovou
a odletovou, kterÈ se nach·zejÌ v severnÌ
Ë·sti letiötÏ. Sluûbu ¯ÌzenÌ letovÈho pro-
vozu zajiöùuje Arm·da »R. Pro odbavenÌ
letadel slouûÌ odbavovacÌ plocha z·pad.

K dispozici je i odbavovacÌ plocha
v˝chod. OdbavenÌ cestujÌcÌch a jejich
zavazadel, n·kladu a poöty i pos·dek
letadel probÌh· v souladu s postupy

stanoven˝mi v IATA Groung Handling
Manual na z·kladÏ ustanovenÌ

obsaûen˝ch v IATA Standard Ground
Handling Agreement. P˘jËovna
automobil˘ je nedaleko letiötÏ.

Samoz¯ejmostÌ je zajiöùov·nÌ hotelov˝ch
rezervacÌ dle poûadavk˘ klient˘.
Akceptov·ny jsou platebnÌ karty

Eurocard/Mastercard, VISA, AmEx, 
DCI, JCB.

Zprost¯edkov·nÌ leteckÈ osobnÌ
i cargo dopravy

Akciov· spoleËnost East Bohemian
Airport prov·dÌ zprost¯edkov·nÌ

leteckÈho dopravce pro  osobnÌ i cargo
dopravu dle specifik z·kaznÌka.

ObchodnÌ zÛna
East Bohemian Airport provozuje

v jihoz·padnÌ Ë·sti letiötÏ skladovÈ
kapacity, kterÈ nabÌzÌ k pron·jmu.
Celkov· plocha obchodnÌ zÛny je

patn·ct hektar˘. Disponuje kvalitnÌmi
komunikacemi, telefony, administrativnÌ

budovou  a osmn·cti hang·ry se
zast¯eöenou plochou 8500 m2.

Polohou letiötÏ,

kvalitou sluûeb
i zajÌmav˝mi cenami
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federace, které do Česka vozí incomingové
turisty.  

CCoo  bbyyssttee  uudděěllaall  pprroo  ssppááddoovvoouu  oobbllaasstt  kkoolleemm
LLeettiiššttěě  PPaarrdduubbiiccee  ddoo  bbuuddoouuccnnaa??

Pokračoval bych ve vytváření  pěkného regionál-
ního letiště, na něž bychom mohli být i nadále hr-
dí už proto, že bude kraji dobrou vizitkou. Ostat-
ně, měla by jí být každá vstupní brána do České
republiky. Věřím, že se nám to daří. Jak město
Pardubice, tak Pardubický kraj má na rozvoji par-
dubického letiště velký zájem. Letiště je důležité
nejenom jako dopravní uzel, ale i proto, že zpří-
stupňuje investice. Největší počet, kolem pěti set
pohybů ročně, na tom našem beztak reprezentují
byznys lety. Investor jde tam, kam má bezproblé-
mový přístup, a i v tom pardubické letiště sehrává
významnou úlohu. K tomu, aby se Letiště Pardu-
bice mohlo dále rozvíjet, je však zapotřebí dalších
investic. Je třeba postavit nový terminál a průběž-
ně investovat do modernizace naváděcích a bez-
pečnostních systémů. Je to běh na dlouhou trať.
Vyžaduje to investory, a ti se mohou podílet nejen
na výstavbě našeho letiště, ale případně i na
dopravě z a na pardubické letiště.

EEaasstt  BBoohheemmiiaann  AAiirrppoorrtt  aa..ss..
Letiště Pardubice, 530 06 Pardubice 6  
tel.:  466 310 155, 466 310 150, 466 310 115  
fax: 466 310 166  
AFTN: LKPDZTZX  
e-mail: pardubice@airport-eba.cz  
➤➤ www.airport-eba.cz

MMěěssttoo  PPaarrdduubbiiccee  vvllaassttnníí  aakkcciioovvoouu  ssppoolleeččnnoosstt
EEaasstt  BBoohheemmiiaann  AAiirrppoorrtt..  TTaa  vv  rráámmccii  cciivviillnníí  ččáássttii  llee--
ttiiššttěě  PPaarrdduubbiiccee  pprroovvoozzuujjee  mmeezziinnáárrooddnníí  lleettyy  zz//ddoo
PPaarrdduubbiicc..  DDoovvoolliill  jjsseemm  ssii  pprroottoo  oosslloovviitt  pprriimmááttoorraa
ssttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  PPaarrdduubbiiccee  IInngg..  JJiiřřííhhoo  SSttřříítteess--

kkééhhoo,,  pprroottoožžee  mmíítt  mmeezziinnáárrooddnníí  llee--
ttiiššttěě  mmůůžžee  zznnaammeennaatt  uuddrržžeenníí

ssii  ppooddmmíínneekk  pprroo  ddlloouuhhooddoo--
bbýý  hhoossppooddáářřsskkýý  rroozzvvoojj
mměěssttaa  ii  rreeggiioonnuu..  

Bezesporu. Některé
společnosti se pro Par-
dubice a Pardubický kraj

rozhodly právě proto, že
zde máme mezinárodní le-

tiště. Pokud vím, pak dvě
z těchto společností mají krizový

režim své výroby založen na existenci našeho leti-
ště. Pokud se jim do čtyřiadvaceti hodin nedosta-
ne součástka např. z Mnichova nebo z Frankfurtu

prostřednictvím kamionové přepravy, nastupuje le-
tecká. Další společnosti, které se do Pardubic chy-
stají, mají letadla jako dopravní prostředek ve spo-
jení centra s filiálkami v Pardubicích.

V této hře jde o budoucnost. Jsme poučeni histo-
rií, kdy kdysi neosvícení chrudimští radní odmítli na
svém území železniční trať. Zrovna tak si dovedu
představit, že bychom za dvacet či třicet let řešili
obdobné dilema, pokud bychom dnes odmítli par-
dubické letiště. Jsme přesvědčeni o tom, že letecká

doprava je dopravou budoucnosti a že pro dlouho-
dobý rozvoj města bude nesmírně užitečná. Proto se
dnes za každou cenu snažíme udržet provoz meziná-
rodního letiště, když už ho tady máme. Pokud by zde
nebylo a my bychom jej měli budovat na tzv. zelené
louce, naše úvahy by určitě směřovaly jinam. Letiště
ale tady je, dráha je funkční a mezinárodní letecký
provoz umíme. Čili naší snahou je ho tu udržet, a to
i v zájmu těch, kdo tu budou žít po nás.

➤➤ www.mesto-pardubice.cz

V tÈto h¯e jde 
o budoucnost Pardubic



s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 320

CCiivviillnníí  lleetteeccttvvíí  vvssttoouuppiilloo  ddoo  ttřřeettííhhoo  ttiissíícciilleettíí  vvee  zznnaammee--
nníí  vvýýrraazznnééhhoo  ssnníížžeenníí  zzáájjmmuu  oo  lleetteecckkoouu  ddoopprraavvuu  aa  ppoo--
kklleessuu  pprroovvoozzuu  vvee  vvzzdduuššnnéémm  pprroossttoorruu  vvěěttššiinnyy  eevvrroopp--
sskkýýcchh  ssttááttůů  ii  mmiimmoo  EEvvrrooppuu..  TTaattoo  ssiittuuaaccee  zzáássaaddnníímm
zzppůůssoobbeemm  oovvlliivvnniillaa  nneejjeenn  lleetteecckkéé  ddoopprraavvccee,,  zz  nniicchhžž
nněěkktteeřříí  bbyyllii  nnuucceennii  uukkoonnččiitt  ččiinnnnoosstt,,  aallee  ii  ppooddnniikkyy  ppoo--
sskkyyttuujjííccíí  lleettoovvéé  pprroovvoozznníí  sslluužžbbyy..  SSttááttnníí  ppooddnniikk  ŘŘíízzeenníí
lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  ss  jjeehhoožž  ggeenneerrááll--
nníímm  řřeeddiitteelleemm  IInngg..  PPeettrreemm  MMaatteerrnnoouu  ssii  tteeďď  ppoovvííddáá--
mmee,,  ii  ppřřeess  tteennttoo  cceelloossvvěěttoovvýý  vvýývvoojj  ddookkáázzaall  ppoottvvrrddiitt
ppoozziiccii  ssiillnnéé  aa  ssttaabbiillnníí  ssppoolleeččnnoossttii,,  kktteerráá  jjee  sscchhooppnnaa
ppllnniitt  ssvvéé  kkllííččoovvéé  ppoosslláánníí  --  zzaajjiissttiitt  bbeezzppeeččnnéé  pprroossttřřeeddíí
pprroo  lleetteecckkýý  pprroovvoozz  aa  zzáárroovveeňň  ii  sscchhooppnnoosstt  pprruužžnněě
rreeaaggoovvaatt  nnaa  ddyynnaammiikkuu  vvýývvoojjee  cciivviillnnííhhoo  lleetteeccttvvíí  vv  mměě--
nnííccíícchh  ssee  ppooddmmíínnkkáácchh  lleetteecckkéé  ddoopprraavvyy..  SSttrraatteeggiicckkáá
ppoolloohhaa  ČČeesskkaa,,  pprruužžnnáá  kkaappaacciittaa  nnáárrooddnnííhhoo  ssyyssttéémmuu,,
kkvvaalliittaa  aa  bbeezzppeeččnnoosstt  ppoosskkyyttoovvaannýýcchh  lleettoovvýýcchh  pprroovvoozz--
nníícchh  sslluužžeebb  ssee  pprroojjeevviillyy  jjaakkoo  rroozzhhoodduujjííccíí  ffaakkttoorryy,,  kktteerréé
ččeesskkýý  vvzzdduuššnnýý  pprroossttoorr  ččiinníí  aattrraakkttiivvnníímm..  VV  rrooccee  22000022
zzddee  bbyyll  zzaazznnaammeennáánn  mmeezziirrooččnníí  nnáárrůůsstt  lleettoovvééhhoo  pprroo--
vvoozzuu  oo  oossmm  pprroocceenntt,,  ccoožž  bbyyll  jjeeddeenn  zz  nneejjvvyyššššíícchh  vv  EEvv--
rrooppěě..  ZZkkrrááttkkaa  ččeesskkáá  aannoommáálliiee..  ČČeesskkáá  mmeezziinnáárrooddnníí
lleettiiššttěě  mmaajjíí  ppoozziittiivvnníí  ddyynnaammiikkuu  vvzzddoorr  ttoommuu,,  žžee  lleettee--
cckkáá  ddoopprraavvaa  cceelloossvvěěttoovvěě  ssttaaggnnuujjee..  

To je známka toho, že náš hospodářský i čistě tu-
ristický potenciál pořád ještě není vyčerpán. O Česko
je zájem. Samozřejmě je dobré mít na paměti, že ho-
spodářské výsledky Řízení letového provozu České
republiky, s.p. ze dvou třetin ovlivňují lety, které
v Česku nikdy nepřistanou. Přesto má pražské letiště
velmi pozoruhodný nárůst provozu, a regionální leti-
ště, a to i od začátku letošního roku, mají rovněž
pozitivní dynamiku. 

ZZddáá  ssee,,  žžee  ssee  ppřřííššttíímm  rrookkeemm  ssttaanneemmee  ssoouuččáássttíí
EEvvrrooppsskkéé  uunniiee..  CCoo  ssee  vvššaakk  ttýýččee  řříízzeenníí  lleettoovvééhhoo

pprroovvoozzuu  nnaadd  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkoouu,,  jjsseemm  ppřřeessvvěěddččeenn,,
žžee  jjssmmee  nniikkddyy  nneeppřřeessttaallii  bbýýtt  ssoouuččáássttíí  EEvvrrooppyy..  

Je to tak. Vzdušný prostor se nikdy nikam nepře-
stěhoval. Je součástí našeho národního bohatství,
a proto s ním musíme velmi racionálně nakládat.
Umožnit všem legitimním zájemcům, aby ho užívali
v maximální míře. Není to vždycky jednoduché, ale
i tady jsme se poučili z toho, jak se to kde děje
v Evropě. Třeba v oblasti koordinace spolupráce
s vojenským letectvím. Řízení letového provozu
České republiky, s.p. je v takto integrované Evropě již
od začátku minulého desetiletí. Od momentu, kdy
jsme měli možnost se podívat do zahraničí, navazo-
vat kontakty, zúčastňovat se jednání Eurocontrolu
a zájmově se sdružovat. Od roku 1998 jsme tak čle-
nem CANSO (Civil Air Navigation Services Organiza-
tion) se sídlem v Amsterdamu, jehož hlavním poslá-
ním je vytvoření celosvětové platformy pro vzájem-
nou výměnu informací a podporu zákaznické orien-
tace při poskytování letových navigačních služeb. Od
roku 1995 členem ATCA (Air Traffic Control Associa-
tion, Inc.) se sídlem v Arlingtonu (USA), které má za
cíl podporovat rozvoj v civilním letectví, zejména
v oblasti poskytování letových provozních služeb,
a od roku 2001 členem CAPA (CEATS ANS Providers
Association), jejímž cílem je zajištění systematického
a včasného zapojení poskytovatelů služeb řízení leto-
vého provozu do projektu CEATS (Central European
Air Traffic Services), zejména v oblasti harmonizace
a integrace provozních plánů a infrastruktury. Mj.
i díky těmto platformám jsme dnes uznávaným part-
nerem, jehož ostatní vnímají jako špičku. Letový pro-
voz nad naším územím narůstá také proto, že námi
poskytované služby jsou prozákaznicky orientované
a naše ceny přiměřené. Díky souhrnu všech těchto
faktorů je naše vyjednávací pozice v evropském
měřítku poměrně silná. 

ŘŘíízzeenníí  lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  ss..pp..  ssee
ppooddííllíí  ii  nnaa  zzaassttuuppoovváánníí  ČČeesskkaa  vv  mmeezziivvllááddnníícchh
oorrggaanniizzaaccíícchh..

Ano, Českou republiku zastupujeme od roku 1993
v projektu CEATS, jehož cílem je vytvoření střediska
řízení, které bude poskytovat služby v horním vzduš-
ném prostoru členských států – Rakouska, České
republiky, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Maďar-
ska, Bosny a Hercegoviny a Itálie (FIR Padova).
V nejreprezentativnější organizaci civilního letectví
s významným statutem ve struktuře OSN ICAO
(International Civil Aviation Organization), založené
v roce 1944 a od roku 1996 v Evropské organizaci
pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol
(European Organisation for the Safety of Air

Navigation) se sídlem
v Bruselu. Tato organi-
zace sdružuje jedena-
třicet států s prvořa-
dým cílem rozvíjet
systém řízení letového
provozu v celoevrop-
ském měřítku se zaměře-
ním na nárůst provozu při
zajištění maximální míry
bezpečnosti. 

CCoo  ppooddllee  vvááss  ss  nnaaššíímm  cciivviillnníímm  lleetteeccttvvíímm  uudděělláá  vvssttuupp
ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee??

Dojde k liberalizaci zejména z pohledu leteckých
dopravců. Je možné počítat i s tím, že zahraniční
letecké společnosti u nás budou nabírat cestující
a dopravovat je naprosto bez omezení někam jinam.
Konkurence, která tady tradičnímu českému vlajko-
vému dopravci vznikne, se výrazně zvýší. I co se týče
nízkonákladových společností. Ty by ale neměly
představovat hrozbu pro „kamenné“ dopravce, pro-
tože přivádějí nové zákazníky. Podíváme-li se na je-
jich ceny, vidíme, že se díky nim letecká přeprava
stává dostupnou i těm, kteří dosud jezdili autobusy.
„Baťůžkáři“ se začnou přesouvat na paluby letadel
a v momentě, kdy dosáhnou jistého společenského
a ekonomického postavení, vstoupí do řad pasažé-
rů, kterým záleží na využívání garancí a dalších vý-
hod regulérních letů. 

JJaakkéé  zzmměěnnyy  ssee  vvssttuuppeemm  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  ooččeekkáávvááttee  vvyy,,
ssttááttnníí  ppooddnniikk  ŘŘíízzeenníí  lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu  ČČeesskkéé
rreeppuubblliikkyy??

Řízení letového provozu České republiky, s.p. je
držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000 pro hla-
vní oblasti poskytovaných služeb. Pozorně sledujeme
a analyzujeme aktivity Evropské komise při rozvoji
letových provozních služeb na evropském kontinen-
tě. V prosinci 2002 schválila Rada Evropské unie
soubor legislativních opatření, která vytvářejí zákla-
dní právní rámec programu jednotného evropského
nebe - Single European Sky. Tento ambiciózní pro-
jekt má za cíl maximálně zefektivnit poskytování
letových provozních služeb, harmonizovat horní vzdu-
šný prostor členských států, posílit civilně vojenskou
spolupráci a sjednotit používané technologie jedno-
tlivých poskytovatelů služeb řízení letového provozu.
Implementace programu Single European Sky vý-
znamně ovlivní současné postavení Řízení letového
provozu i státní správy na úseku civilní letecké do-
pravy. Připravenost na tyto změny a požadovaná fle-
xibilita vyplývající z evropské integrace je naší priori-
tou. Koncept Single European Sky počítá s vytváře-
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Vzduön˝ prostor 
je naöe n·rodnÌ 
bohatstvÌ
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ním funkčních bloků vzdušného prostoru, v nichž by
se provoz řídil bez ohledu na státní hranice,
s jednotnými postupy pro civilně vojenskou koordi-
naci a spolupráci. Koncept má vstoupit v platnost
v roce 2004 tříletým přechodným obdobím. Předpo-
kládá se, že uskupení nebudou diktována seshora,
ale že budou vznikat postupně zespodu na základě
provozně ověřených potřeb. Jednotlivé společnosti
řízení letového provozu se budou sdružovat a státy,
kterých se to bude týkat, jim dají pověření, aby nad
nimi (za přesně stanovených podmínek, zahrnujících
certifikaci, bezpečnostní a další audity) řídily letecký
provoz. Povede to k tomu, že se v Evropě bude krok
za krokem snižovat počet středisek řízení letového
provozu. Nelze si představit, že to bude metodou vel-
kého třesku. Půjde o postupný vývoj, pro nějž bude
vytvořena patřičná legislativa. To samozřejmě zajímá
i Řízení letového provozu České republiky už proto,
že v současné době spolupracujeme s našimi kolegy
v rámci středoevropské iniciativy CEATS, kdy osm
států uzavřelo dohodu o společném poskytování slu-
žeb pod záštitou Eurocontrolu. Je to projekt, který se
chystá deset let, a v tom je i jeho úskalí. Představy
o tom, že v roce 2007 bude veškerý provoz v horním
vzdušném prostoru, tj. od letové hladiny FL285
(8 700m) řízen z jednoho střediska ve Vídni, je dnes

zcela jasně nenaplnitelný. Už proto, že se mění
priority leteckých společností v požadavcích na le-
tové provozní služby. Začátkem devadesátých let
totiž bylo hlavním tématem zpoždění a nedostatek
kapacity, což už dnes neplatí. Během předchozích
deseti let prakticky všechny státy přijaly opatření,
která vedla ke zvýšení propustnosti vzdušného pro-
storu a snížení zpoždění. Díky dramatickému snížení
zpoždění v důsledku zavedení řady provozních opa-
tření se náš podnik nevyskytuje v žádných statisti-
kách. Letecké společnosti dnes hledají úspory hla-
vně v poplatcích. Nejsou připraveny přijmout řešení,
která by znamenala čisté zvýšení nákladů – tzn. ke
stávající infrastruktuře vybudovat ještě něco dalšího
dříve, než to bude nezbytně nutné. V této souvislosti
se na scénu vrací koncept virtuálního řídícího stře-
diska, se kterým již před několika lety jako první při-
šla Česká republika. Tehdy se pro tento koncept ne-
našlo příliš podpory. Všichni si totiž představovali, že
se nové centrální středisko postaví zrovna na jejich
území. V momentě, kdy se dozvěděli, že byl úspěšný

pouze jeden stát – Rakousko (s českou podporou),
začala se opět objevovat iniciativa, že nejlepší by
bylo využít moderních komunikačních technologií
a stávající střediska, která jsou po technické a pro-
vozní stránce perspektivní, propojit datovými sítěmi
a vytvořit z nich jedno virtuální. Na tomto principu by
se státy,v nichž by byl nedostatek kapacity, mohly
sdružit s tím, kdo má kapacity přebytek. To je případ
např. Bosny a Hercegoviny, za niž dnes služby řízení
letového provozu poskytuje chorvatská společnost
Croatia Control, nebo Slovinsko, které uvažuje o pře-
nesení svých povinností na rakouský Austrocontrol.
Každopádně, ať bude řešení jakékoli, je role podniků
řízení letového provozu při poskytování služeb neza-
stupitelná a odráží se v rezoluci ministrů dopravy
států CEATS v roce 2001, kteří rozhodli, že finálním
provozovatelem nebude pouze Eurocontrol, ale kon-
sorcium poskytovatelů letových provozních služeb,
kteří tuto služby zajišťují již dnes. Nebude to tedy

jenom nárůst nákladů a už vůbec ne ztráta lukrativ-
ního vzdušného prostoru a ekonomických přínosů
pro jednotlivé státy. 

ŘŘeekkll  jjssttee,,  žžee  vvzzdduuššnnýý  pprroossttoorr  jjee  nnaaššíímm  nnáárrooddnníímm
bboohhaattssttvvíímm..  SSttááttnníí  ppooddnniikk  ŘŘíízzeenníí  lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  jjee  úússppěěššnnoouu  aa  pprroossppeerruujjííccíí  ffiirrmmoouu..
LLeetteeččttíí  ddoopprraavvccii  ssii  mmoohhoouu  vvyybbíírraatt,,  kktteerrýý  vvzzdduuššnnýý
pprroossttoorr  bbuuddoouu  vvyyuužžíívvaatt..  PPoolloohhaa  ČČeesskkaa  nneenníí  aažž  ttaakk
ttřřeesskkuuttěě  ssttrraatteeggiicckkáá,,  aabbyy  vvššiicchhnnii  mmuusseellii  llééttaatt  zzrroovvnnaa
ppřřeess  nnááss..  AAllee  llééttaajjíí,,  aa  nnee  mmáálloo..  

To je pravda, ale k tomu, aby o náš vzdušný prostor
byl zájem, bylo potřeba udělat celou řadu věcí. Stra-
tegická poloha Česka je jen jedním z faktorů. Kdyby-
chom zde poskytovali mizerné služby nebo měli špa-
tné parametry bezpečnosti, ceny služeb ani další
faktory by nehrály roli. Máme nástroje, které nám
dovolují zajišťovat vysokou míru kvality a bezpečno-
sti a které nám umožňují i vysokou efektivitu. Pro-
gnóza poptávky po českém vzdušném prostoru a ná-
roky na vysokou míru bezpečnosti a kvalitu poskyto-
vaných služeb byly základem pro rozhodnutí o zahá-
jení projektu „Národního integrovaného střediska
řízení letového provozu – IATCC Praha“ (Praha -
Jeneč). Tento projekt zahrnuje změnu organizace
poskytování letových provozních služeb a techno-
logie práce včetně obnovy a modernizace používa-
ných systémů a realizace prvků civilně vojenské in-
tegrace. Cílové datum pro zprovoznění tohoto stře-
diska je stanoveno na rok 2006.

Je možné konstatovat, že onen čtyřnásobný nárůst
provozu, kterého ve srovnání s rokem 1990 dosáh-
neme v letošním roce, se odehrává s počtem řídících
letového provozu vyšším o pouhých deset procent
proti začátku devadesátých let. Vysoká profesionální
úroveň a nasazení zaměstnanců s podporou sofisti-
kovaných technologií umožnily poptávku po našem
vzdušném prostoru zvládnout při minimálním zpož-
dění, které v roce 2002 představovalo 0,32 minut
na jeden uskutečněný let. Stálou prioritou podniku je
pružné zajišťování kapacity a propustnosti vzduš-
ného prostoru Česka i maximální využitelnosti Letiště
Praha Ruzyně a péče o regionální provoz. Nástroje,
které řídícím letového provozu dáváme, jsou moderní
a efektivní - s tím souvisí i výcvik a další záležitosti.
A ještě jeden důležitý faktor. Mohli bychom být sebe-
lepší, ale pokud bychom měli prohibitivní ceny, kon-
kurenceschopnost našeho vzdušného prostoru by
byla výrazně nižší. V současné době jsme v rámci
Eurocontrolu pátí nejlevnější. Je to dáno nejen tím,
že pozorně hlídáme rozpočet a že nad naším územím
stoupá provoz, ale také tím, že nejsme zatíženi žád-
ným břemenem minulosti, které brzdí řadu zahranič-
ních společností řízení letového provozu, jež v době
transformace na podnik založený podle obchodního
zákoníku přejaly všechny závazky, dříve financované
ze státního rozpočtu, vůči někdejším státním zaměst-
nancům. Nyní si na ně musí vydělat. Je to taková
smrtící spirála: klesá-li provoz, musí zvyšovat ceny,
a díky vysokým cenám jim klesá poptávka a provoz.
Dnes je jasně patrné, pokud se podíváte na animaci
letů nad Evropou, že právě z tohoto důvodu se v řadě
případů letecké společnosti přesouvají do našeho
vzdušného prostoru vzdor tomu, že si tím prodlužují
své letové tratě. 

➤➤ www.ans.cz

PrestiûnÌ ocenÏnÌ udÏlen· ÿÌzenÌ leto-
vÈho provozu »eskÈ republiky, s.p.
v roce 2002:
➤ ÑService Provision Awardì za ukon-
ËenÌ modernizaËnÌho programu a nej-
vyööÌ produktivitu v poskytov·nÌ leto-
v˝ch provoznÌch sluûeb v EvropÏ v roce
2001 z mezin·rodnÌ v˝stavy ATC 2002
v Maastrichtu.
➤ Zvl·ötnÌ uzn·nÌ IATA za mimo¯·dn˝
p¯Ìnos k rozvoji civilnÌho letectvÌ a ze-
jmÈna za vysokou kvalitu poskytova-
n˝ch sluûeb p¯i dlouhodobÏ stabilnÌ v˝öi
cen traùov˝ch poplatk˘ na vrcholnÈm
svÏtovÈm zased·nÌ o leteckÈ dopravÏ
v äanghaji v Ëervnu 2002.
➤ PrvnÌ mÌsto v kategorii ÑDoprava,
pomocnÈ Ëinnosti v dopravÏ a cestovnÌ
kancel·¯eì v anketÏ Ñ100 nejobdivova-
nÏjöÌch firem »eskÈ republikyì.

l e t e c k ·  d o p r a v a
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TTrraavveelleexx  jjee  nneejjvvěěttššíímm  pprroovvoozzoovvaatteelleemm  ssmměěnnáárreenn  nnaa
ssvvěěttěě  nnaa  mmeezziinnáárrooddnníícchh  lleettiiššttíícchh..  TToo  bbyyll  ddůůvvoodd,,  pprroočč
jjsseemm  oo  ddaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  ppoožžááddaall  ppřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaa--
vveennssttvvaa  aa  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii
TTrraavveelleexx  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  IInngg..  JJiiřřííhhoo  KKrreejjččuu..

Ano, kolem našich šesti set padesáti směnáren na
letištích v jednatřiceti zemích projde miliarda tři sta
milionů lidí ročně. V Praze-Ruzyni máme šest pra-
covišť ve všech částech letiště. Naše přítomnost
není pouze o prosté výměně peněz. Každé z praco-
višť nabízí škálu devizových a peněžních služeb. Jak
pro cestující, tak pro firmy působící na letišti. Pro
cestující to jsou klasické směnárenské služby – ná-
kup a prodej valut, cestovních šeků, výplata hotovo-
sti proti platebním kartám. 

MoneyGram
Provozujeme svůj systém transferů peněz, což

v nouzi ocení lidé, kteří potřebují rychle odněkud či
někam poslat peníze. Systém MoneyGram funguje
po celém světě a do několika minut je možné peníze
poslat a v cílovém místě obdržet. 

Refundace DPH
Provádíme výplatu vratek  DPH cizincům odlétají-

cím z České republiky – proplácíme tax free šeky. Tu-
též službu poskytujeme i českým občanům, kteří se
vracejí z ciziny a mají z celnice z místa odletu potvr-
zené formuláře společnosti Global Refund. Díky na-
šim službám mohou na letišti v Praze dostat zpátky
DPH v různých měnách. Na svých přepážkách prodá-
váme i mapy, průvodce, telefonní karty apod. 

Vybavov·nÌ firemnÌch cestujÌcÌch devizo-
v˝mi prost¯edky

Specialitou je vybavování firemních cestujících de-
vizovými prostředky na cestu. Je to služba pro zákaz-
níky, s nimiž máme uzavřeny smlouvy. Zákazník (zpra-
vidla firma) devizové prostředky (příslušnou měnu)
u nás objednává dopředu ve valutách či cestovních
šecích s tím, že si její zaměstnanec (cestovatel)
přímo v odletové hale na přepážce Travelexu tyto
prostředky vyzvedává. Zúčtování probíhá bezho-
tovostně a zákazníkovi posíláme fakturu v českých
korunách. Provozní doba našich letištních směnáren
je od rána od šesti hodin do třiadvaceti hodin v noci,
sedm dní v týdnu. 

VÏrnostnÌ programy
V rámci celosvětových dohod, které Travelex uza-

vřel, poskytujeme některým leteckým společnostem
i speciální služby. V Praze-Ruzyni např. British Air-
ways. V rámci frequent flyer programu se cestujícím
British Airways, kteří u nás vymění peníze a jsou
účastníky tohoto věrnostního programu, načítají mí-
le. Máme on-line systém, který umožňuje na speciál-
ní chipové karty vyplácet posádkám nebo klientům
British Airways hotovost apod.

V rámci programu Buy Back Guarantee si klient
může při výměně peněz zafixovat kurz pro  případnou
zpětnou výměnu na konec pobytu.

Odvody korunov˝ch a devizov˝ch
v hotovostÌ

Nájemníkům na letišti Praha-Ruzyně jsme po od-
chodu jediné banky z terminálu Sever začali posky-
tovat i peněžní služby. Týká se to především odvodů
tržeb korunových i devizových. Využívají je letecké
společnosti, provozovatelé butiků, restaurací atd. 

BezhotovostnÌ obchody s devizovou
konverzÌ

Firmy působící na letišti tvořily jednu z prvních sku-
pin, kterou jsme oslovili s naším novým produktem,
a to bezhotovostními devizovými obchody. Jedná se
o devizové konverze z účtu na účet v rámci jedné
banky v České republice, nebo posílání peněz na
bankovní účty po celém světě či příjem inkasa ze
zahraničí s konverzí na jinou měnu. Tento projekt Tra-
velex po světě provozuje již deset let. V České repub-
lice jsme začínali s jeho ověřováním na první desítce
klientů.  V této době jsme již v realizační fázi a tyto
služby nabízíme běžně. Naše služby jsou výhodné
i pro malé a střední firmy, protože jim zpravidla zaji-
šťujeme výhodnější podmínky než banky. Projekt je
podporovaný naším hlavním partnerem – jedním
z největších bankovních domů světa – Bank of  New
York. Ten nám poskytl licenci a zastřešuje jej celo-
světově. V Česku  jsme podporováni i Britskou ob-
chodní komorou a britskou ambasádou, protože
Travelex je mezinárodní firma se sídlem v Londýně.
Tento produkt chceme představovat po celé České
republice formou seminářů, neformálních setkání
s místními podnikateli i představiteli místní
a regionální samosprávy.
➤➤ www.travelex.cz

Travelex,
bezhotovostnÌ 

devizovÈ obchody

f i n a n Ë n Ì  s l u û b y

Lvi   
parnÌkem

do Evropy
4. června vyrážel Lionský klub Praha Orel hi-

storickým parníkem Vltava po Vltavě na před-
referendovou plavbu do Evropské unie. Lions

Clubs International je jako jediná nevládní
organizace členem Organizace spojených náro-
dů, na jejímž založení se podílel. Lionské kluby
jsou  přísně výběrovou organizací. Sdružují té-
měř půldruhého milionu členů ve čtyřiceti čty-
řech tisících pěti stech klubech ve sto osmde-

sáti zemích světa. První lionský klub na našem
území byl založen v roce 1990. 
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JJaakkéé  jjee  ppoosslláánníí  SSIITTAA  vv  ČČeesskkuu??
SITA Česká republika vznikla v roce 1983. Je tech-

nickou pobočkou zabezpečující servis uživatelům
SITA produktů. Technici naší společnosti se starají
o zařizování účastnických terminálů, o jejich bez-
problémový chod, spojení s ústředím i mezi sebou
navzájem. Naši zákazníci jsou nejen letecké společ-
nosti a týmy na letištích, ale i v agenturách. Co se
týče letišť, u nás jsme na těch největších, jako jsou
Praha, Ostrava, Brno a Karlovy Vary. V budoucnu
uvažujeme i o Pardubicích a možná se dostaneme
i dál. 

VVee  ččttvvrrttéémm  vvyyddáánníí  lleettooššnnííhhoo  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  2299))
jjssmmee  ppřřiinneessllii  iinnffoorrmmaaccii  oo  ssppoolleeččnnoossttii  EEqquuaanntt,,  kktteerráá
bbyyllaa  nnaa  WWoorrlldd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  AAwwaarrddss  zzvvoolleennaa  nneejj--
lleeppššíímm  ssvvěěttoovvýýmm  ppoosskkyyttoovvaatteelleemm  ppřřeennoossuu  ddaatt  zzaa  rrookk
22000022..    EEqquuaanntt  ppůůssoobbíí  vv  oobboorruu  cceelloossvvěěttoovvýýcchh  ddaatt,,  IIPP
ssííttíí  aa  iinntteeggrraaččnníícchh  sslluužžeebb  pprroo  nnaaddnnáárrooddnníí  ppooddnniikkyy..
SSppoojjuujjee  kkllííččoovváá  oobbcchhooddnníí  ssttřřeeddiisskkaa  vvee  222200  zzeemmíícchh
aa úúzzeemmíícchh  ss  llookkáállnníí  ppooddppoorroouu  vv  119911  zzeemmíícchh  aa  oobbsslluu--
hhuujjee  ttiissííccee  nneejjvvýýzznnaammnněějjššíícchh  ssppoolleeččnnoossttíí  nnaa  ssvvěěttěě
ss nneejjrroozzssááhhlleejjššíímm  ppoorrttffoolliieemm  vv  oobbllaassttii  sspprráávvyy  ssííťťoo--
vvýýcchh  sslluužžeebb..  JJáá  aallee  vvíímm,,  žžee  SSIITTAA  ––  vvaaššee  tteecchhnniicckkáá
ppooddppoorraa  aa  vvaaššii    tteecchhnniiccii  ––  nnaa  ttoomm  mmáá  llvvíí  ppooddííll..

SITA pro Equant funguje jako servisní organizace.
Naši technici se po technické stránce starají o
všechny zákazníky SITA i Equantu, což jen v Česku
reprezentuje na tisíc připojení.

JJaakk  jjee  ttoo  ss  bbeezzppeeččnnoossttíí  ppřřeennááššeennýýcchh  ddaatt??
V poslední době, zejména s rozvojem internetu,

toto téma vystupuje do popředí jako jedno z hlav-
ních. Pochopitelně na tento trend reaguje i SITA.
Naše bezpečnostní opatření jsou na špičkové úro-
vni. Sledujeme světové trendy a řadu z nich sami
určujeme či ovlivňujeme. Naše ochrana datových
sítí a opatření proti neoprávněným vstupům do
systému jsou na obdobné úrovni, jakou má armáda,
bankovnictví či jiné strategicky důležité oblasti
a jejich instituce.

JJee  ČČeesskkoo  pprroo  ssppoolleeččnnoosstt  SSIITTAA  ppeerrssppeekkttiivvnníí??
Bezesporu. Česko, nejen Praha, doznalo začátkem

devadesátých let značný boom turistického ruchu
včetně byznys cest. To se pochopitelně odrazilo
i v leteckém dopravě. Ruku v ruce s tím stoupal zá-
jem rozšiřovat telekomunikace. Jestliže cestovní
ruch roste, rostou objemy převážených osob a zboží.
Roste i zájem o služby společnosti SITA. 

PPookkuudd  jjsseemm  mměěll  mmoožžnnoosstt  nnaa  ttéémmaa  SSIITTAA  hhoovvoořřiitt
ss mmaannaažžeerryy  zz  lleetteecckkééhhoo  bbyyzznnyyssuu,,  ččaassttoo  ppoouužžíívvaallii
tteerrmmíínn  SSIITTAATTEEXX..    

SITATEX je velmi významným produktem, ale je
jenom jedním z řady. SITA zákazníkům, převážně
z oblasti letectví (leteckým společnostem, letištím,
spedičním společnostem, rezervačním systémům),
dodává celou řadu produktů. Od již zmíněné komu-
nikace přes systémy pracující uvnitř společností.
Pro příklad mohu uvést aplikace plánování letu, plá-
nování letadel, plánování posádek, kontrolu pohybu
zavazadel, komunikace z a na palubu za letu, pře-
nos dat za letu, strategické rozhodování, přeprava
zboží, konzultační činnost, dodávky zařízení atd.
Letištím jsme schopni dodat ještě řadu dalších apli-
kací. Celkově lze říci, že v oblasti letectví jsme kaž-
dému zákazníkovi schopni dodat komplexní řešení.
Fungujeme jako tzv. system integrator. Z pozice glo-
bální firmy pak spolupracujeme s řadou nadnárod-
ních organizací, pro které máme škálu produktů na-
vazujících na naše aktivity v oblasti letectví a ces-
tovního ruchu – třeba systémy používané cizineckou
policií řady států.

DDoommnníívvááttee  ssee,,  žžee  ČČeesskkoo  mmáá  bbyyzznnyyss  cceessttoovvnnííhhoo
rruucchhuu  zz  ppooddssttaattyy,,  nneebboo  žžee  ccoossii  dděělláá  pprroottoo,,  aabbyy  kk
nnáámm  jjeezzddiilloo  vvííccee  ttuurriissttůů  ––  nneejjddrraažžššíí  aa  nneejjppoohhooddllnněějjššíí
ddoopprraavvoouu,,  tteeddyy  lleetteecckkyy??

Řekl jste nejdražší dopravou. Já myslím, že po-
slední systémové kroky českého národního dopra-
vce – Českých aerolinií, Ministerstva dopravy ČR
i České správy letišť sledují současný trend v oblasti

letectví, a to
umožnit na český trh
přístup novým nízkonákla-
dovým leteckým doprav-
cům. To hodnotím velmi
pozitivně. Do Česka se tak
dostávají další, především
mladí cestovatelé, jež mohou být
chápáni i jako určitá předzvěst budoucí kontinuity
návštěvnosti Česka. 

CCoo  vvššeeoobbeeccnnéé  lleetteeccttvvíí??
Není to sice náš nosný projekt, ale i toto je oblast,

kde se SITA uplatňuje. Hlavní akcent klademe na
poskytování informací z hlediska avioniky. Ne, že
bychom je dodávali jako produkt SITA, ale zpro-
středkováváme je díky našim informačním techno-
logiím. Klientům dodáváme vlastní aplikace, které
jsou schopny tyto informace zpracovávat a předávat
nejen velkým, ale i malým leteckým společnostem.

ZZmmíínniill  jjssttee  vvssttřřííccnnéé  kkrrookkyy  lleettooss  oossmmddeessáátt  lleett
mmllaaddýýcchh  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  ii  ČČeesskkéé  sspprráávvyy  lleettiiššťť……

S Českými aeroliniemi SITA nedávno podepsala
kontrakt na dodávku terminálů a výpočetní techniky
nejen v Česku, ale i pro jejich zahraniční zastoupení
po celém světě. Česká správa letišť, konkrétně leti-
ště Praha-Ruzyně, je pak jedním z našich největších
zákazníků s nejvyšším počtem instalací v České re-
publice. Instalovali jsme zde náš (dá se říci) vlajko-
vý produkt CUTE - systém odbavení cestujících na
letištích. Je společnou platformou pro všechny le-
tecké společnosti vzdor tomu, že používají různé
technologie a aplikace spojení. SITA tyto aplikace
sdružuje na jednotném hardwaru. Uživatelům –
handlingovým agentům a leteckým společnostem –
tak umožňuje šetřit nejen paměťové a operační ka-
pacity jejich výpočetní techniky a skutečný, fyzický
prostor ve firmách, ale zároveň jim zajišťujeme
nadstandardně vysoký uživatelský komfort. 

➤➤ www.sita.com
➤➤ www.sita.aero

SITA je telekomunikaËnÌ organizacÌ

s dominantnÌ p˘sobnostÌ v leteckÈ

dopravÏ. N·zev SITA je zkratkou slo-

ûenou ze zaË·teËnÌch pÌsmen fran-

couzskÈho ÑSocietÈ international de

telecomunication aeronauticì. Z p˘-

vodnÏ francouzskÈ firmy se z·hy stala celosvÏtovou, pokr˝vajÌcÌ 158 st·-

t˘. JejÌmi z·kaznÌky jsou vesmÏs spoleËnosti a organizace, kterÈ majÌ co

spoleËnÈho s leteck˝m byznysem. JejÌ ˙st¯edÌ je v éenevÏ,

z˙ËtovacÌ st¯edisko v Pa¯Ìûi a servisnÌ organizace se nach·-

zejÌ po celÈm svÏtÏ. Dalo by se ¯Ìci, ûe SITA je vöude tam,

kde je v˝znamnÏjöÌ letiötÏ. 

SITA
k osmdes·t˝m   

narozenin·m

»SA
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PPřřííššttíí  rrookk  ssee  bbuuddee  vv  ČČeesskkuu  ppoo  ddvvaannááccttii
lleetteecchh  kkoonnaatt  ssvvěěttoovvýý  ššaammppiioonnáátt  vv  lleedd--
nníímm  hhookkeejjii..  BBuuddee  ssee  hhrráátt  vv  PPrraazzee
aa vv OOssttrraavvěě..  VV  ttěěssnnéémm  ssoouusseeddssttvvíí
AARRÉÉNNYY  VVÍÍTTKKOOVVIICCEE  vv  OOssttrraavvěě,,  vv  nníížž  ssee
bbuuddoouu  hhrráátt  zzááppaassyy  ddvvoouu  zzee  zzáákkllaaddnníícchh
sskkuuppiinn  aa  jjeeddnnéé  oossmmiiffiinnáálloovvéé,,  ssee  nnaacchháá--
zzíí  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvýý  hhootteell  AATTOOMM..  ZZeeppttaall
jjsseemm  ssee  pprroottoo  jjeehhoo  řřeeddiitteellee  ppaannaa  LLuubboommíírraa
BBáárrttyy,,  jjaakk  ssee  AATTOOMM  ppřřiipprraavvuujjee  nnaa  jjeeddnnuu  zz  nneejj--
pprreessttiižžnněějjššíícchh  uuddáálloossttíí  ssvvéé  eexxiisstteennccee  aa  nnoovvooddoobbýýcchh
dděějjiinn  mměěssttaa  OOssttrraavvyy..

Samozřejmě velmi intenzivně. Vždyť v hotelu ATOM
bude bydlet a stravovat se osm hokejových muž-
stev. Je třeba si uvědomit, že mistrovství světa dale-
ce přesahuje rámec sportu. Pro město, a nejen pro
něj, to bude znamenat obrovskou  příležitost k celo-
světové propagaci v oblasti sportu i cestovního ru-
chu. Ostrava tak dostane šanci se důstojně zviditel-
nit, což může mít pozitivní vliv na oživení zájmu in-
vestorů i na komplexní povzbuzení hospodářského
rozvoje. V době hokejových zápasů se Ostrava a Mo-

ravskoslezský kraj díky televizním pře-
nosům stanou jedním z nejsledovaněj-

ších míst planety. S Ostravou se tak se-
známí nejen špičkoví sportovci a řada fa-

noušků, mezi nimiž jistě nebudou chybět
významné osobnosti, ale i miliony televizních di-

váků po celém světě. Pro Ostravu to bude ohromná
věc. Samozřejmě i pro  ATOM, který se již nyní při-
pravuje na důkladnou rekonstrukci interiérů i exte-
riéru. Měla by být hotova do konce letošního roku,
tak aby byl připraven přivítat účastníky nejprestiž-
nějšího sportovního svátku na odpovídající, tedy
světové úrovni. 

PPrroo  vvyyttíížžeennoosstt  hhootteelluu  AATTOOMM  jjee  oobbrroovvsskkoouu  ddeevviizzoouu
ttěěssnnéé  ssoouusseeddssttvvíí  ss  AARRÉÉNNOOUU,,  ddoonneeddáávvnnaa  zznnáámmoouu
ppoodd  nnáázzvveemm  PPaalláácc  kkuullttuurryy  aa ssppoorrttuu..  

Nejen pro náš hotel, ale pro celé město a kraj!

Máme překrásnou víceúčelovou halu. Také do její
modernizace se však musí v souvislosti s konáním
mistrovství světa vložit velké prostředky. Ale oba
objekty, jak ARÉNA, tak hotel ATOM, budou vložené

investice zhodnocovat i po ukončení mistrovství.
Díky finančnímu impulzu se stanou mnohem
konkurenceschopnějšími i v neskonale tvrdších
podmínkách sjednocené Evropy. ATOM je navíc
obklopen i dalšími sportovišti, mimo jiné měst-
ským fotbalovým a lehkoatletickým stadionem,
kde se konají světoznámé lehkoatletické mítinky
„Zlatá tretra“.

h o t e l

Ostrava,
cestovnÌ ruch 
a hotelnictvÌ
k sobÏ pat¯Ì,

¯Ìk· LubomÌr B·rta, ¯editel Hotelu

ATOM Ostrava, spol. s r.o.
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VV  hhootteelluu  AATTOOMM  bbýývvaajjíí  uubbyyttoovváánnii  úúččaassttnnííccii  vvýýzznnaamm--
nnýýcchh  ssppoorrttoovvnníícchh,,  kkuullttuurrnníícchh  ii  ssppoolleeččeennsskkýýcchh  aakkccíí..
VVyyttvvoořřiillii  jjssttee  ddookkoonnaalléé  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  oorrggaanniizzááttoorryy
cceelloorreeppuubblliikkoovvěě  sslleeddoovvaannéé  vvoollbbyy  kkrráálloovvnnyy  kkrráássyy..
OO kkoonnggrreessoovvéémm  zzáázzeemmíí  vvaaššeehhoo  hhootteelluu  jjsseemm  ssee  zzmmii--
ňňoovvaall  ii  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  llooňňsskkoouu  vveellmmii  vvyyddaařřeennoouu  kkoonn--
ffeerreennccíí  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  ((1188..  aa  1199..  dduubbnnaa  22000022))..  

To, že jsme kongresovým hotelem se špičkovým
zázemím, inzerujeme i ve svém názvu. Velký kongre-
sový sál má kapacitu 290 míst, která lze propoje-
ním s restaurací navýšit o dalších 100. V malém
sále usadíme 80 osob, Rudolfův salonek je pro 25
osob, komornější salonek Diplomat pro 12, často

se využívá i salonek pro 6 osob a apartmá s konfe-
renční částí pro 8 osob. Na kongresovou turistiku se
chceme orientovat i nadále. A snad ještě více než
dosud. Tomu v budoucnu přizpůsobíme i naše
možnosti. Navíc snad nemusím zdůrazňovat fakt, že
kongresová turistika znamená velký ekonomický
přínos také pro Ostravu.

OOssttrraavvaa  ppoozziittiivvnněě  mměěnníí  ssvvoouu  ttvváářř..  ZZřřeejjmměě  kk  ttoommuu
ppřřiissppěělloo  ii  ttoo,,  žžee  jjíí  bbyylloo  ssvvěěřřeennoo  MMiissttrroovvssttvvíí  ssvvěěttaa
vv lleeddnníímm  hhookkeejjii..  SSvvůůjj  vvzzhhlleedd  zzaanneeddlloouuhhoo  zzmměěnníí  ttaakkéé
hhootteell  AATTOOMM  ……  

Vámi zmíněné pozitivní změny spolu tak trochu
souvisí. Od prvního května letošního roku totiž hotel
ATOM patří městu Ostravě. Nový vlastník má správ-
nou vizi. Dokázal to tím, že se stal majitelem velmi
frekventovaného kongresového, ubytovacího a stra-
vovacího zařízení ve strategickém místě. Vytvořil tak
dlouhodobě perspektivní podmínky i pro hotel
ATOM, který se stal nedílnou součástí koncepce

rozvoje města. Je tedy více než logické, že se město
rozhodlo investovat právě do tohoto hotelu. V době,
kdy pozici Ostravy výrazně posílí dostavba dálnice
a rozvoj mezinárodního letiště, bude město

připraveno na příliv investorů. Bude jim moci nabíd-
nout komfortní ubytování na vysoké úrovni. Lukra-
tivní hosté městského hotelu ATOM, kteří se větši-
nou rekrutují z řad byznys klientely či  kongresových
turistů, budou pro Ostravu znamenat dlouhodobý
nezanedbatelný ekonomický přínos.

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  jjssttee  ddrržžiitteelleemm  ttiittuulluu  HHootteelliiéérr  rrookkuu
aa mmnnoohhaa  jjiinnýýcchh  pprrooffeessnníícchh  aa  oobboorroovvýýcchh  oocceenněěnníí..
MMááttee  bboohhaattéé  zzkkuuššeennoossttii..  JJiissttěě  jjssttee  mměěll  zzaa  ssvvoouu  pprraaxxii
řřaadduu  nnaabbííddeekk..  PPrroočč  zzůůssttáávvááttee  vvěěrrnnýý  pprráávvěě  OOssttrraavvěě??  

Především proto, že jsem ostravským patriotem.
Již od mládí jsem se setkával s tendencemi zatlačo-
vat Ostravu kamsi do pozadí. Jako kdyby v  repub-

lice nic neznamenala. To přece není pravda! A po-
kud mi o něco jde, bývám neústupný. Obzvlášť, po-
kud jsem přesvědčen, že se Ostravě upírá její svaté
právo být úspěšnou a prosperující metropolí nád-
herného Moravskoslezského kraje. A titul Hoteliér
roku?  Získal jsem jej možná i proto, že se stále sna-
žím dokázat jediné: Ostrava, cestovní ruch a hotel-
nictví  k sobě prostě patří. Ostatně, praxe mi dává
za pravdu. Přibývá lidí, kteří mají potřebu Ostravu
navštívit a kteří vyžadují, ale zároveň si i zasluhují
opravdu kvalitní služby. Takové jim nabízí právě
hotel ATOM.

HHootteell  AATTOOMM  OOssttrraavvaa  ssppooll..  ss  rr..oo..
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel.:  596 702 111
fax: 596 702 860
e-mail: hotel@atom.cz
➤➤ www.atom.cz

Ilustrační obrázky měst a historických památek
z publikace Praha a turistické perly ČR jsou použity se

souhlasem nakladatelství ACR Alfa, s.r.o.
➤➤ www.vitejte.cz 

u  n · s
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23. června byl za účasti ministra pro místní rozvoj
Mgr. Pavla Němce, starostky Městské části Praha
11 Marty Šorfové a dalších významných hostů
slavnostně otevřen nový krytý plavecký bazén
a wellness centrum v areálu TOP HOTELu Praha.
Relaxační centrum kromě plavání nabízí čtyři sauny
(dvě z nich jsou parní inhalace), dvě masážní
kabiny, masážní vanu, solária, fitness a whirpool.
Nabídku sportovních a odpočinkových aktivit
doplňují tenisové haly a bowling, ke kterým brzy
přibudou TOP Beauty Salon, dva ricochetové kurty
a tři tenisové kurty. Vše slouží ubytovaným hostům
i široké veřejnosti, školám apod., čímž byla
dovršena další z etap přebudovávání TOP HOTELu
na kvalitní čtyřhvězdičkový kongresový hotel, který
rozlohou hotelového areálu 90 000 m2,  kapacitou
1140 pokojů a 3000 lůžek nenachází v evropském
měřítku konkurenta. Kromě základní nabídky je
v oblasti ubytování letošní novinkou prezidentské
apartmá (ložnice 43 m2, pokoj 40 m2, zasedačka
30 m2) se třemi koupelnami, v jednom případě
s masážní vanou. Punc luxusu doplňuje vstup do
apartmá přímo z proskleného výtahu instalovaného
na vnějším plášti budovy. Vedle ubytovací kapacity

hotel disponuje 6 restauracemi, třemi sály pro
1350, 850, 450 osob. Společně s devíti salonky
kongresové centrum pojme až 2900 lidí, přičemž
na druhé pololetí letošního roku připravuje hotel
zahájení výstavby kongresové haly, která rozšíří
nabídku jednacích prostor o dalších 2000 míst.
Chloubou hotelu je vyhlídkový BOHEMIA TOP
RESTAURANT a japonská zahrada se zpívající
fontánou a letními terasami, ideální pro pořádání
zahradních party s grilováním až pro tisíc osob. 

➤➤ www.tophotel.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i

Programem Ligy pro cestovní ruch je posilovat prestiž

a vnímání cestovního ruchu jako strategického

hospodářského odvětví České republiky. 

Koktejl 
party

Top Hotel Praha & Congress Centre, Liga pro cestovnÌ ruch a Sekce

cestovnÌho ruchu Hospod·¯skÈ komory hl.m. Prahy a TOP HOTEL

Praha & Congress Centre 23. Ëervna po¯·dali party p¯i p¯Ìleûitosti

zprovoznÏnÌ kompletnÌho komplexu ¯Ìmsk˝ch l·znÌ TOP HOTELu

Praha & Congress Centre.

TOP HOTELU Praha 
a Ligy pro cestovnÌ ruch
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z e  s p o l e Ë n o s t i

Desetilet·    
Ëesk· 

Evropsk· cestovnÌ 
pojiöùovna

Ve čtvrtek 22. května oslavila Evropská cestovní
pojišťovna desáté výročí působení na českém trhu.
Setkání top managementu a zaměstnanců pojišťo-
vny s představiteli pojišťovnictví z domova i zahrani-
čí a s partnery z cestovního ruchu i z okruhu firem-
ních klientů se konalo v letohrádku Hvězda. 
➤➤ www.ecp.cz

TOP HOTEL obh·jil
ISO 9001:2001

TOP HOTEL Praha, s.r.o. úspěšně prošel
dozorovým auditem, který potvrdil, že ve
svých činnostech udržuje systém jakosti
podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,

kterou  jako první z velkých hotelů v České
republice obdržel již v roce 2002.



První letní den oficiálně zahájilo tanečním vystou-
pením dětí ze Speciální školy Svítání, o.p.s. provoz
bezbariérové nádraží v Pardubicích. Po slavnostním
zahájení za účasti, primátora Statutárního města
Pardubice Ing. Jiřího Stříteského, ředitele Státního
fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavla Švagra,
CSc., radního pro dopravu Pardubického kraje Bc.
Miloslava Macely, jednatele České abilympijské
asociace Jaromíra Krpálka, předsedkyně občan-
ského sdružení Mobilis PhDr. Tatiany Šindelá-
řové,CSc.,  ředitele Obchodně provozního ředitelství
Pardubice Ing. Jana Grebíka, generálního ředitele

akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice
a.s. Ing. Libora Josky a projevech protagonistů
stavby účastníky čekala prohlídka bezbariérových
přístupů a pohoštění na prvním nástupišti. 

Mobilita pro vöechny
20. až 22. června se totiž v Pardubicích konal

XI. ročník národní abilympiády. V jejím rámci České
dráhy, a.s. předaly pardubické hlavní nádraží jako
zcela bezbariérové. Slavnostním předáním tak bylo
završeno roční úsilí železničářů z Pardubického kraje
ve spolupráci se Státním fondem dopravní infra-
struktury, Správou železniční dopravní cesty, s.o,

Pardubickým krajem, Magistrátem Statutárního
města Pardubice a řadou nadšenců usilujících
o mobilitu pro všechny. Na  finančním krytí se
podílel Státní fond dopravní infrastruktury částkou
8 milionů korun, České dráhy, a.s. částkou
1,5 milionu korun, Pardubický kraj a Magistrát
statutárního města Pardubice po 200 tisících
korunách. Z prostředků Pardubického kraje byla
hrazena projektová dokumentace, za příspěvek
Magistrátu Statutárního města Pardubice byla
zakoupena zdvihací plošina vozíků k překonání
výškového rozdílu mezi nástupištěm a železničním
vagonem. 

➤➤ www.pardubickykraj.cz
➤➤ www.mesto-pardubice.cz
➤➤ www.sfdi.cz
➤➤ www.abilympics.cz
➤➤ www.mobilityforall.cz
➤➤ www.svitani.cz
➤➤ www.cd.cz
➤➤ www.szdc.cz
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CChhllááddeekk  aa  TTiinnttěěrraa,,  ssiillnniiccee  --  žžeelleezznniiccee,,  PPaarrdduubbiiccee  aa..ss..    
K Vápence 2677, Zelené Předměstí   
tel.: 466 897 611, fax: 466 310 361
e-mail: info@cht-pce.cz
➤➤ www.cht-pce.cz

Chl·dek a TintÏra,
silnice - ûeleznice,
Pardubice a.s.

své poslání spatřuje nejen
v pozici producenta kvalitních
služeb a zboží, dobrého zaměstna-
vatele, ale také nositele a reprezentanta trans-
parentně formulovaných mravních hodnot.
Akcionáři podniku jsou výhradně české fyzické
osoby, přičemž nadpoloviční většina akcií je
v držení současného managementu firmy.

P¯edmÏtem Ëinnosti 
společnosti je především výstavba, rekon-

strukce a opravy technické infrastruktury státu
(koleje, silnice, mosty a jiné inženýrské sta-
vby). Společnost je vedoucím podnikem na
českém trhu termitového svařování kolejnic.
V současné době dynamicky rozvíjí nabídku in-
formačních produktů v oblasti projekce a sta-
vební diagnostiky, investičního a realizačního
inženýringu. Objem prodeje vlastního zboží
a služeb se v posledních letech pohybuje nad
hranicí půl miliardy korun ročně. 

Nejv˝znamnÏjöÌ diferenciacÌ 
společnosti je podniková kultura, pramenící

z nadprůměrného lidského a sociálního kapitá-
lu pracovního kolektivu, která se následně pro-
mítá do komfortní obsluhy zákazníků. Program
důvěry, vyjádřený již v roce 1994 zakladatel-
ským sloganem „Firma lidí pro lidi“, přispěl ke
vzniku kompaktního pracovního týmu, identifi-
kovaného s podnikovými cíli a firemní kulturou. 

Firma lidÌ 
pro lidi

d o p r a v a

BezbariÈrovÈ   
n·draûÌ

v PardubicÌch



w w w . e - v s u d y b y l . c z 29

Česko má spoustu malebných míst. V blahých ne-
blahých dobách, kdy jsem téměř víkend co víkend vy-
rážívával na čundr, mezi mnou zhusta navštěvované
lokality patřily Rychlebské hory. Místní názvy jako Vá-
penná či Žulová ilustrují, co zde lidem přinášelo živo-
bytí. Věřím, že zatopené lomy jsou dodnes místy set-
kávání se lidí, kteří se rozhodli neupodnikat se k smr-
ti. 5. června se mi Rychlebky opět připomněly. To
když mne top management společnosti STOMIX
z ústředí v Žulové pozval na plavbu Prahou historic-
kým parníkem v rámci oslav 10. výročí od vzniku spo-
lečnosti. STOMIX je velmi úspěšnou firmou, která
vyrábí a dodává zateplovací systémy. Své filiálky má
již i v zahraničí. Její zateplovací systémy vyhovují
nejvyšším evropským požadavkům. 

➤➤ www.stomix.cz

Ve čtvrtek 19. června  v Olomouci v reprezentač-
ním sále ANAG paláce Bohemia pořádala Agentu-
ra propagace České republiky ACR Alfa „Setkání
u číše vína“ při příležitosti křtu prvního vydání kraj-

ské publikace „Olomoucký kraj“. Křtili hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jan Březina, hlavní part-
ner knihy předseda představenstva a generální ře-
ditel firmy Skanska DS, a.s. Ing. Josef Hájek, 
mediální partner – ředitel Českého rozhlasu
Olomouc Mgr. Pavel Hekela, jednatelka společ-
nosti ACR Alfa s.r.o. MgA. Blanka Langerová a ře-
ditel ACR Alfa Ing. Zdeněk Kameník. Spolu s Blan-
kou Langerovou se v programu představili členové
Moravské filharmonie v čele s ředitelem Mgr. Vla-
dislavem Kvapilem a skupina DOMINO. Slavnostní
večer obohatil humorem z Hané lidový vypravěč
Jiří Vrba z Prostějova. Programem křtu provázela
moderátorka Českého rozhlasu Olomouc Mgr. Zora
Ježková. Vynikající catering, na kterém si pochut-
nala řada čestných hostů včetně starostů měst
a obcí, zajistil tým hotelu Gemo Olomouc.

➤➤ www.vitejte.cz
➤➤ www.acr-alfa.cz

u  n · s

Kniha
Olomouck˝
kraj z tvorby 

ACR Alfa 
pok¯tÏna 

STOMIX slavil  
10. v˝roËÌ
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Padesátileté výročí výstupu Edmunda Hillaryho oslavilo generální ředitelství
OREA HOTELS výstupem významnějším spíše pro ekologii než pro knihu rekordů.
Po vzoru horolezců vytvořila výprava generálního ředitelství, posílena zaměstnanci
hotelů Horal, Centrál a Arnika, základní tábor u Špindlerovské přehrady. Ředitel-
ství OREA HOTELS se již tradičně chápe role sběrače odpadků. Minule to byl Čes-
ký Ráj (Hrábě I), letos Krkonoše. Tam všude a ještě v dalších regionech provozuje
OREA své hotely. A tak jste na hřebenech Krkonoš cestou z Třídomí přes Horní
Mísečky až na konec sjezdovky Medvědín mohli potkat generálního ředitele
Zdeňka Šafaříka, odborné ředitele a management řetězce s modrými pytli.

Konverzaci typu: „Pane generální
řediteli, ten obal od tatranky si přejete
sebrat vy, a nebo si ho mohu zvednou
já?“ jsme opustili už v základním tábo-
ře a náročná horská túra byla opravdu
ryze pracovní. Dvě skupiny po deseti
sběračích na hřbetech hor a čtyřiadva-
cet sběračů v základním táboře u pře-
hrady společně soustředili třicet šede-
sátilitrových pytlů odpadu, něco pneu-
matik a metrák železného šrotu. Je ne-

uvěřitelné, co všechno a na jaká místa člověk dokáže v přírodě odhodit. Po sou-
středění do základního tábora se na břehu přehrady konal divoký
catering – specialita hotelů Horal, Centrál a Arnika, jejichž ředitelé
a zaměstnanci poskytli tomuto happeningu podporu. Akce vyvr-
cholila nikoliv výstupem, ale sestupem do útrob Špindlerovské
přehrady, kam jsme se za odměnu směli podívat. 

Milan Pavelka
➤➤ www.orea.cz

u  n · s

2299..  kkvvěěttnnaa  ssee  vv  mméémm  rrooddnnéémm  mměěss--
ttěě  kkoonnaalloo  ppáárrttyy..  SS  řřeeddiitteelleemm  pprroo
rroozzvvoojj  ssppoolleeččnnoossttii  GGEENNEEAA  22000000
PPrraahhaa  ppaanneemm  MMaarrkkeemm  NNeevvrrkklleemm
jjsseemm  ssii  ppoovvííddaall  oo  ttoomm,,  ccoo  vvššeecchhnnoo
ss  nniimmii  ssllaavvíímm..
PPrrvvnníí  vvýýrrooččíí  ootteevvřřeenníí  hhootteelluu  LLáázznněě
vv TTáábboořřee  aa  zzáárroovveeňň  ččttvvrrttýý  rrookk  eexxii--
sstteennccee  hhootteelloovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  GGeenneeaa  22000000  PPrraahhaa,,  ssppooll..  ss  rr..  oo..  PPoozzvvaallii  jjssmmee  oobb--
cchhooddnníí  ppaarrttnneerryy,,  kkoolleeggyy  zz  hhootteelloovvéé  bbrraannžžee  aa  mmaajjiitteellee  „„nnaaššiicchh““  hhootteellůů..  HHootteell
LLáázznněě  ppaattřříí  mmeezzii  nneejjlluuxxuussnněějjššíí  aa  nneejjkkrráássnněějjššíí  nnáámmii  pprroovvoozzoovvaannéé  vv  jjiižžnníícchh  ČČee--
cchháácchh..  JJee  uunniikkááttnníí  ttíímm,,  jjaakk  vvyyppaaddáá  ii  ppoolloohhoouu  ss  nnááddhheerrnnýýmm  vvýýhhlleeddeemm  nnaa  ppaa--
nnoorráámmaa  TTáábboorraa..  JJee  oocceeňňoovváánn  ffiirreemmnníí  kklliieenntteelloouu  ii  iinnddiivviidduuáállnníímmii  ttuurriissttyy..  KKllaaddee

ddůůrraazz  nnaa  kkvvaalliittnníí  ggaassttrroonnoommiiii  aa  sseerrvviiss..
VVyyuužžíívváá  ddoommáácckkééhhoo  pprroossttřřeeddíí  1155
ppookkoojjůů  aa nneeooppaakkoovvaatteellnnéé  aattmmoossfféérryy,,
kktteerroouu  ssee  mmaajjiitteellii  hhootteelluu,,  ppaannuu  KKaarrlluu
DDvvoořřáákkoovvii,,  ppoovveeddlloo  vvyyttvvoořřiitt  rreekkoonn--
ssttrruukkccíí  bbýývvaallééhhoo  oobbjjeekkttuu  mměěssttsskkýýcchh
lláázznníí..  GGeenneeaa  22000000  PPrraahhaa  pprroovvoozzuujjee
hhootteellyy  vv  ČČeesskkéémm  KKrruummlloovvěě,,  ČČeesskkýýcchh
BBuudděějjoovviiccíícchh,,  TTáábboořřee,,  vvee  VVaallttiiccíícchh,,
VVeelleehhrraadděě  aa  vv  NNoovvéémm  HHrroozzeennkkoovvěě,,
kktteerréé  mmáámmee  vv  nnáájjmmuu..  DDaallššíí  hhootteell  jjssmmee
kkoouuppiillii  vv  BBrroouummoovvsskkéémm  vvýýbběěžžkkuu  aa  ppoo

rreekkoonnssttrruukkccii  ootteevvřřeemmee  vv  rrooccee  22000044..  PPřřiipprraavvuujjeemmee  pprroovvoozzoovváánníí  ddaallššíícchh  hhootteellůů
nnaa  zzáákkllaadděě  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrraaccttuu,,  zzeejjmméénnaa  vv  PPrraazzee..  SSttrraatteeggiicckkýýmm  zzáámměěrreemm
GGeenneeyy  jjee  ppookkrraaččoovvaatt  vv  rroozzššiiřřoovváánníí  ssííttěě  mmeennššíícchh  lluuxxuussnníícchh  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvýýcchh
hhootteellůů  ppoo  cceelléé  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..  DDííkkyy  oorriieenn--
ttaaccii  nnaa  ssmmlloouuvvyy  oo  řříízzeenníí  aa  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvyy,,
jjssmmee  aattrraakkttiivvnníí  pprroo  iinnvveessttoorryy..  HHootteellyy,,  kktteerréé
řřííddíímmee,,  mmaajjíí  nnáávvrraattnnoosstt  iinnvveessttiicc  oodd  ččttyyřř  ddoo
ddvvaannááccttii  lleett..  
➤➤ www.genea2000.cz

PrvnÌ v˝roËÌ 
hotelu L·znÏ v T·bo¯e

Hr·bÏ II,
hory,

horolezci 
a ¯editelÈ

Hr·bÏ II,
hory,

horolezci 
a ¯editelÈ



w w w . e - v s u d y b y l . c z

z e  s p o l e Ë n o s t i

29. května se pan Josef F. Santin loučil
s hotelem Diplomat, v jehož čele stál osm let.
Za jeho éry se Diplomat stal jedním z nejúspěš-
nějších hotelů v Česku. V roce 2000 Národní
federace hotelů a restaurací České republiky
panu Santinovi udělila čestné ocenění „Hoteliér
roku“. Loučení to rozhodně smutné nebylo,
nejen proto, že se pan Santin rozhodl být hlavní
atrakcí párty v roli kuchaře, ale také proto, že
zůstává v Praze v Hotelu Palace Praha. 
➤➤ www.palacehotel.cz
➤➤ www.diplomatpraha.cz

Josef F. Santin
¯editelem Hotelu

Palace Praha

Topmodelka 
v Le Palais*****

31

Hotel Le Palais ve dnech 23. – 26. května 2003 mezi
svými hosty přivítal jednu z nejúspěšnějších světových
topmodelek Adrianu Sklenaříkovou – Karembeu. Ta se
v hotelu Le Palais cítila
báječně, obzvláště si
pochvalovala fanta-
stickou postel, která je
prý ještě lepší než u ní
doma.

Novoměstský (kvasnicový)
ležák světlý i tmavý 11°

otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Speciality české kuchyně
včetně vyhlášeného pečeného kolena

Alešova galerie:
originální panoptikum pražského 

Podskalí a Perlovy ulice

Exkurze pivovarem 
s odborným výkladem v bezprostřední 

blízkosti Václavského náměstí

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

tel./fax: 222 232 448, 222 231 662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR



PPrraahhaa  mmáá  nneessmmíírrnněě
zzaajjíímmaavvéé  ppooddzzeemmíí..

PPřříírrooddnníí  ii  vvyyttvvoořřeennéé
lliiddmmii..  TToo  nneejjssttaarrššíí  zznnáá--

mméé  aa  ddoocchhoovvaannéé  jjssoouu
ššttoollyy  ppoodd  VVyyššeehhrraaddeemm,,  kkttee--

rréé  lliiddéé  vvyyhhlloouubbiillii  jjiižž  ttřřii  ttiissííccee  lleett
ppřřeedd  KKrriisstteemm..  PPoossttuuppeemm  ččaassuu  ssee  ppaakk  vv  pprraažžsskkéémm
ppooddzzeemmíí  bbuuddoovvaallaa  ssppoouussttaa  vvěěccíí..  SSvvěěttoovvěě  pprroosslluulláá  jjee
nnaappřř..  kkaannaalliizzaaccee  zz  ppřřeelloommuu  oossmmnnááccttééhhoo  aa  ddeevvaattee--
nnááccttééhhoo  ssttoolleettíí..  BByyllaa  kkoonncciippoovváánnaa  ttaakk  kkvvaalliiffiikkoovvaanněě,,
žžee  sslloouužžíí  ddooddnneešškkaa  aa  bbuuddee  ii  vv  bbuuddoouuccnnuu,,  ppřřeessttoožžee
PPrraahhaa  oodd  ttěěcchh  ddoobb  mmnnoohhoonnáássoobbnněě  zzbbyyttnněěllaa..  OObb--
ddoobbnněě,,  jjaakkoo  bbyyll  pprroo  bbuuddoouuccíí  ggeenneerraaccee  vvyyttvvoořřeenn  zzáá--
kkllaadd  ssyyssttéémmuu  pprraažžsskkéé  kkaannaalliizzaaccee,,  ssee  zzaaččaalloo  vv  sseeddmm--
ddeessááttýýcchh  lleetteecchh  mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí  uuvvaažžoovvaatt  oo  iinnssttaallaa--
ccii  iinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ssííttíí  ddoo  ppooddzzeemmíí  jjiinnýýmm  zzppůůssoobbeemm,,
nneežž  žžee  ssee  ppoouuzzee  vvyykkooppoouu,,  ppoolloožžíí,,  zzaassyyppoouu  aa  zzaakkrreessllíí,,
aabbyy  ssee  vvěědděělloo,,  kkuuddyy  vveeddoouu..  DDoo  ttéé  ddoobbyy  bbyylloo  nnaapprroo--
ssttoo  bběěžžnnéé,,  žžee  kkddyyžž  nnaappřř..  pprraasskkllaa  vvooddaa,,  ppřřiijjeell  bbaaggrr,,
vvyykkooppaallaa  ssee  jjáámmaa  aa  pprroovveeddllaa  oopprraavvaa..  NNeebboo,,  žžee  ppoo--
kkuudd  bbyylloo  ttřřeebbaa  ppoolloožžiitt  nnoovvýý  kkaabbeell,,  vvyyhhrraabbaallaa  ssee  ddrráá--
žžkkaa  aa  zzaassee  ssee  vvššee  nnaa  ppoovvrrcchhuu  oopprraavvoovvaalloo..  VVěěččnněě  vvěě--
kkůů  rroozzkkooppaannéé  cchhooddnnííkkyy  aa  uulliiccee,,  nniiččiillaa  ssee  vveeggeettaaccee..
ŘŘeeššeenníímm  ssee  uukkáázzaall  ssddrruužžeennýý  ssyyssttéémm  iinnžžeennýýrrsskkýýcchh
ssííttíí  uulloožžeennýý  vv  ttuunneelluu  ((kkoolleekkttoorruu))  ttaakk,,  aabbyy  vveešškkeerréé
oopprraavvyy  aa  vvýýmměěnnyy  pprroobbííhhaallyy  bbeezz  nnaarruuššeenníí  dděěnníí  nnaa
ppoovvrrcchhuu..  AA  pprroottoožžee  ssee  oodd  ttěěcchh  ddoobb  hhllaavvnníí  mměěssttoo  PPrraa--
hhaa  ssttaalloo  ssvvěěttoovvoouu  kkoolleekkttoorroovvoouu  vveellmmooccíí,,  aa  nněějjaakkýý
tteenn  ččaass  ssii  ss  ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  aa  ppřřeeddsseeddoouu  ppřřeedd--
ssttaavveennssttvvaa  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  KKoolleekkttoorryy  PPrraahhaa  ppaa--
nneemm  OOttaakkaarreemm  ČČaappkkeemm  sslliibbuujjeemmee,,  žžee  nnaa  ttoottoo  ttéémmaa
uudděělláámmee  ppoovvííddáánníí,,  ppoožžááddaall  jjsseemm  jjeejj  oo  rroozzhhoovvoorr..

S kolektory se začalo na sídlišti v Ďáblicích
v sedmdesátých letech minulého století. Dříve než
se zdejší sídliště postavilo, uložily se do země kole-
ktory s inženýrskými sítěmi, a to až na hranu byto-
vých a dalších objektů. Dnes, když se někdo na

Ďáblice podívá, a to i z ptačí perspektivy, zjistí, že
mají krásné parky, udržované komunikace, protože
již nikdy nikde nebylo třeba kopat. Veškerá doplňo-
vání nebo opravy inženýrských sítí se uskutečňovaly
uvnitř kolektorů. Obdobných tunelů postupně v Pra-
ze vzniklo téměř devadesát kilometrů. Praha, co se
kolektorů týče, se stala jedním z vůdčích měst Evro-
py a zřejmě i světa. Nevím o žádném dalším městě,
které by mělo v přepočtu na obyvatele tak rozvinu-
tou kolektorovou síť.

Posléze se přišlo se na to, že lze prostředí v kole-
ktorech monitorovat. Do kolektorů se nainstalovala
čidla měření teploty, výskytu vody, plynu, kysličníku
uhelnatého. Zajistilo se tak, že jakákoliv porucha je
okamžitě signalizována na dispečink. Mnohdy se
tak stává, že při poruchách vody, horkovodu apod.
je závada zjištěna dříve, než si toho kdo z uživatelů
všimne. Přijede pohotovostní skupina, která poru-
chu opraví, aniž je přerušena dodávka média.

AAkkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt  KKoolleekkttoorryy  PPrraahhaa  jjee  aallee  vveellmmii
mmllaaddoouu  ffiirrmmoouu..  1177..  ččeerrvveennccee  bbuuddee  ssllaavviitt  pprrvvnníí
vvýýrrooččíí  ssvvééhhoo  zzaalloožžeenníí..

Naše společnost se vyvíjela postupně od devade-
sátých let minulého století. Dnes je již téměř rok
samostatnou akciovou společností stoprocentně
vlastněnou hl.m. Prahou. Staráme se o provoz inže-
nýrských sítí v kolektorech i o kolektory Všichni, kdo
v nich mají své sítě, platí za uložení a správu určité
poplatky. Ty stačí, aby naše společnost byla plně
samofinancovatelná. Výstavba kolektorů je sice fi-
nančně náročnou záležitostí, ale jejich provoz už je
plně hrazen mimo rozpočet hlavního města. Tam,
kde dnes máme kolektory, se rozšířily rozvody pro
kabelovou televizi, internet apod.

……  aa  vv  MMiilláánněě  tteerroorriissttii,,  kktteerrýýmm  ssee  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm
kkoolleekkttoorrůů  mmáálleemm  ppooddaařřiilloo  ddoossttaatt  aažž  nnaa  kkoonnzzuulláátt
UUSSAA..

To byl problém Italů. My jsme si už v polovině de-
vadesátých let uvědomili měnící se bezpečnostní
situaci. Proto jsme do všech kolektorů doplnili čidla
monitorující jakýkoliv vstup. Italové takto své kole-
ktory zajištěny neměli. Náš systém okamžitě upozor-
ní na otevření či pohyb v kolektoru. Dispečer ihned
analyzuje, je-li to vstup oprávněný či nikoliv. Pokud
neoprávněný, vyráží nejen naše pohotovostní skupi-
na, ale i týmy městské policie a Policie České
republiky a případně i hasiči, s nimiž máme tyto
činnosti zkoordinovány. Náš systém provozu a za-
bezpečení kolektorů se stal pilotním pro řadu zemí.
V současné době v otázce provozu a bezpečnosti
úzce spolupracujeme s Německem, s Rakouskem,
se Singapurem a dalšími. Ostatně pro Německo
v současné době ke kolektorům vytváříme jakousi
technickou rukověť.

DDííkkyy  vvaaššíí  ssppoolleeččnnoossttii  ssee  PPrraahhaa  ssttaallaa  MMeekkkkoouu
kkoolleekkttoorrůů  aa  aakkccíí  kkoonnggrreessoovvééhhoo  cchhaarraakktteerruu,,
zzaabbýývvaajjííccíí  ssee  ttoouuttoo  pprroobblleemmaattiikkoouu..  

Ano, na pražské kolektory se přijíždějí dívat odbor-
níci z celého světa. Velkou radost nám udělal loňský
pražský celosvětový kongres Asociace podzemního
stavitelství. Přesto, že se kongresy této asociace
konaly již na mnoha místech světa, nikde a nikomu
se nepodařilo do jejich oficiálních materiálů zapra-
covat kolektory. Pražské kolektory byly první, které
se objevily v jejím sborníku. Jako jedny z rovnocen-
ně zajímavých a světově uznávaných podzemních
staveb ve společnosti tunelů pod Mont Blancem,
pod úžinami v USA, mezi japonskými ostrovy nebo
pod kanálem La Manche apod. 

ZZaa  ppřřiissppěěnníí  vvaaššíí  ssppoolleeččnnoossttii  vvzznniikkll  vveellmmii  zzaajjíímmaavvýý
ffiillmmoovvýý  ddookkuummeenntt..  JJaakkoo  sseerriiááll  jjeejj  vvyyssííllaallaa  ii  ČČeesskkáá
tteelleevviizzee..  PPřřiibbllíížžiill  úúžžaassnněě  zzaajjíímmaavvéé  pprraažžsskkéé  ppooddzzeemmíí,,

s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 3

Kolektor je liniov˝ podzemnÌ objekt,

umoûÚujÌcÌ vedenÌ a ukl·d·ni

inûen˝rsk˝ch sÌtÌ. V kolektorech je

soust¯edÏna p¯ev·ûn· Ë·st technick˝ch

sÌtÌ nutn˝ch pro chod mÏsta ñ vodovody,

parovody, silovÈ kabely, telefonnÌ kabely,

optickÈ kabely, nÏkde i kanalizace. Tyto

sÌtÏ se v kolektorech snadnÏji

instalujÌ a udrûujÌ, a to vûdy

bez naruöeni Ëi omezenÌ okolÌ na

povrchu. Do systÈmu kolektor˘ pat¯Ì

i dalöÌ p¯ÌbuznÈ stavby: kolektorovÈ podchody pod

d˘leûit˝mi komunikacemi (d·lnicemi, kolejov˝mi

svröky), technickÈ kan·ly, domovnÌ kolektory

a technickÈ chodby.

u  n · s

Praha 
Mekkou
kolektor˘
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jjeehhoo  bbuuddoovváánníí  aa  vvyyuužžiittíí  lliiddmmii  oodd  pprraavvěěkkuu  aažž  ppoo
ssoouuččaassnnoosstt..  PPrroočč??

Snažili jsme se, aby se lidé dozvěděli, že nejenom
Praha, ale celá Česká republika má určitá specifika,
o nichž občané této země mnoho neví. Citlivě
udělaný doprovodný text, který diváky nezahltil
technickými údaji, zaujal. Sledovanost seriálu
předčila veškerá očekávání. Pražské podzemí lidé
přetvářejí pět tisíc let a navíc máme v Praze
specialitu. Tak, jak stoupalo dno Vltavy, stoupala
i její hladina a měnila se základní úroveň výstavby
pražských domů. Takže je v historickém centru
běžné, že tamní domy mají dva sklepy. Spodní
románský nebo gotický, nad ním je další barokní,
na němž stojí secesní dům. Dnes je již možné se na
tato turisticky nesmírně zajímavá místa podívat. 

ŘŘaaddaa  ssttaarroossttůů  ii  pprriimmááttoorrůů  ssttaattuuttáárrnníícchh  mměěsstt,,
kkrraajjsskkýýcchh  hheejjttmmaannůů  aa  ddaallššíícchh  lliiddíí  ppeeččuujjííccíícchh  oo  vvěěccii
vveeřřeejjnnéé  jjssoouu  ččtteennáářřii  VVššuuddyybbyylluu..  JJiižž  jjssttee  zzmmíínniill  žžee
ssppoolluupprraaccuujjeettee  ss  řřaaddoouu  mměěsstt  vv  zzaahhrraanniiččnníí..
SSppoolluupprraaccuujjeettee  ii  ss  mměěssttyy  vv  rráámmccii  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy??

V oblasti technického poradenství ano. Velmi
dobrou spolupráci máme s kolegy z Brna či Mostu.
V současné době začíná výstavba kolektorů na
území Ostravy. Pokud Ostrava projeví zájem, rádi
pomůžeme konzultacemi nebo se i zúčastníme.
Nevylučujeme, že bychom partnerům z těchto měst

nabídli i určité činnosti, které umíme a jejichž zaji-
štění by pro sídla s menším rozsahem kolektorů by-
lo naším prostřednictvím ekonomičtější. Umíme
např. kalibrovat a testovat analyzátory plynu, prová-
dět určité kroky na programování a využívání výpo-
četní techniky v monitoringu prostředí v kolekto-
rech. Máme specializované skupiny, které se nám
vyplatí držet samostatně. U společností, které se
starají o kolektory v rozsahu do dvaceti kilometrů,
by to bylo nerentabilní a zřejmě by se jim vyplatilo
tyto činnosti u nás objednat. 

➤➤ www.kolektory.cz

d o p r a v a

Jadran 
expressem 
za lÈtem

„Jakousi bílou vránou a blýskáním na lepší časy
v železniční přepravě osob na dovolenou je

Jadran express. S potěšením mohu konstatovat,
že se Českým drahám těmito zvláštními vlaky na
trase Praha - Kolín - Pardubice - Česká Třebová -

Brno - Břeclav - Graz - Záhřeb - Split daří
úspěšně konkurovat nejen daleko vyšším

komfortem přepravy oproti autobusům
a letadlům, ale i cenou.“

Ing. Petr Kousal, generální ředitel Českých drah

Zp·teËnÌ jÌzdnÈ Praha - Split - Praha
služby dospělý do 12 let
jízdenka + místenka (max. 8 os. v kupé) 1.990 Kč 1.600 Kč
doplatek do kupé pro 6 osob - "třída 2+" 500 Kč 500 Kč
jízdenka + lehátko (max. 5 os. v kupé) 3.500 Kč 2.800 Kč
jízdenka + lůžko (max. 3 os. v kupé) 5.000 Kč 4.000 Kč
jízdenka + místenka + auto 2.990 Kč -
jízdenka + lehátko + auto 3.990 Kč -
jízdenka + lůžko + auto 6.990 Kč -
přeprava kola / surfu / malého motocyklu 1.000 Kč -
přeprava velkého motocyklu / přívěsu 1.500 Kč -
přeprava psa 500 Kč -

V pátek 20. června v 09:40 z hlavního nádraží
v Praze první jízdou za létem odstartovala hi-
storicky první polistopadová „šňůra“ charte-
rových vlaků do Čechy nejnavštěvovanější let-
ní destinace, na pobřeží Jadranu. Letní sluno-
vrat první pasažéry Jadran expressu (97 %
obsazenost) symbolicky zastihl ve Splitu.   
➤➤ www.cd.cz/ckcd
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OO  ffiirrmměě  SSccaanniiaa  aa  jjeejjíícchh  vvoozzeecchh  VVššuuddyybbyyll
ppoopprrvvéé  ppřřiinneessll  iinnffoorrmmaaccee  vvee  ssvvéémm
ttřřeettíímm  vvyyddáánníí  llooňňsskkééhhoo  rrookkuu  vv
ččlláánnkkuu  ppooeettiicckkyy  nnaazzvvaannéémm  PPoouuššttnníí
aanndděělléé..  ZZmmiiňňoovvaall  ssee  oo  zzddaařřiilléémm
úúččiinnkkoovváánníí  ssppeecciiáállnněě  uupprraavveennýýcchh
vvoozzůů  SSccaanniiaa  RR112244  CCBB66xx66HHZZ  336600
aassiisstteennččnníí  aa  sseerrvviissnníí  sslluužžbbyy  nnaa  2244..
rrooččnnííkkuu  RRaallllyyee  AArrrraass  --  MMaaddrriidd  --
DDaakkaarr..  TTřřeettíí  jjaarrnníí  ddeenn  ttoohhoottoo  rrookkuu  jjsseemm
ssee  ppaakk  vv  ssííddllee  ffiirrmmyy  SSccaanniiaa  CCzzeecchh
RReeppuubblliicc  ss..rr..oo..  vv  CChhrrááššťťaanneecchh  uu  PPrraahhyy
zzúúččaassttnniill  uuvveeddeenníí  lluuxxuussnnííhhoo  ddáállkkoovvééhhoo  aauuttoobbuussuu
SSccaanniiaa  --  IIrriizzaarr  PPBB  nnaa  ččeesskkýý  ttrrhh..  SSppoolleeččnněě  ss  jjeehhoo
nnoovvýýmm  mmaajjiitteelleemm,,  jjeeddnníímm  zz  ddvvoojjiiccee  jjeeddnnaatteellůů  ffiirrmmyy
AASSIIAANNAA,,  ssppooll..  ss  rr..oo..,,  PPhhDDrr..  AAlleexxeejjeemm  LLiittvviinneemm,,  jjsseemm
ppaakk  aabbssoollvvoovvaall  iinnaauugguurraaččnníí  jjíízzdduu  nnaa  OOkkoořř..  AAssiiaannaa  jjee
ssppjjaattaa  ss  lleetteecckkýýmm  bbyyzznnyysseemm..  OOssttaattnněě  jjeejjíí  aauuttoobbuussyy
SSccaanniiaa  --  IIrriizzaarr  PPBB  jjiižž  ddáávvnnoo  bbrráázzddíí  kkoommuunniikkaaccee  mmeezzii
pprraažžsskkýýmm  aa  kkaarrlloovvaarrsskkýýmm  lleettiiššttěěmm..  SSppoolleeččnněě  ss  ttoouuttoo
lliinnkkoouu  AAssiiaannaa  úússppěěššnněě  pprroovvoozzuujjee  ii  „„LLeetteennkkoovvéé
cceennttrruumm““  aa  iinntteerrnneettoovvýý  sseerrvveerr  „„wwwwww..lleettuusskkaa..cczz““..
NNiiccmméénněě  nneejjeenn  jjeejjíímm  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  mmáá  SSccaanniiaa
vv ČČeesskkuu  ccoossii  ssppoolleeččnnééhhoo  ss  lleetteecckkýýmm  bbyyzznnyysseemm,,  ccoožž
mmii  bbyylloo  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  sseeddmmééhhoo
VVššuuddyybbyylluu  zzáámmiinnkkoouu  kk  oosslloovveenníí  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee
SSccaanniiaa  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  ss..rr..oo..,,  kktteerrýýmm  jjee  AAnnddeerrss
GGrruunnddssttrröömmeerr..  

Ano, značka Scania se, věřím, že úspěšně,
uplatňuje i na letišti Praha - Ruzyně. Česká správa
letišť s.p. zakoupila v loňském roce rychlé zásahové
vozidlo na podvozku Scania. Konkrétně se jedná
o dvounápravový podvozek s pohonem všech kol
s jedenáctilitrovým motorem o výkonu 380 k a pro-
dlouženou kabinou pro pětičlennou posádku.

Nástavbu tvoří vodní a pěnová cisterna
s čerpadlem. Pokud vím, zatím je s naším

vozidlem spokojenost, a doufám, že to
není poslední vůz Scania, který se
bude po ruzyňském letišti pohybovat.

PPaannee  GGrruunnddssttrröömmeerree,,  pprroočč  jjssttee  ssee
rroozzhhooddll  pprraaccoovvaatt  vv  ČČeesskkuu??

Upřímně řečeno, když jsem dostal
tuto nabídku, vůbec jsem se neroz-

mýšlel, jestli ji přijmout.  Česká republi-
ka je nádherná země a vezmu-li v úvahu

i hledisko profesní – český dopravní trh je ve-
lice konkurenceschopný a obzvláště v posledních
třech letech se velmi rychle vyvíjí. S tím samozřejmě
úzce souvisí i rozvoj naší firmy, kde došlo za toto ob-
dobí také k mnoha změnám, kterým jsem mohl být
nápomocen. Takže když vše shrnu, vyjde mi, že si
lepší místo momentálně nemohu přát. 

VV  jjeeddnnoomm  zz  ppřřeeddcchhoozzíícchh  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  pprreezziiddeenntt
ssppoolleeččnnoossttii  WWaalltteerr  LLuunnddbboorrgg  BByyggggnnaaddss  AABB  ppaann

HHaakkaann  LLuunnddbboorrgg  nnaa  nnaaššii  aaddrreessuu  řřííkkáá::  „„ČČeeššii  jjssoouu
mmiillíí,,  ppřřiirroozzeenníí  lliiddéé,,  cchhoovvaajjíí  ssee  ootteevvřřeenněějjii  vvee  ssrroovv--
nnáánníí  ss  cchhllaaddnněějjššíímmii  ŠŠvvééddyy..““  DDoommnníívváámm  ssee,,  žžee  ttoo
oodd  nněějj  bbyylloo  ssppoolleeččeennsskkyy  vveellmmii  zzddvvoořřiilléé..

Jistě, to je všeobecné mínění, já osobně
nemám příliš rád toto generalizující hodnocení
„národní povahy“. Upřímně řečeno, já příliš
rozdílů mezi českou a švédskou mentalitou
nevidím. Takže o to více si tu připadám jako
doma. Ze své vlastní, konkrétní zkušenosti mohu
říci, že se u svých kolegů i našich obchodních
partnerů setkávám se vstřícností, korektností
a jistou dávkou kreativity při řešení problémů,
což velmi oceňuji. 

NNaa  zzaaččááttkkuu  jjsseemm  zzmmíínniill  uuvveeddeenníí  lluuxxuussnnííhhoo  ddáállkkoo--
vvééhhoo  aauuttoobbuussuu  SSccaanniiaa  --  IIrriizzaarr  PPBB  nnaa  ččeesskkýý  ttrrhh..  NNaa
ppooddvvoozzccíícchh  SSccaanniiaa  jjeezzddíí  aauuttoobbuussyy  mmnnoohhaa
zznnaaččeekk,,  aallee  nneenníí  mmii  zznnáámmoo,,  žžee  bbyyssttee  ss  nněěkktteerroouu
zz nniicchh  kkooooppeerroovvaallii  ttaakk  úúzzccee  jjaakkoo  ss  IIrriizzaarreemm..

Ano, Scania je jedním z největších výrobců pod-
vozkových skupin pro autobusy v Evropě. Co se týče
autobusových nástaveb, které Scania sama vyrábí,
jsou to městské, příměstské a meziměstské.
U dálkových autokarů proto hledala partnera ke
kooperaci, což vyústilo v dohodu s Irizarem. Irizar je
španělská značka s více než stoletou tradicí
v oblasti vozidlových nástaveb. Výsledkem úzké
spolupráce designérů a podvozkářů našich firem je
luxusní autobus Scania - Irizar PB.

JJaakk  ddlloouuhhoo  jjssttee  vv  ČČeesskkuu  ss  aauuttoobbuussyy??

d o p r a v a

Scania Czech Republic s.r.o., dce¯in·
spoleËnost övÈdskÈ firmy Scania CV

AB, p¯ednÌho svÏtovÈho v˝robce
tÏûk˝ch n·kladnÌch automobil˘

a autobus˘, p˘sobÌ v »esku od roku
1994. DÌky vysoce kvalitnÌm

prodejnÌm a servisnÌm sluûb·m si zde
vybudovala silnÈ postavenÌ.

V loÚskÈm roce z·kaznÌk˘m dodala
588 nov˝ch n·kladnÌch automobil˘,

coû p¯edstavuje 15,6% podÌl na
ËeskÈm trhu. Oproti roku 2001, kdy

bylo prod·no 555 vozidel, doölo
k n·r˘stu o 6 %. Nav˝öenÌ

zaznamenal takÈ prodej pouûit˝ch
voz˘ Scania, a to o 7 %. Vozov˝ park

dopravnÌch firem se tak rozrostl
o 260 vozidel. Celkov˝ obrat

spoleËnosti vËetnÏ partner˘ v servisnÌ
a prodejnÌ sÌti dos·hl v minulÈm roce

3 mld. KË. V souËasnÈ dobÏ m·
Scania CZ v »esku sedm dealer˘.
V loÚskÈm roce investovala do
rozvoje servisnÌ a prodejnÌ sÌtÏ

100 mil. KË, p¯iËemû jejÌ celkovÈ
investice v »eskÈ republice dosahujÌ

565 mil. KË. Ke konci roku 2002
zamÏstn·vala spolu s partnersk˝mi
firmami 348 lidÌ. Scania dod·v· na
n·ö trh tÏûkÈ n·kladnÌ automobily

(nad 18 t) a d·lkovÈ autobusy. KromÏ
prodeje nov˝ch vozidel, servisu

a prodeje n·hradnÌch dÌl˘ poskytuje
celou ¯adu doplÚkov˝ch sluûeb, mezi
neû pat¯Ì pron·jmy vozidel, servisnÌ

smlouvy, ökolenÌ ¯idiË˘, pojiötÏnÌ
n·klad˘ na opravy, nep¯etrûit·
servisnÌ asistenËnÌ sluûba a dalöÌ. 

PrvnÌ t¯Ìdou
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d o p r a v a

Scania Czech Republic s.r.o. divizi autobusy vytvořila před necelými třemi
roky. Trh se rozvíjel a okolnosti zákazníky přiměly uvažovat o našich spolehli-
vých a co se týče provozu vysoce rentabilních autobusech. Navíc tím, že byl
autobus Scania - Irizar PB představen loni na veletrhu v Hannoveru na stánku
Scania, byla odstartována nová etapa. A to i co se týče dodávek náhradních
dílů. Scania tak má ve své servisní a distribuční síti dostatečnou zásobu
náhradních dílů pro nástavbu, což je velmi vstřícným krokem vůči zákazníkům.

JJaakkýý  ppoouužžíívváá  SSccaanniiaa--IIrriizzaarr  PPBB  hhnnaaccíí  aaggrreeggáátt,,  jjaakkáá  jjee  ddaallššíí  vvýýbbaavvaa  aauuttoobbuussuu??
Hnací agregát používá klasický, z tahačové řady Scania. Pro kategorii PB jsou

dány jednotné komponenty podvozku pro jakoukoliv délku a velikost nástavby.
Scania-Irizar PB je naší vlajkovou lodí a tomu odpovídá i specifikace podvozku.
Zákazník, který si objedná autobus kategorie PB, má jednoznačně dané, že tam
musí být dvanáctilitrový motor o síle 420 HP splňující Euro 3, osmistupňová
převodovka s řazením Opticruise a nezávislou přední nápravu. Vůz musí mít
kotoučové brzdy, ABS, trakční kontrolu, retardér atd. Musí mít vzduchové
pérování včetně elektronického hlídání polohy vozidla systémem ELC vč. funkce
„kneeling“, tzn. když zastaví, umí se naklonit k cestujícím tak, aby se jim (zejmé-
na straším lidem) lépe nastupovalo apod. U vozu Scania-Irizar PB není možnost
volby hnacího agregátu. Zkrátka nejlepší podvozek, nejlepší hnací agregát.
Model PB ale není jediným dálkovým autobusem v naší nabídce. Zákazníkům,
kteří mají zájem spíše o nižší třídu vozidel, můžeme dodat stále oblíbený Scania-
Irizar Century, kde je možnost vybrat si jak podvozek, tak typ motoru atd. 

VV  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  bbyyllaa  ddoossttii  ddiisskkuuttoovváánnaa  oottáázzkkaa  bbeezzppeeččnnoossttii  ddáállkkoovvýýcchh
aauuttoobbuussůů....

Vozy Scania obecně patří k nejbezpečnějším na světě díky tomu, že musí
splňovat velmi přísné švédské bezpečnostní normy. Na autobusy se vztahují
samozřejmě i další normy, např. ECE R66 (bezpečnost při převrhnutí) a ECE
R80 (bezpečnost a ukotvení sedadel). Scania - Irizar PB vše splňuje s dosta-
tečnou rezervou. Tuhý podvozek a nízko posazené těžiště zajišťují bezkonkuren-
ční stabilitu v zatáčkách. V případě nehody jsou cestující chráněni zesíleným
bezpečnostním klecovým rámem nástavby.

SSccaanniiaa  jjee  aallee  zznnáámmaa  ppřřeeddeevvššíímm  jjaakkoo  vvýýrroobbccee  ttěěžžkkéé  ddoopprraavvnníí  tteecchhnniikkyy..  
Unifikace výroby se pozitivně projevuje nejen u již zmiňované letištní techniky,

ale i u autobusových podvozků, protože kolem pětaosmdesáti procent podvoz-
kových skupin autobusů je shodných s tahačovou řadou. Výhodou je vysoká
spolehlivost, protože komponenty přejímané z tahačové řady jsou dimenzované
na extrémní zátěž. Díky tomu jsou vysoce odolné, protože naložené kamiony
mívají až kolem dvaačtyřiceti tun, kdežto dvounápravový autobus jen do osm-
nácti a třínápravový do šestadvaceti tun. Další výhodou jsou také úsporné
motory Scania - spotřeby paliva našich autobusů jsou jedny z nejnižších. 
V tom tkví vysoká oblíbenost Scania a zejména z těchto důvodů také nástav-
báři, nejenom Irizar, využívají podvozkových skupin Scania. Myslím, že autobus
Scania je investicí, která se rozhodně vyplatí.

➤➤ www.scania.cz

Luxusní 
ddoovvoolleennáá

na dosah   
ruky …

LLééttoo  pprráávvěě  vvrrcchhoollíí!!
PPoossttrrááddááttee  nnaabbííddkkuu  lluuxxuussnníícchh  hhootteellůů  ss  hhootteellůů  

ss  pprrooggrraammeemm  aallll  iinncclluussiivvee  pprroo  vvaaššee  kklliieennttyy??

ŠŠiirrookkáá  nnaabbííddkkaa  lluuxxuussnníícchh  hhootteellůů  aa  hhootteellůů  
ss  pprrooggrraammeemm  aallll  iinncclluussiivvee!!

ZZ áá jj ee zz dd yy   aa   pp oo bb yy tt yy   „„ nn aa   mm íí rr uu ““ !!   

TTuurreecckkoo
TTuurreecckkáá  rriivviieerraa  --  lleettoovviisskkaa  

KKeemmeerr,,  BBeelleekk,,  SSiiddee,,  AAllaannyyee

ŘŘeecckkoo  aa  ŘŘeecckkéé  oossttrroovvyy
OOssttoovv  KKoorrffuu,,  OOssttoovv  KKrrééttaa,,  OOssttoovv  EEvviiaa,,  

ŘŘeecckkáá  rriivviieerraa  --  LLoouuttrraakkii,,  CChhaallkkiiddiikkii

PPaassáážž  ČČeerrnnáá  RRůůžžee  --  11..  ppaattrroo
NNaa  PPřřííkkooppěě  1122,,  111100  0000  PPrraahhaa  11

tteell::  222211  001144    664400,,  tteell..//ffaaxx::  222211  001144  663311
ee--mmaaiill::  vviippttrraavveellcclluubb@@vvoollnnyy..cczz

wwwwww..VVIIPPTTRRAAVVEELLCCLLUUBB..cczz

Luxusní 
ddoovvoolleennáá

na dosah   
ruky …

HHlleeddáámmee  ddaallššíí  
oobbcchhooddnníí  zzáássttuuppccee  !!  

PPrroovviizzee  1100  %%  ii  zzee  ssppeecciiáállnníícchh  nnaabbííddeekk  

HHlleeddáámmee  nnoovvééhhoo  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkaa  ssee  zzkkuuššeennoossttmmii
vv cceessttoovvnníímm  rruucchhuu,,  ssee  zznnaalloossttíí  nněěkktteerrýýcchh  zz

nnáásslleedduujjííccíícchh  ddeessttiinnaaccíí::  ŘŘeecckkoo,,  TTuurreecckkoo,,  ŠŠppaanněěllsskkoo,,
CChhoorrvvaattsskkoo  aa  zzeejjmméénnaa  ppaakk  „„eexxoottiicckkýýcchh  ddeessttiinnaaccíí““..

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  vvoolleejjttee  tteell::  777777  001166  775555

VVyyžžááddeejjttee  ssii  nnoovvýý  

kkaattaalloogg  „„EExxoottiicckkéé  ccííllee

––  LLééttoo  ppoo  cceellýý  rrookk““  

vv  pprrůůbběěhhuu  zzáářříí..



SS  IInngg..  LLiinnddoouu  JJiirrssoovvoouu  jjssmmee  ssee  ppoopprrvvéé  ppoottkkaallii
vv eeggyyppttsskkéé  HHuurrgghhaadděě  vv  rrooccee  22000000..  PPrraaccoovvaallaa  ttaamm
jjaakkoo  ddeelleeggááttkkaa..  NNáášš  mmllaaddššíí,,  tteehhddyy  ttřříílleettýý  ssyynn  MMaattoouušš
zzaattvvrrzzeellee  pprrootteessttoovvaall,,  kkddyykkoolliivv  jjssmmee  jjeejj  ppoossttaavviillii  ddoo
vvooddyy,,  kktteerráá  mmuu  bbyyllaa  vvýýšš  nneežž  ppoo  kkoolleennaa..  AAssii  ppááttýý  ddeenn
ppoobbyyttuu  jjssmmee  aabbssoollvvoovvaallii  ppllaavvbbuu  llooddíí  kkee  kkoorráálloovvýýmm
úútteessůůmm..  NNaa  zzaassttáávvccee  kkee  ššnnoorrcchhlloovváánníí  MMaattoouuššeekk  ooppěětt
vvyyvváádděěll,,  aa  ttaakk  jjssmmee  jjeejj  nneecchhaallii  nnaa  llooddii  vv  ppééččii  ddeelleeggáátt--
kkyy..  KKddyyžž  jjssmmee  ssee  zzhhrruubbaa  zzaa  ppůůll  hhooddiinnyy  vvrrááttiillii,,  MMaattoouu--
ššeekk  vv  pplloovvaaccíícchh  rruukkáávvkkáácchh  ppllaavvaall  ss  LLiinnddoouu  vv  mmoořřii..
KKddyyžž  jjeejj  LLiinnddaa  hhllííddaallaa  ppooddrruuhhéé,,  sskkáákkaall  bbeezz  rruukkáávvkkůů
ddoo  hhlluubbookkéé  vvooddyy  vv  bbaazzéénnuu..
LLiinnddaa  jjee  zzee  SSttrraakkoonniicc..  SS  jjeejjíímm  ttááttoouu  ssee  ppoottkkáávváámmee
kkaažžddoouu  cchhvvííllii..  LLááďďaa  JJiirrssaa  mmoommeennttáállnněě  řřeeddiitteelluujjee  hhoo--
tteell  GGaarrnneett  vvee  SSttrraakkoonniiccíícchh,,  uuččíí  nnaa  ttaammnníí  ssttřřeeddnníí  hhoottee--
lloovvéé  šškkoollee,,  ppooddnniikkáá  vv  oobbllaassttii  ccaatteerriinngguu,,  zzkkrrááttkkaa  hhyy--
ppeerraakkttiivvnníí  ččlloovvěěkk..  JJeezzddíímm  zzaa  nníímm  rráádd..  UUžž  pprroottoo,,  žžee  ssee
uu  nněějj  sskkvvoossttnněě  vvaařříí,,  bbyyddllíí,,  ppooppííjjíí  ii  ppoovvííddáá..    NNeeddáávvnnoo
jjssmmee  ssee  ss  LLiinnddoouu  ooppěětt  ppoottkkaallii..  KKrrááttccee  ppoottéé,,  ccoo  bbyyllaa
jjmmeennoovváánnaa  řřeeddiitteellkkoouu  hhootteelluu  BBeellllaa  VViissttaa  AAppaarrtt
vv AAllaannyyii..    VV  nnoovvéé  ffuunnkkccii  ppřřiijjeellaa  oosslloovviitt  ččeesskkéé  cceessttoovvnníí
kkaanncceelláářřee  oorriieennttuujjííccíí  ssee  nnaa  TTuurreecckkoouu  rriivviieerruu..  AA  pprroo--
ttoožžee  ttiittuulleekk::  „„ZZ  ČČeecchh  aažž  nnaa  kkoonneecc  ssvvěěttaa““  ssii  ššeettřříímm  pprroo
ddaallššííhhoo  vvýýzznnaammnnééhhoo  SSttrraakkooňňáákkaa,,  IInngg..  PPaavvllaa  PPaavvllaa,,
rroozzhhoovvoorr  ss  IInngg..  JJiirrssoovvoouu  jjsseemm  ssii  pprraaccoovvnněě  nnaazzvvaall::  „„PPoo
ssttooppáácchh  SSttrraakkoonniicckkééhhoo  dduuddáákkaa““..  LLiinnddoo,,  pprroočč  jjssttee  ssee
jjaakkoo  oonn  rroozzhhooddllaa  ooddeejjíítt  ddoo  TTuurreecckkaa  aa  pprroočč  ssttuuddoovvaatt
ttuurreeččttiinnuu??

To jsou báchorky, že my u nás ve Strakonicích …
Ne, vážně: Turecko mě lákalo už jako delegátku. Tu

rečtina, ač se na první pohled může zdát složitá, je
nám velmi blízko. Je melodickým jazykem. Snadno
se učí. Hovoří jím obrovské množství významných
obchodníků po celém světě.

ŘŘííddiitt  aa  ppllnniitt  hhootteell,,  ttoo  nneenníí  jjeenn  ttaakk..  KKddee  jjssttee  zzíísskkáávvaallaa
pprraaxxii??    

Na hotelích jsem začínala odmalička po boku ta-
tínka. V Teplicích, v Karlových Varech, v Praze …
Prošla jsem všemi odbornostmi – od recepce přes
číšníka, barmana. Nejvíce jsem se věnovala bar-
manství. Jako barmanka jsem se zúčastnila i mi-
strovství světa v Tokiu. Poté, a to jsme se spolu po-
tkali, jsem pracovala jako delegátka. Pak jsem se za-
bývala marketingem a managementem. Když se mi
naskytla tato příležitost, řekla jsme si, že bych to vše-
chno mohla pospojovat dohromady. Pochopitelně,
nejen prací je člověk živ. Věnovala jsem se i jiným vě-
cem a také sportu. Zejména basketbalu a potápění.

VV  AAllaannyyii  jjsseemm  bbyyll  ppřřeedd  ddvvěěmmaa  rrookkyy  nnaa  ffaammttrriippuu
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  DDeettuurr..  PPoo  jjeeddnnoomm  zz    bbeezzvvaa
oobběěddůů  jjssmmee  aabbssoollvvoovvaallii  ppaarrááddnníí  ppllaavvbbuu  llooddíí  ppoodd
ttaammnníí  cciittaaddeelloouu  aažž  ttéémměěřř  kkee    KKlleeooppaattřřiinněě  pplláážžii
ss ppoovvěěssttnnoouu  jjeesskkyynníí..  NNáásslleedduujjííccíí  ddeenn  jjsseemm  ssii  ttoo
zzooppaakkoovvaall  ssáámm,,  bbeezz  lloodděě..  KKuuss  jjsseemm  ppllaavvaall  nnaa
zznnaakk..  PPřřii  ppoohhlleedduu  nnaa  kkoorruunnuu  aannttiicckkýýcchh  hhrraaddeebb
zz PPoosseeiiddoonnoovvyy  řřííššee  jjaakkoo  bbyycchh  ssee  pprrooppllaavvaall  oo  ddvvaa
aa ppůůll  ttiissííccee  lleett  nnaazzppěětt..  

Ano, Alanyi dominuje nádherná pevnost s pro-
slulou cisternou, kterou dávno před naším leto-
počtem založil pirát Diadof Trifon. Váže se k ní řa-
da historických událostí. Alanye byla významným
přístavem s čilými obchodními styky s Egyptem.

V moři kolem je
potopeno velké
množství lodí.
Dodnes je tam
možné nacházet
amfory. V rámci
potápění lze
navštívit i několik jeskyní přímo pod pevností.

JJaakkýý  jjee  vváášš  hhootteell??
Bella Vista Apart se nachází na krásném místě

v těsném sousedství pevnosti. Je reprezentantem
vysoce kvalitních apartních hotelů. V klidové zóně,
mimo ruch města, a přitom v centru blízko pláže.
Hosté si k nám mohou brát své psy. Kousek od nás
je lesík vhodný k procházkám. Součástí hotelového
areálu jsou bazény s lehátky volně k dispozici – jeden
pro děti a druhý pro plavce. Kromě klasického apar-
tu – vlastní kuchyně, obývací části, ložnice a kom-
pletního sociálního zázemí – nabízí hostům kvalitní
gastronomii. Jako součást pobytových packageů
jsme v něm začali dělat polopenze. Zejména proto,
abychom se zavděčili české klientele, na niž se chce-
me dominantně orientovat, když je teď hotelem
s českým managementem. 

s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 336

DR. JIŘÍHO FIFKY, 386 01 STRAKONICE, TEL.: 342 321 984, 324 324 758, E-MAIL: HOTEL.GARNET@QUICK.CZ

HTTP://HOTELGARNET.WEBPARK.CZ

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

ÿeditelkou   
hotelu v Turecku

d e s t i n a c e  T u r e c k o

HHootteell  BBeellllaa  VViissttaa  AAppaarrtt
Kale Yamaci, Dr. Postalci sitesi, Alaniya, Turkey
tel.: 0090/242/5134166-7, fax: 0090/242/5134168
mobil Turkey: 0090/555/3199668
mobil CZ:  608 973 948, email: jirsova.linda@post.cz


