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Všudybylu roku 2001 je

doprava. Co by asi o té

současné české napsal

Jan Amos Komenský

dnes? O neutěšeném

stavu hrubě

opotřebovaných,

přetěžovaných

pozemních

komunikací?

O zácpách a smogu ve

městech?

O spekulantech

s pozemky

schovávajících se za ekologická hnutí? O současné loupežné

sběři vyžadující „mýtné“ za nesmyslné průjezdy či

o gangsterech převlečených do policejních mundůrů? O leckdy

pochybné bezpečnosti na silnicích? O profesionálních

sebevrazích od velkých volantů nedodržujících povinné

bezpečnostní přestávky. O nemastných neslaných pokusech

silniční a dálniční policie je postihovat? A o neoslabujícím

entuziasmu dopravců  vydělávat na živobytí jen a právě tímhle

kvaltováním nelehkým a nebezpečným?  Zřejmě to samé, co

před téměř čtyřmi sty lety. Pouze by použil modernější češtiny.

Jaromír Kainc   
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nnaattááhhaattii  aa  nnaammááhhaattii,,  ttééžž  oodd  ddeeššťťůů,,  ssnniihhůů,,  sslloott,,  mmeetteelliicc,,  zziimm,,  hhoorrkk
rroozzlliiččnnáá  nneeppoohhooddllíí  ssnnááššeettii  vviidděěll;;  jjaakkoo  ii  nnaa  ppaassíícchh11 vvššuuddyy  nnaa  nněě
ččííhhaattii,,  vvššeecckkoo  jjiimm  ppřřeettřřáássaattii,,    vvaaččkkyy  vvyypprraazzddňňoovvaattii  ((aann  nniicc
kk zznniikknnuuttíí  ttoohhoo22 hhnněěvv,,  ttrrhháánníí  aa  ssaappáánníí  nneeppoommááhhaall));;  ttoolliikkééžž
lloouuppeežžnnoouu  ppoo  ssiillnniiccíícchh  ssbběěřř  oouuttookkyy  nnaa  nněě  ččiinniittii  aa  dduuššii  jjeejjiicchh
vvžžddyycckkyy  nnaa  ššaannccíícchh  ssttááttii33 sseemm  ssppaattřřiill,,  zzooddnneecchhttěělloo  ssee  mmii  ttoohhoo..

Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P.1624

1 v záloze  2 k uniknutí z toho  3 v největším nebezpečí

KvÌz
o t˝dennÌ leteck˝ z·jezd 
pro 2 osoby na Kan·rskÈ

ostrovy najdete na stranÏ 35.

VVyyddaavvaatteell:: PhDr. Jaromír Kainc
Chalabalova 1605, 155 00 Praha 13

mobil:  0603/177 536, fax: 02/652 29 06
e-mail: kainc@mbox.dkm.cz

ČČlleennkkaa  rreeddaakkccee::  Vanda Štichová
JJaazzyykkoovvéé  úúpprraavvyy:: PaedDr. Drahoslava Pittnerová
KKoonnzzuullttaaccee  cciittááttůů:: Ing. Igor Hartmann
GGrraaffiicckkáá  úúpprraavvaa  aa  ssaazzbbaa::  im design
TTiisskk::  Graspo Zlín s. r. o.

ZZaa  oobbssaahh  iinnzzeerrááttůů,,  PP..RR..  ččlláánnkkůů  aa  aauuttoorrsskkáá  pprráávvaa  kk  nniimm
zzooddppoovvííddaajjíí  jjeejjiicchh  zzaaddaavvaatteelléé..

Průvodce labyrintem 
českého cestovního ruchu

ZZ··jjeezzdd  pprroo  22  oossoobbyy      
ddoo  KKaall··bbrriiee    

ss  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářříí  DDaaeenn  IInntteerrnnaattiioonnaall  lloosseemm
ppřřiippaaddll  KKaatteeřřiinněě  NNoovváákkoovvéé  zz  NNeerraattoovviicc..



PPaannee  mmiinniissttřřee,,  hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ppááttééhhoo  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu  rrookkuu  22000011  jjee  ddoopprraavvaa..  VV  oobbllaassttii
aauuttoobbuussoovvéé  ppaattřříí  mmeezzii  cchhrroonniicckkyy  ppřřeettrrvváávvaajjííccíí  ttrraabbllee
nneeddooddrržžoovváánníí  mmeezziivvllááddnníícchh  ddoohhoodd,,  kktteerréé  ssee  ttýýkkaajjíí
ppooddnniikkáánníí  zzaahhrraanniiččnníícchh  ssuubbjjeekkttůů  vv  oobbllaassttii  zzáájjeezzddoovvéé
aauuttoobbuussoovvéé  ddoopprraavvyy  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..    PPooddllee
ppllaattnnýýcchh  mmeezziivvllááddnníícchh  ddoohhoodd,,  kktteerréé  ČČeesskkáá
rreeppuubblliikkaa  uuzzaavvřřeellaa    ssee  vvššeemmii  ssttááttyy  EEvvrrooppyy,,  nneenníí
mmoožžnnéé  nnaa  úúzzeemmíí  ttřřeettííhhoo  ssttááttuu  ppooddnniikkaatt  vv  zzáájjeezzddoovvéé
aauuttoobbuussoovvéé  ddoopprraavvěě..  TTéémměěřř  vvššeecchhnnyy  ssttááttyy  tteennttoo
zzáákkaazz  ppooddnniikkáánníí  vvyyžžaadduujjíí  aa  ddůůsslleeddnněě  ppoodd  hhrroozzbboouu
zznnaaččnnýýcchh  ssaannkkccíí  kkoonnttrroolluujjíí..    VV  EEvvrrooppěě  nnaa  zzááppaadd  oodd
nnaaššíí  hhrraanniiccee,,  kkaamm  ppeevvnněě  ddoouuffáámm  ssmměěřřuujjeemmee,,  aallee
ii nnaa  SSlloovveennsskkuu,,  mmůůžžee  pprroovvéésstt  kkoonnttrroolluu  kkaažžddýý
ppoolliicciissttaa  aa  uudděělliitt  ppookkuuttuu,,  ppooppřřííppaadděě  zzaattkknnoouutt  ččii
vvyyhhoossttiitt  řřiiddiiččee  nneebboo  zzaabbaavviitt  aauuttoobbuuss..  SSyyssttéémm
eevviiddeennccee  jjee  ppřřiittoomm  jjeeddnnoodduucchhýý..  NNaa  hhrraanniiccíícchh
vvyyppiissuujjee  kkaažžddýý  aauuttoobbuuss  jjíízzddnníí  lliisstt,,  vvee  kktteerréémm  ssee
vvyyppllňňuujjíí  úúddaajjee  oo  aauuttoobbuussuu,,  ssttaavvuu  ttaacchhoommeettrruu  aattdd..
aa mmiimmoo  jjiinnéé  ii  sseezznnaamm    cceessttuujjííccíícchh..  VV  ppřřííppaadděě,,  kkddyy
ppoolliicciissttaa    aauuttoobbuuss  zzaassttaavvíí  aa  jjmméénnaa  cceessttuujjííccíícchh
((uuvveeddeennáá  vv  jjeejjiicchh  iiddeennttiiffiikkaaččnníícchh  cceessttoovvnníícchh
ddookkllaaddeecchh))  nneessoouuhhllaassíí  ssee  jjmméénnyy  nnaa  jjíízzddnníímm  lliissttuu,,
vvzznniikknnee  vváážžnnýý  pprroobblléémm..  ČČeeššttíí  ddoopprraavvccii  ssii  jjssoouu  ttěěcchhttoo
ssaannkkccíí  ddoobbřřee  vvěěddoommii  aa  pprroottoo  ssii  žžááddnnýý  sseerriióózznníí  ččeesskkýý
ddoopprraavvccee  nneeddoovvoollíí  vv  zzaahhrraanniiččíí    ttuurriissttyy  nnaakkllááddaatt..      

Problematika státního odborného dozoru je složitá
a byla také jedním z témat mých loňských jednání
s autodopravci.

KKddoo  tteeddyy  pprroovvááddíí,,  vv  jjaakkéémm  ppooččttuu  aa  jjaakk  ččaassttoo
kkoonnttrroolluu??  PPřřííppaaddnněě  pprroočč  nneejjssoouu  vvee  vvnniittrroozzeemmíí
pprroovváádděěnnyy  nnáásslleeddnnéé  kkoonnttrroollyy  jjmmeenn  ppřřeepprraavvoovvaannýýcchh
oossoobb,,  ooddppoovvííddaajjíí--llii  jjmméénnaa  ppřřeepprraavvoovvaannýýcchh  oossoobb
jjmméénnůůmm  uuvveeddeennýýmm    vv  jjíízzddnníícchh  lliisstteecchh  ppoottvvrrzzeennýýcchh
ppaassoovvoouu  ppoolliicciiíí  nnaa  hhrraanniiččnníícchh  ppřřeecchhooddeecchh??

Státní odborný dozor v
mezinárodní osobní dopravě byl
poslední novelou zákona o silniční
dopravě svěřen, s výjimkou
mezinárodní linkové dopravy,
orgánům kraje v přenesené
působnosti. V mezinárodní linkové
dopravě je svěřena tato působnost

Ministerstvu dopravy a spojů (MDS), které má
samozřejmě při výkonu vrchního státního
odborného dozoru i oprávnění k výkonu státního
odborného dozoru v ostatní mezinárodní dopravě.
Vzhledem k tomu, že krajské úřady se teprve
vytvářejí zajišťuje jako dosud  veškerý státní
odborný dozor  v mezinárodní osobní dopravě
prakticky pouze MDS. Konkrétně se jedná pouze
o dva pracovníky, kteří zajišťují nejen státní odborný
dozor, ale veškerou agendu mezinárodní osobní
dopravy. Kontrola je proto prováděna ve velmi
malém rozsahu. Přesto, pokud jsme byli na
konkrétní případ upozorněni, např. Společenstvím
autodopravců Čech a Moravy, vždy byla kontrola
provedena a zjednána náprava. Těžiště kontroly
dodržování příslušných ustanovení mezivládních
dohod spočívá na celních orgánech na hraničních
přechodech, které podle našich poznatků důsledně
kontrolují a postihují nesrovnalosti v seznamech
cestujících  na jízdních listech.

JJaakkéé  jjssoouu  ssaannkkccee  zzaa  nneeddooddrržžoovváánníí  mmeezziivvllááddnníícchh
ddoohhoodd  pprroo  oobbllaasstt  zzáájjeezzddoovvéé  aauuttoobbuussoovvéé  ddoopprraavvyy
vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee??  JJaakk  vvýýzznnaammnněě,,    jjaakkýýmm  ffiinnaannččnníímm
oobbjjeemmeemm  ssee  ((vvzzhhlleeddeemm  kk  vv  EEvvrrooppěě  nneevvííddaanněě
mmaassiivvnníímmuu  vvýýsskkyyttuu))  ppooddíílleejjíí  nnaa  ppřřííjjmmoovvéé  ssttrráánnccee
rroozzppooččttuu  ČČeesskkééhhoo  ssttááttuu..  TToommuu  ppaakk  ččeesskkéé
ppooddnniikkaatteellsskkéé  ssuubbjjeekkttyy  mmnnoohhddyy  nneemmaajjíí  ccoo  nnaa
ddaanníícchh  ooddvváádděětt,,  pprroottoožžee  pprráávvěě  jjeejjiicchh  ppooddnniikkaatteellsskkéé
zzáámměěrryy  ttrrppíí  úújjmmuu  kkaabboottáážžíí??

Sankce za nedodržování mezivládních dohod
v mezinárodní autobusové dopravě jsou stanoveny
jak přímo v těchto dohodách, tak i v českém
právním řádu. V zásadě je možné podle
mezivládních dohod uplatnit tři stupně sankcí a to
varování, odebrání již udělených povolení
a nevydávání dalších až po zákaz vstupu vozidel
předmětného dopravce na určitou dobu, nebo

trvale na území ČR. Podle zákona o silniční
dopravě je možno zahraničnímu dopravci,
který nedodržuje ustanovení
mezinárodních dohod  nebo provozuje
dopravu bez povolení uložit ve správním
řízení pokutu až 500 000 Kč, a to
i v souběhu s uvedenými sankcemi podle
příslušné mezivládní dohody. Správní

řízení o uložení pokuty je však zdlouhavý proces,
proto je častěji využívána praxe, že je při zjištění
uvedených porušení dopravci uděleno, zpravidla na
hraničním přechodu, náhradní povolení za správní
poplatek v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč. To je výše
srovnatelná s pokutami (resp. předběžnými
kaucemi), které platí naši dopravci za srovnatelné
delikty v zahraničí. Celkový finanční objem těchto
pokut, resp. správních poplatků za náhradní
povolení není sledován, podle kvalifikovaného
odhadu se jedná o několik desítek případů ročně.

JJaakkýýmm  zzppůůssoobbeemm  aakkttuuáállnněě  --  nnyynníí    nnaa  ppooččááttkkuu  hhllaavvnníí
ttuurriissttiicckkéé  sseezzóónnyy  22000011  aa  kkddyy  aa  jjaakk  ttrrvvaallee  hhooddllááttee
řřeeššiitt  ssttáávvaajjííccíí  ssiittuuaaccii  vv  ppooddnniikkáánníí  zzaahhrraanniiččnníícchh
ssuubbjjeekkttůů  vv  oobbllaassttii  ttřřeettiizzeemmnníí  zzáájjeezzddoovvéé  aauuttoobbuussoovvéé
ddoopprraavvyy  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee??  

Nedomnívám se, že by rozsah klasické kabotáže,
tj. přeprav, mezi dvěma místy na českém území,
které by prováděli zahraniční dopravci bez povolení,
byl velký. Není mi znám ani případ, kdy by cizí
dopravce odvážel bez povolení české občany do
zahraničí. Je třeba si uvědomit, že s řadou států si
měníme každoročně určitý kontingent povolení,
která tuto činnost vzájemně umožňují - např.
Španělsko a s jinými státy, např. s Německem,
máme dohodnutou liberální praxi, kdy se vzájemně
povolují odvozy z letišť s navazující okružní jízdou ve
státě, odkud je odvoz prováděn. Této možnosti, jak
ve Španělsku, tak i v Německu využívají i naši
dopravci.

Zintenzivnění státního odborného dozoru, který
provádí přímo MDS, vzhledem  k omezeným
personálním možnostem v letošním roce
nepředpokládám. Novela zákona o silniční dopravě
z loňského roku svěřila kontrolu dokladů, tedy
i vstupních povolení zahraničních dopravců,
i orgánům Policie ČR, včetně možností vybírání
kaucí přímo od řidičů a odstavení vozidla, nesloží-li
řidič kauci za zjištěný správní delikt, který pak bude
řešen pokutou ve správním řízení. V tomto směru
tedy lze očekávat jisté zlepšení, je třeba si však
uvědomit, že pravidla pro provozování mezinárodní
autobusové dopravy  jsou poměrně složitá a ne
jednotná pro všechny státy, a že tedy praktické
uplatňování tohoto ustanovení potřebuje čas
a bude poměrně složité. Za pomoci holandských
expertů je rovněž připravován vznik samostatné
“kontrolní a vymáhací jednotky pro silniční
dopravu“, čímž by celý problém byl vyřešen
komplexně.

Podle mého názoru přinese zlepšení v celé oblasti
až větší liberalizace a sjednocení pravidel pro
mezinárodní osobní dopravu, jejímž prvním krokem
by mělo být uzavření Dohody INTERBUS v letošním
roce a později náš vstup do EU. Pak budou moci
naši dopravci najít vyšší uplatnění v zahraničí,
zároveň však budou muset být připraveni čelit
vyššímu tlaku cizích dopravců na českém trhu.

➤➤ www.mdcr.cz
➤➤ www.mvcr.cz
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VVeeřřeejjnnéé  mmíínněěnníí  jjee  jjaakkoo  oobbrroovvsskkýý  sseettrrvvaaččnnííkk,,  kktteerréémmuu,,
kkddyyžž  uužž  ssee  kkddyyssii  nněějjaakk  rroozzppoohhyybboovvaall,,  ttěěžžkkoo  uudděělluujjee

nnoovvýý  iimmppuullss..  NNeemmáá--llii  zzppůůssoobbiitt  jjeeššttěě  vvěěttššíí  ppaasseekkuu  ttíímm,,  žžee  jjeejj  vvyyoossíímmee  ((jjaakk  iilluussttrruujjíí
dděějjiinnyy  ttzzvv..  rreevvoolluuccíí)),,    mmuussíí  zz  nněějj  nnaakkuummuulloovvaannáá    eenneerrggiiee  ((oobbzzvvllááššttěě  ppaakk  zzááppoorrnnáá))
vvyypprrcchhaatt  jjaakkssii  ssaammaa  oodd  sseebbee..  NNaavvíícc,,  ppoosslloovvéé  ššppaattnnýýcchh  zzpprráávv  jjssoouu  vvžžddyy  ppoo  rruuccee
aa vvííttaanněějjššíí,,  nneežž  ttii  oozznnaammuujjííccíí,,  žžee  nněěccoo  ffuunngguujjee  ttaakk,,  jjaakk  mmáá..  DDrrááhhyy  bbyyllyy  jjssoouu
aa bbuuddoouu  vveellkkoolleeppoouu,,  llééttyy  pprroovvěěřřoovvaannoouu  ((ii  zzkkoouuššeennoouu)),,  oorrggaanniizzaaccíí..  PPrrvvnníí  vvllaakk  ddoo
BBrrnnaa  ppřřiijjeell  vv  ččeerrvveennccii  11883399,,  ddoo  OOlloommoouuccee  1177..  řřííjjnnaa  11884411  aa  PPrraahhyy  2200.. ssrrppnnaa
11884455..  AA  jjaakk  ččaass  oodd  ččaassuu,,  jjiižž  oodd  ddoobb  CC..  kk..  pprriivviilleeggoovvaannéé  RRaakkoouusskkéé  ssppoolleeččnnoossttii
ssttááttnníí  ddrrááhhyy,,  ddookkaazzuujjee  tteenn  kktteerrýý  bbllbbeecc,,  nneenníí  mmoožžnnéé  ssee  ddoo  nniicchh  nneettrreeffiitt..  PPrroocceennttoo
oommyyllůů  aa  cchhyybb  jjee  vvššeeoobbeeccnněě  kkoonnssttaannttnníí  --    kkddoo  nniicc  nneedděělláá,,  nneettvvoořříí  aa  jjeenn  ppaarraazziittuujjee,,
nniicc  nneezzkkaazzíí..    NNaaooppaakk,,  aabbssoolluuttnníí  ččííssllaa  vvžžddyy  hhoovvoořřiillaa  vv nneepprroossppěěcchh  vveellkkýýcchh
aa aakkttiivvnníícchh..  KKoonnssttaattoovvaatt  pprroottoo,,  aa  ttoo  ii  vv  ppřřííppaadděě  ssoouuččaassnnýýcchh  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh,,  žžee  ssee
hhrraajjee  nnaa  vvýýsslleeddkkyy,,  nneessttaaččíí..  VVžžddyy  ssee  hhrráálloo  aa  hhrraajjee  oo  ddůůvvěěrruu..    JJaakk  iilluussttrruujjíí  nnoovvooddoobbéé
dděějjiinnyy,,  mmyy  nnaaššiinnccii  jjssmmee  vv  řřaadděě  jjiinnýýcchh    ppřřííppaaddůů  ((vvyyjjmmaa  ppeerrssppeekkttiivvnnoossttii  žžeelleezznniiččnníí
ddoopprraavvyy))  aažž  nneemmííssttnněě  ddůůvvěěřřiivvíí..  SSttaaččíí  ssee  ppooddíívvaatt  nnaa  ppřřeemmnnoohhéé  zz  ggaalléérrkkyy
ooffiicciiáállnníícchh  ggéénniiůů  nnáárrooddaa  ččeesskkééhhoo..  ZZvvllááššttěě  ppaakk  nnaa  vvyyččppěělléé  pprroojjeekkttyy  ttzzvv..
rreessttrruukkttuurraalliizzááttoorrůů  aa  nnaa  ddrruuhhddyy  ssaammoozzvvaannéé  mmeessiiááššee  ččeesskkéé  eekkoonnoommiikkyy..  JJaakk    bbyyllii
ssvvééhhoo  ččaassuu  ppooppuulláárrnníí!!  AA  ddnneess……??  AAllee  nnaa  ttoottoo  ttéémmaa  jjsseemm  ssppoolleeččnněě  ss  ppaanneemm
KKoommeennsskkýýmm  jjiižž  mmeeddiittoovvaall  vv  úúvvooddnnííkkuu  ttřřeettííhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000011  nnaazzvvaannéémm
„„SSllýýcchhaall--lliiss  kkddyy  ccoo  oo  KKrreetteennsskkéémm  llaabbyyrriinnttuu““..    PPaannee  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteellii,,    ppřřeemmnnoozzíí,,
ss nniimmiižž  mmáámm  ttuu  ččeesstt  ssii  ppoovvííddaatt,,  mmaajjíí  VVššuuddyybbyyll  rrááddii  pprráávvěě  pprroottoo,,  žžee  ssee  nneessnnaažžíí  bbýýtt
ppoouuzzee  ppoosslleemm  ššppaattnnýýcchh  zzpprráávv..  TTaakkžžee,,  zz  ččeehhoo  mmááttee  rraaddoosstt??

Z toho, jak se nám  za poslední dva roky podařilo dát dohromady osobní
dopravu. Železnice je zřejmě jediným uceleným celostátním systémem, který
umožňuje přepravit lidi prakticky odkudkoliv kamkoliv. Těší mne, že se
o obnovuje zájem lidí o železniční přepravu. 

PPookkuudd  ttoo  jjeennoomm  ttrroocchhuu  jjddee,,  rráádd  cceessttuujjii  vvllaakkeemm..  ZZeejjmméénnaa  ppaakk  ppřřeess  nnoocc  ččeesskkýýmm
llůůžžkkoovvýýmm  vvoozzeemm  aa  vvůůbbeecc  nneejjrraadděějjii,,  jjaakk  ttvvrrddíí  mmíí  kkaammaarrááddii,,  ddoo  RRuummuunnsskkaa..  AAllee  rráádd
ii  nnaa  ddoocceellaa  oobbyyččeejjnnéé  vvnniittrroossttááttnníí  sslluužžeebbnníí  cceessttyy..

Jsem potěšen, že už cestujícím můžeme nabídnout trošku větší komfort. Zatím
jen ve vlacích nejvyšší kategorie a u příměstských vlakových souprav. Chtěl bych

čtenáře Všudybylu ujistit, že se jedná o počátek nové cesty. Začíná se dařit
vyjasňovat si věci kolem financování osobní dopravy. I když ji provozujeme za
cenu, která nepokrývá náklady, stát se už začíná přiklánět k tomu, co léta
praktikuje u autobusů. Chce se hlásit k finančnímu rozdílu a hradit jej. Bude-li
tomu skutečně tak, budeme mít více prostředků a můžeme nové vozy nabídnout
dalším lidem. Zatím je využíváme na tratích Eurocity a Intercity, které udělaly
českou železniční dopravu evropskou. Dnes už přes naše území tyto vlaky jezdí
ve dvouhodinovém taktu. Poté, co jsme je převedly z  ramene přes Kutnou Horu
na Pardubice, jejich vytíženost vzrostla téměř o 50 %. Jezdí s nimi lidé nejen
z naší republiky, ale především z Berlína, Vídně, Budapešti do Brna, Prahy i do
Pardubic. Tím také České dráhy napomohly  tomu,  že jsme se v očích lidí,
zvyklých na jistý standard, stali civilizovanou evropskou zemí. Američané
i Japonci mají ze svých bedekrů nastudováno, že mají jezdit vlaky Eurocity, neb
jsou příjemné a bezpečné a jezdí rychle. To, že takové vlaky jezdí  k nám, pak
vnímají, jako že je Česká republika stabilní důvěryhodnou zemí. 

● ûeleznice jedin˝m

ucelen˝m celost·tnÌm

dopravnÌm systÈmem ●

poda¯ilo se vyrovnat

kdysi nep¯Ìjemnou bilanci, ûe

u n·s jezdilo vÌce zahraniËnÌch voz˘, neû naöich

v cizinÏ ● vlaky Eurocity a Intercity dÏlajÌ Ëeskou

ûelezniËnÌ dopravu evropskou ● vysoce hodnocen·

sluûba Ëesk˝ch cateringov˝ch spoleËnostÌ ● vÏtöÌ

ök·la slev ● jÌzdnÌ ¯·d bude platit od 9. Ëervna 2001

do 15. prosince 2002 ● v Praze na HlavnÌm n·draûÌ

dalöÌ z ¯etÏzce prodejen Pont ● v polovinÏ letoönÌho

roku bude vyps·no v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na jedinÈho

partnera pro celÈ HlavnÌ n·draûÌ ● mezi Prahou

a Ostravou sviötÌ spolehliv ,̋ rychl˝ a ËÌm d·l tÌm

oblÌbenÏjöÌ expres Supercity SC 502 a SC 503

MANAéER ● »eskÈ dr·hy v oblasti mezin·rodnÌ

p¯epravy n·klad˘ na 4. mÌstÏ

v EvropÏ, v tranzitnÌ druzÌ ●

v n·vaznosti na koridor zaËÌnajÌ

p¯ich·zet investice a penÌze

z Bruselu ● 

Ústředí CK ČD: Hybernská 5, 110 00 Praha 1
tel.: 02/ 2421 9805, fax: 02/ 2422 3600

e−mail: ckphasek dop.pha.cdrail.cz, www.cdrail.cz

Nabídka pro cestovní
kanceláře:

Zkusili jste již vozit
své klienty na letiště

v ČR a zahraničí
vlakem?

Nabídli jste ve svých
incomingových 

programech jízdu
například historickým,

salonním nebo 
moderním vlakem
v ČR i v zahraničí?

● prodej pobytových 
a poznávacích zájezdů

● prodejní kanceláře ve všech
krajích ČR

● specializovaný prodej všech
druhů zahraničních vlakových

jízdenek

● jediný zástupce DB v ČR
s terminálem KURS 90

● prodej autobusových jízdenek
s terminály AMS ČSAD

● incoming − speciální vlakové
a jiné technické programy

100 milion˘ €
na prvnÌ koridor



d o p r a v a

p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 18

AAnnoo,,  mmoohhuu  ppoottvvrrddiitt..  ČČeesskkéé  ddrrááhhyy  jjssoouu  uužž  ddnneess
sscchhooppnnyy  nnaabbííddnnoouutt  vvyyššššíí  kkoommffoorrtt,,  aa  ttoo  ii  ddííkkyy  nnoovvýýmm
vvoozzůůmm,,  oo  nniicchhžž  ssee  řřííkkáá,,  žžee  pprrýý  jjssoouu  nneejjlleeppššíí  vv  EEvvrrooppěě..  

Jsou to vozy pro rychlosti kolem 200 km/hod.
Vydělávají nám i na cizích železnicích. Podařilo se
nám tak vyrovnat kdysi nepříjemnou bilanci, že
u nás jezdilo více zahraničních vozů, než našich
v cizině.  Jsem potěšen, že je u těchto vlaků vysoce
hodnocena služba českých cateringových
společností. Naše nově postavené jídelní vozy pro
200 km/hod. jezdí na Eurocity do Berlína. Jeden
z nich pak zůstává v Berlíně celý den. Němečtí
kolegové si jej vyžádali na vnitrostátní trasu Berlín -
Hamburg nebo Berlín - Kiel a zpátky, protože se
v něm dobře a za slušné peníze vaří. Pro Českou
republiku je to dobrý obchod. Místo, aby vůz  čekal
odstaven v Berlíně,  vydělává. České dráhy ale
nechtějí, aby lidé měli dojem, že se staráme pouze
o vysoce validní klientelu. Opravdu nám záleží na
tom, aby v Česku zůstal ucelený fungující dopravní
systém. Aby se lidé dostali i do poslední vesnice,
kam vede železniční trať. Začínáme  s obnovou vozů
i na těchto tratích. Prvním krokem, za podpory
státu, jsou nové jednotky pro příměstskou dopravu.
Krásné patrové elektrické soupravy. Zatím jezdí na

trase Praha - Pardubice. Letos se pět nových
dostane i na další regiony.

BBuuddee--llii  ssee  jjeezzddiitt  vvííccee  vvllaakkeemm,,  jjee  ttoo  vvžžddyy  oo  ppeenněězzíícchh
aa cceennáácchh  jjíízzddnnééhhoo..

Co se týče jízdného, snažíme se praktikovat to, co
je ve světě obvyklé, tedy větší škálu slev. Zvláště pro
důchodce, což je skupina lidí, která je nejvíce
odkázána na veřejnou dopravu. Chceme, aby
železniční doprava zůstala snadno dostupná všem.

LLeettooss  ddoocchháázzíí  kk  zzáássaaddnníí  zzmměěnněě  rroozzmmeezzíí  ppllaattnnoossttii
jjíízzddnnííhhoo  řřáádduu..  CCeelláá  EEvvrrooppaa  kk  rrookkuu  22000022  ppřřeecchháázzíí  nnaa
jjíízzddnníí  řřááddyy  oodd  lleeddnnaa  ddoo  pprroossiinnccee..  

Změna bude nastávat vždy kolem 15. prosince.
Jízdní řád, který začne platit 9. června 2001 bude
platit až do 15. prosince roku 2002. Jeden z mých
nejbližších spolupracovníků, kterého si nejvíce
vážím, Ing. Kocourek - ředitel divize obchodně
provozní, je spoluprezidentem celoevropské
organizace „Konference jízdních řádů“. Právě i díky
němu dnes naše vozy daleko více jezdí po Evropě.

PPřřeessnněě  4400..  lleett  ppoo  lleettuu  pprrvvnnííhhoo  ččlloovvěěkkaa  ddoo  vveessmmíírruu,,
1122..  dduubbnnaa  22000011  ssee  vv  PPrraazzee  nnaa  HHllaavvnníímm  nnááddrraažžíí
ootteevvíírraall  ddaallššíí  ssuuppeerrmmaarrkkeett  řřeettěězzccee  PPoonntt..  VVnníímmáámm  ttoo
jjaakkoo  ppoozziittiivvnníí  ssiiggnnááll,,  žžee  ssee  kkoonneeččnněě  ccoossii  dděějjee
ss kkuullttuurroouu  pprrooddeejjee  aa  ppoobbyyttuu  lliiddíí  nnaa  ttoommttoo  vvyyssooccee
eexxppoonnoovvaannéémm  aa  rroovvnněěžž  ttaakk  pprroobblleemmaattiicckkéémm  mmííssttěě..
VV eevvrrooppsskkýýcchh  mmeettrrooppoollíícchh  nneenníí  ppřříílliišš  oobbvvyykklléé,,  aabbyy  ssee
zz  nnááddrraažžnníícchh  pprroossttoorr  ssttáávvaallii  ttrržžiiššttěě  pprroo  zznnaaččnněě
nneessoouurrooddoouu  sskkvvaaddrruu  ttrrhhoovvccůů,,  bbeezzddoommoovvccůů
aa kkaappssáářřsskkýýcchh  ggaannggůů..

Určitě nechceme, aby se z našich nádraží stávaly
tržiště. Chceme, aby tam lidé nacházeli prostory,
které jim umožní uspokojit i další potřeby, než si jen
koupit jízdenku a nasednout s ní do vlaku.
Zpříjemňuje to cestování a přitahuje další zákazníky
fandící železniční dopravě. Chceme postupně
zlepšovat vzhled nádraží. Protože však na to sami
nemáme dost peněz, vidíme jako rozumnou cestu
spolupráci s těmi, kteří na tom, že jsou na
nádražích, mohou něco vydělat tím, že tam zajistí
služby, které cestujícím pomohou. Nechceme však,
aby to byla věc vytržená z kontextu. Co se týká
prodejen typu Pont, máme už od předloňského roku
zpracovaný celkový záměr na osazení většiny
velkých stanic prodejnami tohoto typu. Některé
z nich už jsou otevřeny. Ať je to v Praze na
Smíchově, na Masarykově nádraží, v České Třebové
nebo v Olomouci. Postupně jich bude ještě víc. 

HHllaavvnníí  nnááddrraažžíí  jjee  vvýýzznnaammnnoouu  vvssttuuppnníí  bbrraannoouu  ddoo
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  PPřřeess  pprrvvnníí  vvllaaššttoovvkkuu,,  řřeettěězzccee    PPoonntt,,
nneevvyyppaaddáá  mmoocc  vváábbnněě..    JJeehhoo  vvyyuužžiittíí  jjee  ssttáállee  zzoouuffaalléé......

Chceme řešit všechny oblasti toho, co se nejen
zde, ale i na ostatních  nádražích komplexně sluší
umístit. Jako třeba zásobování tiskem, určitým
typem prodejen, jak to dělají naši kolegové
v západní Evropě. Chceme přistupovat k řešení
nádražních budov jako celků. Prvním typem
revitalizace - ve spolupráci se soukromým sektorem
- bude  Plzeň, kde už naše jednání s  firmou, která
zajišťuje obdobné projekty pro Deutsche Bahn,
pokročila. Dalším bude Praha Hlavní nádraží, kde

mne vůbec netěší současná situace. Desítky
a stovky nájemních smluv a žádný ucelený ráz, který
by umožnil, aby stará Fantova budova začala znovu
žít. Ještě v polovině letošního roku proto bude
vypsáno výběrové řízení na  jediného partnera pro
celé Hlavní nádraží. Na partnera, který pro nás
formou pronájmu zajistí využití všech prostor - staré
i nové budovy a nastavení moderního evropského
rázu. Chceme, aby se zvýšila kultura pobytu
a bezpečnost. Považuji za chybu, že byla zrušena
železniční policie. Naštěstí je dnes spolupráce
s Policií České republiky výborná. Přesto budeme
chtít, aby ten, kdo bude naším partnerem, na
Hlavním nádraží zajistil také to, že se cestující
budou moci cítit daleko bezpečněji a že nebudou
obtěžováni lidmi, kteří na nádraží nepatří.

TTéémměěřř  ččttyyřřii  rrookkyy  jjsseemm  pprraaccoovvaall  aa  bbyyddlleell  vv  OOlloommoouuccii
aa hhllaavvnněě  jjsseemm  oonnyy  ččttyyřřii  rrookkyy  zzhhrruubbaa  ccoo  ččttrrnnáácctt  ddnníí,,
jjeezzddiill  vvllaakkeemm  OOlloommoouucc  --  PPrraahhaa  --  OOlloommoouucc..  TTeeďď,,  kkddyyžž
jjsseemm  bbyyll  vv  OOlloommoouuccii  nnaappoosslleedd  ((vviizz  ččlláánneekk  vvee  ttřřeettíímm
vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ssttrr..  1188)),,  jjsseemm  vv  ssoouuvviisslloossttii
ss nnááddrraažžnníí  bbuuddoovvoouu  zzaazznnaammeennaall  ssttaavveebbnníí  ččiinnnnoosstt
aa řřaadduu  zzmměěnn..

V Olomouci probíhá rekonstrukce nádražní budovy
ve spolupráci s orgány, města, okresu a dnes už
i kraje. Realizujeme zde velmi zajímavý projekt -
nové ČD centrum, prodejnu Pont aj. Právě  řešíme
restauraci. Budeme řešit začlenění nádraží do
celého komplexu městské a příměstské dopravy
Olomouce  s velkou přestavbou přednádražního
prostoru a výstavbou nového podchodu. Jsme zde
připraveni sdružit investice s městem i orgány kraje.
Jednání už jsou ve fázi realizace. Takových měst už
je ale více.

VV  úúvvoodduu  jjsseemm  mmeeddiittoovvaall  oo  zzááppoorrnnéé  ssttrráánnccee
sseettrrvvaaččnnoossttii  oobbeeccnnééhhoo  ppoovvěěddoommíí..  ČČeesskkýýmm  ddrrááhháámm
ssee  vvššaakk  ppooddaařřiilloo  ccoossii  ttaakkoovvééhhoo  ššiikkoovvnněě  oobbrrááttiitt  vvee
ssvvůůjj  aa  ,,  cceessttuujjííccíí  vveeřřeejjnnoossttíí  ppoozziittiivvnněě  kkvviittoovvaannýý,,
oobbeeccnnýý  pprroossppěěcchh..  NNeežž  ssee  ddaallššíí  ddoopprraavvyy  ((ssiillnniiččnníí
ii lleetteecckkáá))  ssttaaččiillyy  rroozzkkoouukkaatt  ssvviiššttíí  mmeezzii  PPrraahhoouu
aa OOssttrraavvoouu  eexxpprreess  SSuuppeerrcciittyy  SSCC  550022  aa  SSCC  550033
MMAANNAAŽŽEERR..  SSppoolleehhlliivvýý,,  rryycchhllýý  aa  ččíímm  ddááll  ttíímm
oobbllííbbeenněějjššíí……  NNaavvíícc  OOssttrraavvsskkoo  mmáá  zz  ppoohhlleedduu
EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  vvyyssookkoouu  bboonniittuu..  CCoo  ssee  ttýýččee  rroozzvvoojjee,,  jjee

V HoleöovicÌch
na novÈm         

mÌstÏ
Cestovní kancelář Českých drah, která v tomto

roce slaví desáté výročí svého založení,
zmodernizovala již druhou ze svých čtyř prodejních
kanceláří v Praze. V únoru  otevřela nové
pracoviště na  nádraží Praha - Holešovice. Je
umístěno  přímo u výstupu z metra  při příchodu
do nádražní haly. První výsledky napovídají
podstatnému zvýšení tržeb. V kanceláři pracuje
zkušený tým pracovníků, kteří nabízejí plný
sortiment vlakových i autobusových jízdenek,
směnárenské služby  a prodej zájezdů.  Nádraží
Praha - Holešovice je nejen významným uzlem
železniční dopravy, kde končí některé mezinárodní
vlaky, ale i frekventovaným přestupním místem
pražské MHD.

Zleva Dalibor Zelený, generální
ředitel Českých drah a Bohumír
Bárta, generální ředitel akciové
společnosti JLV při  slavnostním
otevírání další z řady prodejen
Pont, tentokrát v Praze na
Hlavním nádraží.
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mmuu  ppřřiissuuzzoovváánnaa    ddaalleekkoo  vvěěttššíí  ppeerrssppeekkttiivvaa,,  nneežž
nnaappřř..  PPrraazzee..  PPookkuudd  ssii  ČČeesskkéé  ddrrááhhyy  nneeppookkaazzíí
rreennoomméé,,  bbuuddoouu  zzee  ssvvééhhoo  pprrvveennssttvvíí  ttěěžžiitt  ii  ppoottéé,,  ccoo
ttaakkéé  OOssttrraavvuu  ss  oossttaattnníí  vvyyssppěělloouu  EEvvrrooppoouu  pprrooppoojjíí,,
vv ČČeesskkuu  pprrvvnníí  ssoouukkrroommýýmm  iinnvveessttoorreemm  bbuuddoovvaannáá,,
ddáállnniiccee..

Musím říci, že to byl od mých předchůdců a lidí,
kteří pracovali v osobní přepravě, opravdu dobrý
nápad. Ukázalo se již nyní, že v Ostravě je na
zavedení takovéhoto spoje klientela. Že je tam
hodně lidí, kteří chtějí ráno pohodlně a bezpečně
dojet do Prahy a odpoledne se zase vrátit.
MANAŽER je dnes vytěžován téměř z 80 %, což je
na spoj tohoto typu obdivuhodné. Dokonce jsme
jej nuceni v pondělí posilovat o další vůz. Já sám
tím vlakem jezdím velmi rád. Hovořím
s cestujícími a mohu konstatovat, že se jim líbí
hlavně to, že nastoupí do čistého pohodlného
vlaku. Že se mohou za velmi rozumné peníze
najíst v jídelním voze. Že tam dostanou denní tisk
a že se nemusí  bát o svá zavazadla, protože vlak
nikde nezastavuje. V Praze pak jsou za dobu,
kterou by jízdou automobilem v souladu
s dopravními předpisy rozhodně nezvládli.
Zajímavé je, že se z  MANAŽERa stal i
společenský fenomén.

NNeejjeenn  ssppoolleeččeennsskkýý,,  aallee  ii  eekkoollooggiicckkýý  aa  hhuummáánnnníí..
JJeehhoo  iinniicciiááttoořřii  bbyy  mměěllii  ddoossttaatt  ssyymmbboolliicckkýý  vvěěnneecc
zz dduubboovvýýcchh  rraattoolleessttíí,,  jjaakkýý  ssee  ddáávvaall  vvee  ssttaarroovvěěkkéémm
ŘŘíímměě  ttoommuu,,  kkddoo  ssvvoouu  mmoouuddrroossttíí    aa  pprroozzřřeetteellnnoossttíí
oocchhrráánniill  žžiivvoottyy  ssppoolluuoobbččaannůů..  NNiiccmméénněě  mměělloo  bbyy
bbýýtt  ssaammoozzřřeejjmmoouu  nnoorrmmoouu,,  žžee  kkaažžddýý  ssttáátt  ppeeččuujjee
oo uuddrržžiitteellnnoosstt  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí..  PPrroottoo  jjee
vv zzeemmíícchh  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  uuppřřeeddnnoossttňňoovváánnaa
žžeelleezznniiččnníí  ppooppřř..  kkoommbbiinnoovvaannáá  ppřřeepprraavvaa..    TToo  mmjj..
zznnaammeennáá,,  žžee  ttyyttoo  ssttááttyy  vv  rráámmccii  ssvvéé  ddoopprraavvnníí
ppoolliittiikkyy  ffiinnaannččnněě  ppřřiissppíívvaajjíí  nnaa  oossoobbnníí  žžeelleezznniiččnníí
ppřřeepprraavvuu..

Již jsem konstatoval, že se ve financování
osobní přepravy situace lepší. Zatím spíše
formálně, než konkrétním přílivem peněz.
Opravdu i zde systémově chybělo ujištění, že ten,
kdo daný rozsah přepravy objednává a chce, aby
byl realizován za nižší cenu, než jsou náklady, má
hradit rozdíl. Od roku 1993 stát Českým drahám
tento rozdíl v plné míře nehradí. To způsobovalo
a do dneška způsobuje velké finanční potíže. Už
je ale na světě novela zákona o drahách.
Především pak jsou rozumní lidé na ministerstvu,
kteří pracují na vytvoření  prostředí, které je díky

novelizovanému zákonu možné. Podařilo se
dohodnout s okresními úřady a do budoucna
věřím, že se podaří i s kraji, na systému osobní
dopravy. Od letošního roku tedy již funguje jakási
objednávka a povinnost objednaný objem
přepravy zaplatit. Že zatím není ve veřejných
rozpočtech dost peněz, aby se tak dělo
stoprocentně, to vnímáme jako daň tvořícímu se
prostředí. Jsme trpěliví.  Ale i v tomto směru
Česká republika začíná spět k evropské civilizaci
a česká železnice postupně získává rovnoprávné
postavení.

ČČeesskkýýmm,,  mmoorraavvsskkýýmm  zzeemmíímm  aa  SSlleezzsskkuu  ssee  ddoossttaalloo
jjiižž  vv  ddoobbáácchh  RRaakkoouusskkéé  mmoonnaarrcchhiiee  ddoo  vvíínnkkuu  bbýýtt
žžeelleezznniiččnníí  vveellmmooccíí..  DDnneess  jjee  mmoožžnnéé  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee
ČČeesskkéé  ddrrááhhyy  jjssoouu  ddůůssttoojjnnýýmm  aa  hhllaavvnněě  úússppěěššnnýýmm
ppookkrraaččoovvaatteelleemm  ttééttoo  ttrraaddiiccee..

České dráhy si stojí opravdu dobře. Patříme
k nejlukrativnějším nevěstám na integrujícím se
železničním trhu v oblasti jak osobní, tak
především nákladní dopravy. Před dvěma lety
jsme velmi tvrdě změnili obchodní orientaci.
Začali jsme zákazníkům nabízet to, co potřebují. 

I díky tomu jsou dnes České dráhy jednou
z největších železničních velmocí v Evropě.
V oblasti mezinárodní železniční přepravy nákladů
jsme co do objemu na 4. místě, ač co do rozsahu
sítě patříme až do druhé desítky. V tranzitní
přepravě jsme dokonce již druzí za Německou
dráhou. Za námi jsou i tak velké železnice jako
italské a britské. Abychom si postavení udrželi,
musíme hledět do budoucna.. 

VVyyddaattnněě  vváámm  vv  ttoomm  ppoommááhháá  ssttáátt  mmoouuddrrýýmm
rroozzhhooddnnuuttíímm  mmooddeerrnniizzoovvaatt  žžeelleezznniiččnníí  kkoorriiddoorryy..  

Nevím, zdali si všichni v době, kdy se o nich
rozhodovalo, plně uvědomovali, jak velkou
perspektivu České republice dávají. Není to jen
o tom, že se bude jezdit rychleji. Moderní
dopravní tepny umožňují, aby se do nákladního
vozu naložilo o 10 tun více než dnes. Zlevňují
přepravu. Pro zahraniční partnery  jsou zárukou,
že se k nám dostanou jako do každé jiné
evropské země. Už dnes, díky tomu (zatím co
v sousedních zemích bývalého východního bloku
se o modernizaci železničních tratí hodně povídá,
ale v zásadě nestaví), že už je z prvního koridoru
z Děčína přes Prahu Českou  Třebovou do Břeclavi
60 % hotovo (na podzim roku 2002 bude hotový
celý), vidí Evropa, že je Česko je seriózní zemí.
V návaznosti na to do republiky  začínají přicházet
investice, ale také evropské peníze z Bruselu. Na
první koridor dostaneme téměř 100 milionů €.
Bylo nám přislíbeno, že i druhý koridor, který vede
z Ostravska do Břeclavi, bude tímto způsobem
podpořen. To pro nás znamená, že zboží, „které si
už zvyklo“ na cestu přes Českou republiku, jí
přinese další zisky. Znamená to také, že při
jednáních o integračních uskupeních v budoucí
sjednocené Evropě, nebudeme hrát druhé
housle. Že do nich České dráhy vstoupí jako
konkurenceschopný a silný partner.

➤➤ www.mvcr.cz



MMaarriiee  RRaanniiššoovváá  --
DDeenneeššoovváá,,    jjeeddnnaatteellkkaa
ssppoolleeččnnoossttii  AAuussttrriiaann
CChhaauuffffeeuurr  LLiimmoouussiinnee
PPrraagguuee  ss..rr..oo..

Austrian Chauffeur
Limousine je firmou, která
od roku 1993 podniká
v limousine servisu. V této
oblasti jsme jedni

z největších v celé České republice. Výhradním
dodavatelem našich vozů je firma Mercedes-Benz.
Neutěšený stav českých pozemních komunikací
a jejich nedostatečné ošetřování nám vadí, a to tak, že
velmi. Vozy, které provozujeme patří do kategorie
nejluxusnějších a tedy nejdražších. Náklady na jejich
pravidelnou rutinou údržbu i na případné opravy jsou
rovněž odpovídajícím způsobem vysoké. Při provozu,
obzvláště v pražských ulicích, kde najezdíme nejvíce
kilometrů, se naše vozy opotřebovávají, ve srovnání
s kolegy ve Vídni, Paříži, či v jiném hlavním městě,
mnohem rychleji a více. Pasažéři našich limuzín sice
vůbec nic nepoznají, ale o to více trpí zejména tlumiče
a kulové čepy vozů. U nás v Praze a v Česku vůbec
vládne nepsaný úzus, že se ulice a silnice opravují vždy
v nejvyšší sezóně, což nám dopravcům komplikuje
život různými objížďkami, zúženými profily vozovek,
a tedy i častými dopravními kolapsy. O to více musíme
investovat do vlastního informačního a navigačního
systému, díky němuž se nám pak daří plnit požadavky
naší náročné klientely k její spokojenosti.

IInngg..  TToommáášš  JJíílleekk  --
tteecchhnniicckkýý  řřeeddiitteell
DDoopprraavvnnííhhoo  ppooddnniikkuu  hhll..mm..
PPrraahhyy

Nám, jakožto
dominantnímu
provozovateli hromadné
dopravy v Praze,

neutěšený stav některých komunikací, samozřejmě,
vadí. Zatímco u tramvajových tratí je na nás,
abychom je udržovali v dobrém stavu, u ulic a silnic
jsme odkázáni na to, jak se o ně stará někdo jiný.
S ohledem na to, že jsme v uplynulých letech, díky
podpoře hlavního města, masivně obnovili vozový
park autobusů, je mi někdy hodně líto, jak trpí na
řadě pražských komunikací, na jejichž dostatečnou
údržbu se zatím prostředků nedostává. Přitom
neustále rostoucí intenzita provozu opotřebení
vozovek výrazně urychluje. Kvalita vozů, které
kupujeme z Karosy Vysoké Mýto se, zřejmě i díky
tomu, že se Karosa stala členem skupiny Renault,
v posledních šesti letech výrazně zvedla.
Pochopitelně, že poničené komunikace
poznamenávají i je. Promítají se do zvýšených
nákladů na údržbu. U nových autobusů především
náprav, odpružení apod., u vozů staršího data i  do
oprav případných lomů nosného roštu

FFrraannttiiššeekk  NNeeuummaann  --
oobbcchhooddnníí  řřeeddiitteell  CCiittrrooëënn
ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa

Rozhodně s ním nejsme
spokojeni. Jsou místa, kde
se opravdu  nedá
standardním
automobilem projet tak,
aniž by člověk neutrpěl
vychýlení plotýnek páteře.

Na druhou stranu se domníváme, že naše vozy
vybavené hydraulickým pérováním umožňují
takovéto  nedostatky podstatně kompenzovat.
Během necelého měsíce budeme představovat nový
Citroën C5, který by měl znovu potvrdit převahu naší
automobilky v této oblasti. Jako básnický příměr,
proto  používáme tvrzení, že jízda v Citroënu
s hydraulikou je jako let na bájném Aladinovu
koberci.

KKaarreell  RRoojjkkoo  --  jjeeddnnaatteell
ssppoolleeččnnoossttii  CCaappiittaall
EExxpprreessss

Vadí. Silniční dopravu
provozujeme od roku
1992. Licenci na linku
mezi Prahou a Londýnem
máme od roku 1996.
Dnes jsme na docela
čestném místě v přepravě

klientů. Otázka vyježděných kolejí na dálnicích
a rozbitých komunikací tíží nejenom nás, ale všechny
provozovatele silniční dopravy. Na mezinárodní
autobusovou dopravu se totiž nevztahují žádné
dotace a my „autobusáci“ jen platíme, třeba
i nespravedlivě vysoké poplatky za používání dálnic.
Roční dálniční známka pro jeden autobus přijde na
12 000 Kč.Klasický autobus váží do 18 tun. Ta samá
známka platí i pro kamion, který se  svojí hmotností
blíží 50 tunám. Povolené tlaky na nápravu nejsou
pro tento případ rozhodující.Mnohdy vídáme před
hraničními přechody dva zahraniční kamiony - jeden,
totálně přetížený přejede přes Českou republiku
a před přechodem překládá část nákladu na druhý,
protože do Německa ani po jeho území nesmí.
Taková LKW Polizei v Německu je postrachem všech
provozovatelů kamionů i autobusů. Na mnoha
dálnicích patří k její výbavě mobilní váhy. Na
pokutách si  tato zvláštní forma německé policie
vydělá nejenom na sebe, ale vynucováním zákona
ušetří miliardové náklady (v DM) státu a spousty
lidských životů. Životů proto, že mezi její kompetence
patří i kontrola dodržování pravidel podle
mezinárodní dohody AETR o spolupráci posádek
v mezinárodní silniční dopravě. Zkráceně řečeno,
dohlíží na to, aby jí po silnicích nejezdili unavení
(„vyjetí“) řidiči. Průkaznými doklady jsou kotouče
tachografů. Absence takovéto kontroly je příčinou
nejméně 60 % havárií kamionů a autobusů v ČR. To
ale v naší republice, stejně jako mnoho jiných
přínosných modelů ze zemí EU, nikoho nezajímá.

IInngg..  MMiirroossllaavv  ŘŘeeppaa,,
jjeeddnnaatteell  ddoopprraavvnníí
aa cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee
ČČEEBBUUSS

Samozřejmě, že mi to
velmi vadí. Kvalita
vozovek, po kterých naše
autobusy v České
republice jezdí, má značný
vliv na jejich poruchovost

i celkovou životnost. Navíc jsem přesvědčen, že není
důvod, aby byly naše cesty v takovém stavu, v jakém
jsou. Daňová výtěžnost motoristů (ať už našich nebo
cizinců) je dost vysoká - spotřební daň a DPH
u pohonných látek, silniční daň, dálniční poplatky -
takže peníze na opravy jsou, ale kde?

No a přetížené zahraniční kamióny - o tom už je
snad i hanba hovořit. Omílá se to deset let a pořád
nic. Inu, když se nechce, je to často horší, než když
se nemůže.

p o z e m n Ì  k o m u n i k a c e
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Stav Ëesk˝ch dopravnÌch komunikacÌ se
zd· b˝t bezv˝chodn˝m. V »esku pr˝ nejsou penÌze. Asi kamsi zmizely. Petr

BezruË by to moûn· vyj·d¯il b·snickou metaforou: ÑPri Baham·ch ËnÌ pal·ceÖì JeötÏ ûe
nenÌ proË  ps·t o »eskoslovenskÈ plavbÏ n·mo¯nÌ. Uû takhle mi Ëty¯icetistr·nkov˝ Ëasopis
vÏnovan˝ dopravÏ Ñprask· ve övechì.  V »esku jsme zvyklÌ jezdit ve vyjeûdÏn˝ch kolejÌch,
a to i na d·lnicÌch. To nenÌ jen nads·zka, ale skuteËnost zp˘sobovan· nedostateËnou
kontrolou a tÈmÏ¯ miziv˝mi postihy za provoz p¯etÌûen˝ch vozidel. V tomto stavu se
promÌt· liknavost a nedokonalost st·tnÌho apar·tu, kter˝ by mÏl dohlÌûet na dodrûov·nÌ
pravidel silniËnÌho provozu. ChybÌ kontrolnÌ org·ny a strach z okamûitÈ
a nekompromisnÌ represe. MobilnÌ i stacion·rnÌ v·hy ve vnitrozemÌ. P¯etÏûov·ny ale
nejsou pouze kamionyÖ Dovolil jsem si proto poloûit anketnÌ ot·zku: 

VadÌ v·m neutÏöen˝ stav dopravnÌch komunikacÌ na ˙zemÌ
»eskÈ republiky, p¯edevöÌm pak to, co sv˝m provozem
zp˘sobujÌ p¯etÏûovan· vozidla?

AnketaAnketa



p o z e m n Ì  k o m u n i k a c e

w w w . e - v s u d y b y l . c z 11

MMaarrttiinn  HHoorrsskkýý  --  TTrraannssffeerr
&& TTrraavveell  AAggeennccyy  HHoorrsskkýý  --
hhootteelloovváá  ppřřeepprraavvaa

Určitě vadí. Sice máme
nové kvalitní vozy Škoda
Octavia Combi Elegance
TDI s digitální klimatizací,
jejichž tlumiče dokáží
výrazně eliminovat vjemy
pasažérů, ale vozy

nadměrně trpí a firmy jako jsme my, mají výrazně
vyšší výdaje za opravy a údržbu svého vozového
parku.  Přetěžování nákladních vozidel má, společně
s klimatickými dopady, výrazný vliv na špatný stav
českých komunikací. Vyjeté koleje plné vody např.
způsobují špatnou ovladatelnost vozů.  Je více než
alibistické obligátní tvrzení, že řidič je povinen
přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. Stát se
stará pouze o to, aby řidič, který tak z nějakého
důvodu neučiní a havaruje, vždy zaplatil pokutu.
Ostatně od těch, kteří si díky náhle hluboce
nestandardnímu  stavu vozovky, způsobí smrtelný
úraz, už nikdo žádnou pokutu nevymůže. A lidí, kteří
dosud nepochopili, že bezpečnost, ochrana zdraví,
soukromého majetku  a životů  včasnou  údržbou
komunikací je až hodně daleko za mnoha
a mnohamiliardovými sanacemi finančních ústavů
a dalších upřednostňovaných „problémů“ České
republiky, je bohužel stále tragicky hodně.

JJoosseeff  ZZvvoonnííččeekk  --  řřeeddiitteell
ssppoolleeččnnoossttii  IInntteerrbbuuss  PPrraahhaa

Stav komunikací v České
republice, především pak
v Praze, je katastrofický.
Objížďky, rozkopané ulice
a řada dalších
nepříjemností
(odporujících základním
trendům a logistice

opravní obslužnosti vyspělých  evropských
metropolí) jsou toho permanentně důkazem.  To
nám, kteří realizujeme dopravu pro klientelu
vyžadující nejvyšší standard, přidělává spoustu
starostí. Uvažujeme tedy, že od Tatry Kopřivnice
zakoupíme několik nových terénních autobusů
s vysokým indexem průchodnosti. Ostatně, nejedná
se o žádnou převratnou novinku, veřejnosti již byly
předvedeny na řadě renomovaných mezinárodních
veletrhů cestovního ruchu. S jejich pomocí totiž
v pohodě překonáme nejen dobrodružný  off roadový
povrch pražských komunikací, ale možná i trvale
rozbředlá blata administrativních tenat, v nichž již
nadobro utonul nejeden z našich někdejších
konkurentů. Díky luxusním off roadovým autokarům -
„teréňákům“ s vyprošťovacím navijákem - budeme
všude ještě o něco dříve, než dnes a budeme tak
moci ještě kvalitněji zajišťovat dopravní služby pro
japonské, americké, západoevropské a další dobře
situované návštěvníky  Prahy. Program, myšlenkově
navazující na již ukončený projekt Apollo americké
NASA, nazvaný: „Projeď se po měsíčním povrchu“
bude  do Prahy lákat desetitisíce nových vysoce
solventních turistů. Jistě rádi, zde v Praze,  utratí

další 3 až 4 miliardy ke stávajícím zhruba dvěma
miliardám USD ročně, které tu dosud nechávají. A to
už jistě stojí za to,  abychom si všichni hrábli až na
dno. Zejména pak úředníci od magistrátu, až po
městské části  - bagrem - a to i do těch několika
málo nerozkopaných  pražských ulic.

MMaarrttiinn  ŠŠpprryyňňaarr  --  ČČEESSMMAADD
BBoohheemmiiaa

Neutěšený stav
pozemních komunikací mi
vadí hned dvojnásobně.
Jednak jako běžnému
motoristovi a podruhé jako
představiteli Sdružení
automobilových dopravců.
Dnes, kdy se většina zboží

a výrobků přepravuje po silnici, je dobrá infrastruktura
prvním předpokladem rozvoje dopravy, a tím i celého
hospodářství. Je pravdou, že přetížená vozidla ničí
vozovky, zároveň však významně narušují silniční
bezpečnost. Problém s přetěžováním vozidel je spíše
ve vnitrostátní dopravě, protože na většině hraničních
přechodů jsou již nainstalovány váhy. Z tohoto důvodu
již dlouho voláme po zpřísnění státního odborného
dozoru, včetně vážení kamionů ve vnitrozemí.

PPaavveell  SSoollffrroonnkk  --  jjeeddnnaatteell
ssppoolleeččnnoossttii  AAddaaxx  TToouurr

Samozřejmě, vadí. Adax
Tour se už od roku 1991
zabývá incomingovou
dopravou. Jeden
z hlavních problémů, té
pražské, je neprůjezdnost
a nemožnost přijet
s velkým autobusem

k řadě hotelů a do mnoha míst v centru. Úředníci,
kteří o těchto věcech rozhodují, se k tomu staví tak,
jako že se cizinci musí pohybovat pěšky. Vůbec je
nezajímá, že skoro všude ve světě je incomingová
doprava zohledněna, tak, aby mohla tyto lukrativní
zákazníky dovézt nejen do hotelu, ale povozit  po
většině atraktivit. Incomingoví návštěvníci za to
zpravidla velkoryse platí. Díky nesrozumitelnosti
vedení jednosměrných komunikací, zákazů vjezdů
a dalších zásahů do dopravního systému, je doprava
po Praze pro tyto účely nesmírně obtížná. Aby se
velký autobus dostal např. před hotel na Václavském
náměstí, musí buď porušit několik zákazů nebo musí
jeho provozovatel  zajít na úřad a získat souhlas
k vjezdu. Pokud by dopravní firmy nenapínaly
veškeré schopnosti a neustále neupevňovaly  konexe
na nejrůznějších institucích, dávno by již nemohly
fungovat. Znám většinu evropských městských
turistických center. Nejsem si však vědom toho, že
by se jinde nepoučili (viz např. Salcburk), či, že by
někde jinde takhle dlouhodobě nevstřícně zacházeli
s návštěvníky, kteří pro dané komunální, zemské
i státní pokladny představují rozhodující inkaso
exportního charakteru a vysokou zaměstnanost
v terciální sféře, v oblasti služeb.

KKaarreell  TToommaann    --  řřeeddiitteell  SSBBUU
AAuuttooddoopprraavvaa  ČČeeddookk  aa..ss

Odpověď na tuto otázku
z pozice provozovatele
autobusů je zcela odlišná
od odpovědi klienta
cestovní kanceláře Čedok
cestujícího těmito
autobusy. Z pohledu
našeho pasažéra je tato

odpověď záporná, neboť klienti cestující v našich
nových luxusních autokarech zahraniční výroby
nerovnosti a výmoly na vozovkách, díky vynikajícím
vlastnostem podvozků těchto autobusů, prostě
nezaznamenají a v klidu sledují ubíhající krajinu či
film promítaný na videu. 

Z pohledu dopravce mi však stav dopravních
komunikací vadí velice. Čedok v posledních letech
investoval nemalé prostředky do obnovy svého
vozového parku, aby svým klientům zajistil kvalitní,
rychlou, bezpečnou a z pohledu údržby provozně
nenáročnou dopravu. Jak naše dálkové autobusy
značek Renault Iliade a Renault FR1, tak
malokapacitní autokary Ikarus a Ford, určené
převážně pro okružní jízdy a kratší výlety, tento účel
beze zbytku splňují. Tato luxusní vozidla jsou však
konstruována pro moderní a kvalitní komunikace,
nikoli pro špatně udržované a přetěžované silnice
a dálnice v České republice, což se negativně
projevuje ve stoupajících nákladech na jejich opravy
a údržbu. I proto jsem jednoznačným zastáncem
snížení počtu přetěžovaných vozidel na našich
silnicích, čehož lze dosáhnout důslednou kontrolou
nejenom na hraničních přechodech, ale i na
komunikacích ve vnitrozemí. Provoz na některých
silnicích by se tím navíc zrychlil a ulevilo by se
i nadměrně zatěžovanému životnímu prostředí. 

PPeettrr  ŠŠiimmůůnneekk  --  mmaajjiitteell
DDoopprraavvnníí  aaggeennttuurryy  PP&&PP

Špatný stav dopravních
komunikací mi vadí, ale
v současné době tuto
skutečnost nejsem
schopen ovlivnit. Více mi
však vadí problém
povolování vjezdu do
centra Prahy. Moje firma

se dominantně orientuje na přepravu v aktivním
cestovním ruchu od jednotlivců po skupiny do
50 osob. V případě zajišťování přepravy větších
skupin klientů musím na každou jednotlivou akci
žádat Magistrát hl.m. Prahy o „povolení“ , které mě
zatěžuje hlavně časově. Magistrát jistě dobře ví, že
aktivní cestovní ruch přináší městu nemalou částku
do rozpočtu, ale agendu s „povolením“ nijak
nezjednodušuje. Vzhledem k tomu, že často dochází
k operativním přesunům  programu, není Dopravní
agentura P&P schopna vyřídit změny „povolení“
(vzhledem k úředním hodinám Magistrátu) a zah-
raniční klienti jsou nuceni překonávat větší vzdáleno-
sti pešky. To se samozřejmě odráží v negativních
reakcích cestovních kanceláří. Doporučil bych proto
Všudybylu „rubričku“: „Co, jak, kdy a za kým“.



V roce 1920
Autokar opustil brány

automobilky Praga v roce
1920. Ve stejném roce jej
zakoupila nově založená
Československá dopravní
kancelář, známější pod
zkratkou Čedok. Na její
objednávku pak firma Jech
Praha vyrobila karoserii, jež
z vozu učinila na tehdejší dobu
neobvyklý dopravní prostředek
- vyhlídkový autokar. Do
provozu byl uveden roku 1921.
Zahrál si i ve slavném filmu
pánů Voskovce a Wericha „Pudr a benzín“. 

DalöÌ osudy autokaru Praga R 
byly neveselé. Poté, co jej Čedok nahradil

autokarem s větší kapacitou, jej zakoupilo město
České Budějovice se záměrem provozovat ho
v městské hromadné dopravě. K tomu nikdy
nedošlo. Po čase byl prodán městu Heřmanův
Městec, kde dlouhá léta sloužil jako stacionární
hnací jednotka katru. 

V roce 1970 
byl  ve zuboženém stavu

zakoupen pro Automuseum

Praga. Jeho rekonstrukce stála
nemálo času i finančních
prostředků. Také díky podpoře
Čedoku se letos podařilo
rekonstrukci dokončit. 

Projekt okruûnÌch jÌzd 
představil generální ředitel Čedoku Miroslav Res,

který mj. řekl: „Opravdu mne těší, že se nám ve
spolupráci s panem Příhodou podařilo tuto
myšlenku uvést v život. Zahraničním a tuzemským
návštěvníkům i občanům  Prahy se tak naskýtá
možnost nevšedního zážitku z jízdy historickým
autokarem nejkrásnějšími částmi Prahy.“  

Jízdy budou probíhat čtyřikrát denně  až do konce
října bez ohledu na počasí, neboť
otevřený autokar je možno
zastřešit skládací plátěnou
střechou.

Automuseum Praga
bylo založeno v roce 1957. Nyní se nachází ve

Zbuzanech v okrese Praha západ. Hlavním cílem
muzea bylo zmapování historie naší největší
automobilky a historie českého automobilového
průmyslu, který ve své době patřil k evropské
špičce. V současné době je v majetku muzea 72
automobilů Praga s datem výroby od roku 1907 do
roku 1985. Sbírka zahrnuje vozidla osobní,
nákladní, dodávková, autobusy, traktory, vojenské
speciály, kropicí vozy a v neposlední řadě i vozy
sanitní a pohřební. Chloubou sbírky je i kompletní

archiv materiálů
o automobilce Praga
včetně 350 000 ks
výrobní a výkresové
dokumentace.
Automuseum Praga je
uváděno ve všech
seznamech světových
muzeí a je
hodnoceno kulturní
komisí UNESCO jako
třetí největší
značková sbírka,
která svým
rozsahem
překračuje rámec
České republiky.

➤➤ www.veteran.cz/pragamuseum/
historie.htm
➤➤ www.cedok.cz
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Ve Ëtvrtek 19. dubna

p¯edstavil »edok sv˘j nov˝

projekt. P¯ed jeho sÌdlem

v ulici Na P¯ÌkopÏ byl

slavnostnÏ odstartov·n seri·l

okruûnÌch jÌzd Prahou

historick˝m autokarem Praga

R.  Majitelem autokaru je

Emil O. P¯Ìhoda provozovatel

Automusea Praga ve

Zbuzanech. 

Vybran· technick· data 
autokaru Praga R:

MMoottoorr:: řadový čtyřválec s rozvodem SV
OObbssaahh:: 3824 cm3

VVýýkkoonn:: 35 HP při 1200 otáčkách
SSppoottřřeebbaa:: cca 45 litrů/100 km

MMaaxx..  rryycchhlloosstt:: 28 km/h
PPoohhoottoovvoossttnníí  hhmmoottnnoosstt::  1800 kg

KKaappaacciittaa:: 13+2
RRookk  vvýýrroobbyy:: 1920

RRookk  uuvveeddeenníí  ddoo  pprroovvoozzuu:: 1921

Legend·rnÌ 
Praga R

se vracÌ 

o k r u û n Ì  v y h l Ì d k o v È  j Ì z d y

Inaugurační jízdě předcházela tisková konference:
(zprava) Zakladatel a provozovatel Automusea Praga Emil
O. Příhoda, generální ředitel Čedoku Ing. Miroslav Res
a manažer Čedoku pro komunikaci Ing. Petr Ulrych.



SSttááttnníí  ffoonndd  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  bbyyll  zzřříízzeenn  zzaa
úúččeelleemm  ffiinnaannccoovváánníí  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy    ČČRR  --
iinnvveessttoovváánníí  zzíísskkaannýýcchh  ffiinnaannččnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  ddoo
vvýýssttaavvbbyy,,  mmooddeerrnniizzaaccee,,  oobbnnoovvyy  aa  úúddrržžbbyy  ssiillnniicc,,
rryycchhlloossttnníícchh  kkoommuunniikkaaccíí,,  ddáállnniicc,,    žžeelleezznniicc  vvččeettnněě
rreeggiioonnáállnníícchh  ttrraattíí  aa  vvnniittrroozzeemmsskkýýcchh  vvooddnníícchh  cceesstt..
VVzznniikkll  zzee  ZZáákkoonnaa  110044//22000000  SSbb..  44..  dduubbnnaa  22000000
ss pprráávvnníí  úúččiinnnnoossttíí  oodd  11..77..22000000..  JJeehhoo  řřeeddiitteelleemm    bbyyll
2211..  ssrrppnnaa  22000000  jjmmeennoovváánn  IInngg..  PPaavveell  ŠŠvvaaggrr,,  CCSScc..
FFoonndd  ffuunngguujjee  oodd  zzaaččááttkkuu  zzáářříí  22000000..    PPaannee  řřeeddiitteellii
jjaakkéé  jjssoouu  zzddrroojjee  FFoonndduu??

Jsou to:  výnos ze silniční daně,  výnos z poplatků
za použití vybraných rychlostních komunikací a 20 %
ze spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv.
Dohromady daňové zdroje pro rok 2001 podle plánu
Ministerstva financí ČR činí 18,1 mld. Kč. Druhým
zdrojem jsou finanční prostředky Fondu  národního
majetku. V letošním roce 16,7 mld. Kč.

SSttaavv  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  jjee
((jjeemmnněě  řřeeččeennoo))  nneeuuttěěššeennýý..  3355  mmlldd  KKčč  rrooččnněě  jjee  ssiiccee
ssttrraaššnněě  mmoocc  ppeenněězz,,  aallee  vv  iinntteennccíícchh  jjeejjíí  zzaanneeddbbaannoossttii
žžaalloossttnněě  mmáálloo..  

Máte pravdu, i tady je jasně zřejmá souvislost
s rozvojem ekonomiky, čím rozvinutější, tím více
prostředků může stát do dopravní infrastruktury
dávat. Je jasné, že z hlediska potřeb  musí i Státní
fond dopravní infrastruktury vést střízlivou realizační
politiku. Východiskem pro stanovení výdajových
priorit je především vládní materiál „Rozvoj
dopravních sítí v české republice do roku 2010“.  Ale
zpátky k našemu rozpočtu. Výdajová stránka je
složena z řady položek. Vedle vlastních investic do
dopravní infrastruktury a prostředků na údržbu
a obnovu hradíme také  např. dluhovou službu ve
výši 3,6 mld. Kč. Jsou to splátky závazků - minulých
dluhů, tedy již proinvestovaných peněz -  úvěrů, které
šly v minulých letech do dopravní infrastruktury
hlavně ve vztahu k Evropské
investiční bance za splátku
pozemních komunikací a k řadě
dalších bank, které poskytly

finanční prostředky zejména na
první železniční koridor. 

RRoozzvvííjjeett  zznnaammeennáá  ttvvoořřiitt..  NNaaddmměěrrnněě
ooppoottřřeebboovváávvaatt  zznnaammeennáá  ddeessttrruukkccii..
VV ČČeesskkuu,,  zzeejjmméénnaa  vvnniittrroossttááttnníí  ssiillnniiččnníí
ddoopprraavvaa,,  nnaa  mmaaxxiimmáállnníí  ppoovvoolleennýý  ttllaakk  nnaa
nnáápprraavvuu  ppřříílliišš  nneehhlleeddíí..  FFoonndd  aallee  ssttoopprroocceennttnněě  ppllaattíí
úúddrržžbbuu  ssiillnniicc..

Pochopitelně i Státní fond dopravní infrastruktury
tato oblast velmi trápí. Pokud se daný stav změní
k lepšímu, budou opravy stát méně. Nicméně
diskuse jsou komplikovanější. Především je to
otázka mobilních vah. Vím, že na Ministerstvu
dopravy a spojů ČR se o této problematice velmi
intenzivně jedná. Každý (zatím) okres má svoji
Správu údržby silnic - celorepublikově jde o 72
podniky. Jsou to významné organizace, protože se
podílejí na tom, jak každý den, v létě i v zimě, silnice
vypadají. V letošním roce budou čerpat  4,6 mld. Kč.
Pak je to Ředitelství silnic a dálnic, jehož
prostřednictvím Fond hradí opravy a údržby dálniční
sítě, ale i opravy a výstavbu dálnic a silnic v celé
republice v letošním roce v řádu deseti miliard Kč. 

UU  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh  FFoonndd  ssttoopprroocceennttnněě  ffiinnaannccuujjee
iinnvveessttiiččnníí  aakkccee..  

Částkou 3,2 mld. Kč se  podílí na úhradách údržby
a nezbytných oprav železničních tratí včetně
regionálních - ať už to jsou železnice ve správě
Jindřichohradeckých drah, nebo Viamontu apod.
Vedle toho samozřejmě financujeme další rozvoj
železnic v roce 2001 zhruba 5,6 mld. Kč.

VVnniittrroozzeemmsskkáá  vvooddnníí  cceessttaa  bbuuddee  lleettooss  ččeerrppaatt
ppřřiibblliižžnněě    336600  mmiill..  KKčč  ..  

Tady si myslím, že s ohledem na možný význam
vodní dopravy jsou finanční prostředky do
infrastruktury vodních cest podhodnoceny. Pokud

vím, připravují se ale další
projekty, takže uvidíme, jak tomu
bude třeba již v příštím roce.

DDoo  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  vvššaakk  ssmměěřřuujjíí  ii  ddaallššíí
pprroossttřřeeddkkyy  zzee  zzddrroojjůů  PPhhaarree  aa  EEvvrrooppsskkéé  iinnvveessttiiččnníí
bbaannkkyy..

Pokud započítáme všechny zdroje, pak se letošní
objem financí do české dopravní infrastruktury
pohybuje kolem 50 mld. Kč. I to je málo. Je potřeba
hovořit nejenom o výstavbě nových dálnic, silnic,
železničních koridorů, ale je třeba velmi mnoho
finančních prostředků do běžné údržby. Expertní

odhady se liší, ale jestliže chceme aby naše
dopravní infrastruktura odpovídala

standardům Evropské unie, pak podle
mého odhadu potřebujeme  finanční
prostředky zhruba v řádu 400 - 450 mld.
Kč. To je částka, která asi tak
desetinásobně převyšuje naše stávající
možnosti a která ale také naznačuje, že
dopravní infrastruktura musí být prioritou

tohoto státu  s ohledem na potenciální
ekonomický rozvoj České republiky

a jednotlivých regionů. Je jasné, že dopravní
infrastruktura má příznivý vliv i na rozvoj

incomingových aktivit cestovního ruchu. 

JJaakkéé  jjssoouu  tteeddyy  pprriioorriittyy  ffiinnaannccoovváánníí  ddoopprraavvnníí
iinnffrraassttrruukkttuurryy  ssttááttuu??

Diskutovat o prioritách je vždy komplikované. Jak
jsem se již zmínil, vycházíme  ze schváleného
harmonogramu rozvoje dopravních sítí. Pro letošní
rok je to nejenom financování obchvatu Plzně, ale
i zahájení výstavby dálnice D3, výstavba D8, D47,
modernizace I. a II. železničního koridoru a další
desítky ba stovky akcí. Náš rozpočet předpokládá
pro letošní rok financování zhruba  800 akcí.  K tomu
je potřeba také uvést, že náš rozpočet je pod
mimořádně přísnou kontrolou veřejnosti. Je
schvalován  Poslaneckou sněmovnou ve velmi
podrobné struktuře. Zákon říká, že Poslanecká
sněmovna  ČR schvaluje  rozpočet po jednotlivých
jmenovitých akcích a u každé z nich je třeba uvést
částku i lhůtu realizace.

KKddoo  rreeaalliizzuujjee  kkoonnkkrrééttnníí  zzaaddáánníí  ffiinnaannccoovvaannáá
pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  FFoonndduu??

V současné době Státní fond dopravní
infrastruktury organizačně vytváříme jako kompaktní,
administrativně nenáročnou flexibilní organizaci
v cílovém stavu s maximálně  40 pracovníky. Máme-
li mít kvalitní kontrolu nad finančními toky námi
rozdělovaných peněz, potřebujeme také kvalitní
informace. Tady úzce spolupracujeme především
s našimi příjemci. Odpovědnost za realizaci
výběrového řízení v intencích zákona je u investora.
Těmi jsou především Ředitelství silnic a dálnic, pro
železniční dopravu především České dráhy a u vodní
dopravy příslušní smluvní partneři Fondu. Fond
s příjemcem finančních prostředků uzavírá smlouvu
na konkrétní projekt a finanční částku. 

d o p r a v a
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● St·tnÌ fond
dopravnÌ

infrastruktury pod
mimo¯·dnÏ

p¯Ìsnou kontrolou

● velmi st¯Ìzliv·

realizaËnÌ politika ●

financuje investiËnÌ akce na

ûeleznici ● 360 mil. KË  pro

vnitrozemskou vodnÌ cestu ●

stoprocentnÏ fond ˙drûby silnic ● 400 -

450 mld. KË, aby dopravnÌ infrastruktura

odpovÌdala standard˘m EvropskÈ unie ●

v˝bÏrov· ¯ÌzenÌ na bedrech investor˘ ● 

400 - 450 
miliard 

KË

Evropská vodní doprava - Praha s.r.o.
Přístaviště lodí 

u Čechova mostu www.evd.cz

PPrroojjíížžďďkkyy  
ss  vveeččeeřříí  

aa  hhuuddbboouu
denně od 19 do 22 hodin

děti 450 Kč / dospělí 690 Kč

DDvvoouuhhooddiinnoovváá
pprroojjíížžďďkkaa
PPrraahhoouu

denně od 15 do 17 hodin
děti 250 Kč / dospělí 350 Kč

HHooddiinnoovvéé  
pprroojjíížžďďkkyy  

ss  vvýýkkllaaddeemm
odjezdy denně v každou

celou hodinu 10 až 18 hodin
děti 100 Kč / dospělí 200 Kč

PPrroojjíížžďďkkyy  
ss  oobběěddeemm  
aa  hhuuddbboouu

denně od 12 do 14 hodin
děti 350 Kč / dospělí 590 Kč

Objednávky 
tel.: 02/ 2481 0030, 2481 0032

Objednávky 
fax: 02/ 2481 0003
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AktivnÌm subjektem nebo objektem v rukou uûivatel˘?
Je silniční doprava smrtonosná chobotnice, která se se svými asfaltovými

chapadly roztahuje po celé zeměkouli, již v brzké době zahubí? Nebo je
tepennou soustavou světa, kterou proudí pro naši civilizaci životně nezbytné
látky? Ještě dříve, než se rozhodneme, která metafora je nám bližší, musíme
si odpovědět na otázku, jestli silniční doprava je v této hře aktivním
subjektem, jenž si určuje své postavení a podle svých zájmů diriguje ostatní,
nebo objektem v rukou uživatelů.

Vzhledem k invektiv·m,
jimiž jsou kamiony brázdící naše silnice (a že v nich opravdu brázdy

zanechávají) častovány, to vypadá, že svévolně převážejí cosi z místa na
místo, a to co nejdelší trasou a naschvál zrovna směrem, kterým jede většina
ostatních motoristů. Skutečnost je samozřejmě opačná. Byť každý dopravce
je rád, když má práci a když práce přibývá, velmi přísně si hlídá, aby jeho
kapacity nebyly nadbytečné a aby vozový park byl využit v co možná nejvyšší
míře. Rozhodneme-li se tedy zastávat názor, že silniční doprava = chobotnice,
bude obranu před ní nutno řešit se zadavateli práce. Jak je možné, že jí je
najednou tolik, kde se během posledních pár let vzaly na našich silnicích ty
šňůry kamionů?

Flexibilita, rychlost, dostupnost a p¯esnost
Příčiny nejsou, jak jsme zvyklí často poslouchat, ve čtyřicetiletém zpoždění

při přechodu naší země na tržní hospodářství. To způsobilo pouze
nakumulování problémů, ale v podstatě se stejnou invazí dopravy na silnici se
musí vypořádávat celá Evropa. Tam, ovšem nastala tato změna o něco dříve
a navíc je k dispozici více prostředků pro zmírnění jejích negativních dopadů.
Objektivními důvody tohoto trendu jsou totiž změny pracovních postupů
a z toho vyplývající jiná logistická řešení. Těm vyhovuje právě silniční doprava
pro svou flexibilitu, rychlost, dostupnost a přesnost. Dalším důvodem jsou
i podstatné změny v struktuře přepravovaných komodit.

SilniËnÌ doprava a st·tnÌ rozpoËet
Z výše uvedenými atributy značně kontrastuje stav naší silniční

infrastruktury. Silniční doprava na daních a poplatcích přináší do státního
rozpočtu přibližně dvaapůlkrát více peněz, než se jí vrací zpět. A zde se
dostáváme k problémům, které nejsou spjaty s obecnými trendy naší
civilizace, k problémům, jejichž řešení je v našich rukou. V rukou uživatelů -
dopravců i vlády a zákonodárců - správců naší země.

»ESMAD Bohemia
Postoj dopravců je poměrně velmi stabilní a čitelný. Přestože u nás

neexistuje nějaký jednotný svaz dopravy zastřešující všechny zúčastněné
zájmové skupiny, již více než třicet let zde působí Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD, jehož nástupnickou organizací se, po rozdělení
Československa, stal ČESMAD Bohemia. Toto uskupení reprezentuje zájmy
více než 2000 podnikatelských subjektů disponujících vozovým parkem
zhruba 17.000 vozidel, což obnáší asi 80 % kapacit české mezinárodní
silniční dopravy. ČESMAD Bohemia je tedy nejreprezentativnějším
předtavitelem silničních dopravců. ČESMAD Bohemia poskytuje
autodopravcům komplexní služby umožňující podnikání, hájí jejich zájmy ve
vztahu ke státní správě i na mezinárodním poli. Pro členy i dopravní veřejnost

Manažer, ředitel, ministr - všechny spojuje několik věcí. Obrovská
zodpovědnost, málo času, vyšší životní standard a v neposlední řadě u většiny
i vášeň pro kvalitní a rychlé vozy. Je to samozřejmě mnohdy otázkou vkusu
a možností, ale v neposlední řadě i základní potřeby této skupiny lidí - cestovat
pohodlně, rychle a bezpečně. Zvláště ta třetí položka je při počtu kilometrů
strávených za volantem mnohdy rozhodující. Co se týče bezpečnosti pasivní -
tedy konstrukce vozu, je předem dána výrobcem a majitel vozu ji moc neovlivní.
Je proto zvláštní, že jedna z mála věcí, kterou aktivně ovlivňuje majitel vozu,
zůstává v mnoha případech nevyužita. O čem je řeč?

Je až s podivem, jak často vidíme na našich vozovkách kvalitní a rychlé vozy
na špatně zvolených pneumatikách. Jak tedy z kruhu - „je potřeba kvalitní pneu,
ale ne zase v ceně jež je div ne cenou vozu?“ Jedno řešení se nabízí.

Od roku 1999 se na českých silnicích začala objevovat značka pneumatik, jež
do té doby znal jen úzký okruh zasvěcených lidí. Jedná se o špičkové japonské
pláště TOYO, která je dceřinnou společností koncernu Mitsubishi Corporation. 

Co může být lepší vizitkou o kvalitě a bezpečnosti pneumatik, než srovnávací
testy, kterým se věnují renomované německé a britské časopisy, jako je
například Autobild? V loňském roce prošla testovacími sériemi celá řada
pneumatik TOYO. Důkazem budiž, že v celé sérii testů nikdy neskončila hůře než
druhá. A uvědomíme-li si, že vítězové bývají zpravidla „domácí“ značky, jsou tato
umístění potěšitelná a zároveň názorně vypovídající o kvalitě. Aquaplaning,
držení v zatáčkách, brzdný moment, vše je vysoko nad standardem platným
v rámci EU. 

Obnova Brno, a.s. dodává na trh celou řadu pneumatik TOYO, které pokrývají
celou šíři trhu. Od klasických Felicií (TOYO 330), přes Octavie (TOYO Proxes
E10) až po silné vozy, jež mají rozměry v řádech 16-ti a 17-ti palců (TOYO Proxes
T1-S). Na výběr je celá řada opravdu od nejmenších pneu až po třeba extrémní
rozměry typu 255/40 R17. To vše v segmentu letních pneu.

Samozřejmě i na zimu nabízí Obnova Brno, a.s.  prostřednictvím svých servisů
a partnerů v rámci celé ČR kolekci plášťů TOYO. Jedná se především o řadu
TOYO Snowprox S 920 - 950. O jejich kvalitě vypovídá i to, že pokud si
v Německu kupujete Porsche 911 v „zimním balení“ najdete ho právě mnohdy
na pneu TOYO S 950.

Samostatnou kapitolou zůstává série automobilů, jež se řadí do takzvané
Offroad kategorie vozů. Tyto vozy vyžadují pneumatiky, jež obstojí jak
v klasickém silničním provozu, tak ve chvíli, kdy majitel „zkusí“ svůj vůz prohnat
terény a „cestou necestou“. Tady jsou pilotními pneumatikami hlavně TOYO H02
a H03. Poskytují vysoký jízdní komfort a o to přeci jde!

Na závěr jsem si nechal tip pro majitele cestovních kanceláří, či ředitele
podniků, které využívají i vlastního dopravního parku. TOYO se samozřejmě
nevěnuje jen kategorii osobních či off-road vozů. Na trh je dodávána celá řada
pneumatik, jež jsou určeny jak pro lehké nákladní či Van vozy, až po pláště pro
autobusy, nákladní vozy atp.  

A propo zapoměli jsme na ceny. Ty aktuální najdete třeba na
wwwwww..oobbnnoovvaabbrrnnoo..cczz. a sami se přesvědčíte, že „průvan na kontě“  se vás
nebude týkat ani v tomto případě. 

Pokud se tedy rozhodujete, do čeho „obujete“ svůj vůz, dovolte abych na závěr
použil větu, která je nosná pro celý program TOYO  - „Seznamte se, prosím...“.

-marbo-

SilniËnÌ  
doprava

chobotnicÌ?

Tohle se mne
net˝k·...

nebo ûe by ano?
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je informačním zdrojem, monitorujícím legislativní podmínky i aktuální situaci
na evropských silnicích.

Nap¯ed pohled na stav smetÌ p¯ed vlastnÌm prahem
Jaký je tedy postoj silničních dopravců?  Největší hromádku smetí si naše

silniční doprava přinesla z období před rokem 1989 v podobě katastrofálního
vozového parku. Vzhledem k politickým změnám začaly i u nás, byť s jistým
zpožděním, platit přísné ekologické standardy neustále nutící automobilky
omezovat negativní dopad jejich produktů. Jen pro ilustraci: Emise výfukových
plynů poklesly za několik posledních let o 80 %. Spotřeba se snížila o celou
jednu třetinu. 24 kamionů vyrobených v roce 1996 působí tolik hluku jako
jedno vozidlo z roku 1970. 

Boj za snÌûenÌ silniËnÌ danÏ pro ekologick· vozidla
Přizpůsobit se těmto předpisům museli nejdříve právě mezinárodní dopravci,

což se jim povedlo natolik úspěšně, že se stali podnikateli s jedním
z nejkvalitnějších vozových parků v Evropě. Ovšem nebylo to zadarmo.
Neustále rostoucí daňové zatížení tuto obnovu vozového parku do značné míry
torpédovalo, a tak silniční dopravci, pod vedením společenstva ČESMAD
Bohemia, vytáhli do boje za snížení silniční daně pro ekologická vozidla. Byl to
boj znamenající opětovné předkládání zákonů do parlamentu i demonstraci
jednoty všech autodopravců formou výstražné zpomalovací jízdy kamionů na
území celé republiky. Výsledkem bylo 50% snížení padesátitisícové daně pro
vozidla EURO 3. Tlak na zákonodárce, jehož cílem je ještě razantnější podpora
státu na obměnu vozového parku za ekologická vozidla a vyřazení kouřícího
harampádí, je stále v běhu.

DÌky obstrukcÌm jsme lÈpe p¯ipraveni neû leckterÈ zemÏ EU
Jsou ale i další problémy, jejichž řešení je v kompetenci státních orgánů.

Některé mezinárodní problémy lze řešit po linii Mezinárodní unie silniční dopravy
IRU, jejímž členem je i ČESMAD Bohemia. Některé mohou dopravci řešit
společně se státními orgány. Příkladem je přibližování naší legislativy normám
EU nebo spolupráce při uzavírání bilaterálních dohod o silniční dopravě. Zde je
naším cílem postupná úplná liberalizace dopravního tru, na kterou, zdá se,
jsme, vzhledem k obstrukcím některých zemí, již lépe připraveni my.

St·tnÌ odborn˝ dozor neplnÌ ˙lohu
Jsou zde však i problémy vnitrostátní, plně v rukou vlády a zákonodárců, které

zatím nejsou řešeny s úsilím, jež si zasluhují. Problémy, jako třeba funkčnost
státního odborného dozoru, který v současnosti neplní svoji úlohu (zvláště
v kontrole práce zahraničních dopravců), zajištění dopravní obslužnosti a s ní
spojené obměny vozového parku autobusů. Především ale nevyhovující stav
silniční sítě, vyžadující dlouhodobou koncepci dopravní politiky. 

é·dn˝ ministr dopravy nesedÏl 
Potíž je v tom, že zatím žádný ministr dopravy neseděl ve svém křesle déle

než dva roky. Leckterý pak ani žádnou koncepci neměl. Mnohdy se kormidlem
točilo o 180°. K tomu je třeba připočíst partikulární zájmy střetávající se při
snahách o vybudování naší dálniční sítě.   V neposlední řadě i neustále se
přitvrzující boj s ekoteroristy. Zde bude třeba se rozhodnout, jaký pohled na
silniční dopravu vlastně zaujímáme. 

P¯itvrzujÌcÌ se boj s ekoteroristy
Ti, kteří v dopravě vidí zemi rdousivší chobotnici a rádi by odsekávali její

chapadla, často operují tzv. externalitami, tj. náklady na růst blahobytu
nezachycenými prostřednictvím cenového a tržního systému. Předkládají-li
však vůbec nějaká řešení eliminující silniční dopravu, zapomínají dodat, že
i tato řešení budou doprovázena externalitami. Namátkou : zhroucení drtivé
většiny průmyslových podniků, kolaps zásobování maloobchodů, včetně
potravinových… Další podružnosti nebudu rozvádět.

SilniËnÌ doprava proch·zÌ obdobÌm radik·lnÌch zmÏn
Změn, které po ní požadujeme my, a naše požadavky jsou mnohdy

protichůdné. Je pouze na nás, abychom její "chapadla" využívali stále více
jako životodárné tepny.

Martin Felix, ČESMAD Bohemia

➤➤ www.cesmad-bohemia.cz

PROXES T1−S

Seznamte se, prosím...

KONTAKTNÍ ADRESY PNEUSERVISŮ A PRODEJNÍCH STŘEDISEK
PNEUSERVISY: BRNO Herčíkova 1a, 05/ 758 504, Loosova 1, 05/ 4852 49 46, Veletržní 1, 05/ 432 103 89, 
05/ 432 12 554; ZLÍN - MALENOVICE Tečovská ul., 067/ 710 66 09; ZLÍN - tř.T.Bati (areál Svit Zlín, a.s.), 
067/ 852 34 82; KANICE 05/ 452 277 80; PARDUBICE Husova 1723, 040/ 626 01 41; VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská 367, 0619/ 522 501; JIHLAVA Znojemská 82, 066/ 730 57 27; MILEVSKO Petrovická 440, 
0368/ 522 666; PRAHA Švehlova 1900 (areál Mitas a.s.) 02/ 717 515 40; KOMÁROV U HOŘOVIC Osek 187, 

0316/ 573 005; ČESKÝ TEŠÍN Viaduktová 6, 0659/ 734 141; HRADEC KRÁLOVÉ Akademika Bedrny 
(areál Rubena, a.s.), 049/ 57 53 445-6

SPOLEČNÉ PODNIKY: PRAHA Obnova MaD - 02/ 410 121 26; LIBEREC Obnova Bicom - 
048/ 510 31 44; BRNO Obnova Bus -  05/ 431 634 54; ČESKÝ TEŠÍN Obnova North -  0659/ 734 141; OSTRAVA

Obnova North - 069/ 438 119; HULÍN Obnova Kop - 0634/ 350 610; N. MĚSTO N. METUJÍ Obnova Truněček - 
0441/ 726 95; TŘEBECHOVICE p. O. Obnova Truněček - 049/ 559 24 03

PARTNER OBNOVA BRNO: Horák, Hradní 34, Hustopeče, 0626/ 412 688; JaK, Třebízského 166, Slaný, 
0314/ 522 121; Thermo, Zruč n.Sázavou 55, 0327/ 531 827; Lebduška, Jiráskova 712, Heřmanův Městec, 

0455/ 695 968; Stěhule, Petroupec 12, 0301/ 795 606; Hrubý, Husova 362, Přeštice, 019/ 798 31 14; Metros, 
Bystrá 2243, Praha 9, 02/ 819 23 789; Večeřa, Poličná 464, Valašské Meziříčí, 0651/ 611 685; Švéda, Milíčovice 63,
Znojmo, 0602/ 704 613; Hoňka, Nádražní 489, Hrušovany n. Jevišovkou, 0624/ 229 118; Holoubek, Nádražní 437,

Kutná Hora, 0327/ 513 119, Ben−Stav, Kbel 53, Benátky n.J., 0326/ 363 450

Po zimě přichází léto a s ním opět potřeba mít 
na svém voze kvalitní letní pneu. A samozřejmě v  nejvyšší  

možné kvalitě  za více než přijatelnou cenu. Řešení se nabízí samo − TOYO.
Potřebujete−li vysoce kvalitní pneu, které vykazují ty nejlepší parametry, které budou 

za každých podmínek bezpečné, s výbornou přilnavostí a špičkovými jízdními 
vlastnostmi, neměli byste déle váhat a zvolit právě TOYO. Široká škála dezénů. 

Vysoká kvalita za výhodnou cenu. A pro všechny typy osobních vozidel.

Prostě japonské řešení pro českého motoristu − TOYO.
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VV  aarreeáálluu  SSttřřeeššoovviicckkéé  vvoozzoovvnnyy  ssííddllíí  MMuuzzeeuumm  mměěssttsskkéé
hhrroommaaddnnéé  ddoopprraavvyy,,  jjeehhoožž  zzřřiizzoovvaatteelleemm  jjee  DDoopprraavvnníí
ppooddnniikk  hhll..mm..  PPrraahhyy..  MMáállookktteerráá  eevvrrooppsskkáá  zzeemměě,,
aaččkkoolliivv  mmnnoohhéé  zz  nniicchh  zzřřeejjmměě    ddiissppoonnuujjíí
rreepprreezzeennttaattiivvnněějjššíímmii  aarreeáállyy,,  mmáá  ttaakkoovvoouu  uunniikkááttnníí
ssbbíírrkkoouu  ddeettaaiillnněě  rreennoovvoovvaannýýcchh  vvoozziiddeell  jjaakkoo  ČČeesskkáá
rreeppuubblliikkaa..  PPřřii  ppřříílleežžiittoossttii    ppááttééhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu
vvěěnnoovvaannééhhoo  ddoopprraavvěě  jjsseemm  pprroottoo  oo  vvyyjjááddřřeenníí  ppoožžááddaall
řřeeddiitteellee  mmuuzzeeaa  ppaannaa  JJaarroossllaavvaa  PPaappssttaa..

V expozici je umístěno 51 exponátů. Nejstarší vůz
(pražské koňky) je z roku 1886. Nejstarší motorová
elektrická tramvaj z roku 1900. Všechna vozidla jsou
plně provozuschopná. Postihují vývoj městské
hromadné dopravy od roku 1886 až do současnosti.
Nejmladší exponát je tramvajové vozidlo „T3“  a  vůz
pražského metra. Za obzvláštní povšimnutí stojí,
s evidenčním číslem 200, salónní motorový vůz
pražského místodržícího z roku 1901 a letní otevřený
motorový vůz z roku 1913 - evidenční číslo 500.

LLeeddnnoovvýý  VVššuuddyybbyyll  ppřřiinneessll  iinnffoorrmmaaccii  oo  kkoonnggrreessuu  EEuurroo
iinnffoo  cceenntteerr  ss  ffoottoorreeppoorrttáážžíí  zz  rreecceeppccee  uussppoořřááddaannéé  pprroo
jjeehhoo  úúččaassttnnííkkyy    pprráávvěě  uu  vvááss  vv  mmuuzzeeuu..  

Historická vozidla i adaptovaný areál vozovny
(často společně s naším cateringem) vytvářejí
atraktivní a důstojné prostředí pro konání takovýchto
akcí. Nedílnou součástí Muzea je i jeho druhá část
obsahující vozidla, která jsou využívána pro
komerční jízdy - na objednávku. Pro firemní

a kongresové
akce. Pro incomingové agentury. Pro oslavy životních
a jiných jubileí, svatby  apod.  Zde používáme
nejstarší vozidlo vyrobené roku 1908 a nejmladší
z roku 1942, tzv. „ponorku“. V rekonstrukci  pro
komerční provoz se právě nachází vůz "T1", který je
rovněž unikátní. 

RRáádd  bbyycchh  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  vvyyssooccee  hhuummáánnnníí  ččiinnnnoossttíí
vvaaššeehhoo  mmuuzzeeaa  vvzzppoommnněěll  ssvvééhhoo  nneevviiddoommééhhoo  uuččiitteellee
hhuuddbbyy  ppaannaa  KKuuččeerryy,,  kktteerrýý  mměě,,  ddííkkyy  ssvvéé  nneezzmměěrrnnéé
llaasskkaavvoossttii  aa  ttrrppěělliivvoossttii,,  vveellmmii  ddoobbřřee  ppřřiipprraavviill  nnaa
ppřřiijjíímmaaccíí  zzkkoouušškkyy  nnaa  kkoonnzzeerrvvaattoořř  aa  ddaall  zzáákkllaaddyy
ttoommuu,,  žžee  jjsseemm  ooddmmaattuurroovvaall  zz  ttrruummppeettyy  aa  nněějjaakkýý  ččaass
ssee  žžiivviill  hhuuddbboouu..  NNeeddáávvnnoo  ttoottiižž  vvaaššee  mmuuzzeeuumm
oobbddrržžeelloo  ppoodděěkkoovváánníí  zzee  SSppeecciiáállnníí  šškkoollyy  pprroo  zzrraakkoovvěě
ppoossttiižžeennéé,,  vv  nněěmmžž  vváámm  iinnssttrruukkttoorrkkyy  ppaanníí  ŠŠttěěppáánnkkaa
KKaaddlliiccoovváá  aa  MMaarrttiinnaa  ŽŽiillkkoovváá  ttlluummooččíí  ppoodděěkkoovváánníí
žžáákkůů  zzaa  mmoožžnnoosstt,,  kktteerroouu  jjssttee  jjiimm  ppoosskkyyttllii..  DDoovvoollíímm  ssii
oocciittoovvaatt  ddvvěě  vvěěttyy  zz  ddooppiissuu::  
„„ŽŽááccii  ssee  zzddee  mmoohhllii  sseezznnáámmiitt    nneejjeenn  ss  hhiissttoorriicckkýýmmii
ttrraammvvaajjeemmii,,  aallee  ppřřeeddeevvššíímm  ss  ttrraammvvaajjíí  „„TT33““,,  kktteerráá
jjeezzddíí  vv  bbllíízzkkoossttii  nnaaššíí  šškkoollyy  aa  kktteerroouu  žžááccii  pprraavviiddeellnněě
ppoouužžíívvaajjíí  kk  cceessttoovváánníí..    PPrroo  bbeezzppeeččnnoouu  ppřřeepprraavvuu
nnaaššiicchh  ttěěžžccee  zzrraakkoovvěě  ppoossttiižžeennýýcchh  žžáákkůů  jjee  vveelliiccee
ddůůlleežžiittéé,,  aabbyy  ssee  mmoohhllii  vv  kklliidduu  oobbeezznnáámmiitt
ss iinntteerriiéérreemm  ttrraammvvaajjee,,  nnaaccvviiččiitt  ssii  nnáássttuupp,,  vvýýssttuupp
aa nnaalleezzeenníí  mmííssttaa  pprroo  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennéé..““

Chápeme, že pro zapojení zrakově postižených dětí
do běžného života je nezbytně nutné naučit se
orientovat a pohybovat po Praze. Proto jsme se

Školou Jaroslava Ježka uzavřeli dohodu. Děti se
u nás mohou v klidu ohmatem obeznámit na
klasickém voze „T3“, který  jezdí v běžném provozu,
jak se mají pohybovat, aby je nástup do vozidla co
nejméně frustroval.

VV  bbrrzzkkéé  ddoobběě  ssee  uupprroossttřřeedd  VVááccllaavvsskkééhhoo  nnáámměěssttíí
oobbjjeevvíí,,  ccoobbyy  aattrraakkccee,,    iinnssttaalloovvaannéé  hhiissttoorriicckkéé
ttrraammvvaajjee……

Jedná se o podnikatelský záměr jedné soukromé
společnosti s cílem, provozovat v nich kavárenskou
činnost. Určitě to bude stylové a zajímavé. Vzhled
vozidel zůstává zachován a přesto, že nebudou
jezdit, budou připomínat zašlou slávu plošinových
tramvají na Václavském náměstí.

SSnnaadd  pprroottoo,,  žžee  ddoommaa  nniikkddoo  nneebbýývváá  pprroorrookkeemm,,  mmii
ppřřiippaaddáá,,  žžee  vvaaššee  mmuuzzeeuumm,,  ttaakk  jjaakkoo  PPrraažžsskkéé  JJeezzuullááttkkoo
((zzmmiiňňoovvaannéé  vvee  ttřřeettíímm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000011  ssttrr..
2222--2233)),,  jjee    ddaalleekkoo  pprroosslluulleejjššíí  vv  zzaahhrraanniiččíí..  CCoo  vvyy,,  jjaakkoo
jjeehhoo  řřeeddiitteell,,  vvzzkkáážžeettee  ččtteennáářřůůmm??

Přijďte se k nám podívat. Je zde sice velmi
specializovaná sbírka, ale poutavá pro dospělé i pro
děti. V areálu Střešovické vozovny je možné se
občerstvit, případně poobědvat či povečeřet.
Muzeum je otevřené od dubna do 18. listopadu
o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 17 hodin.
Ve stejném období od 12 do 18 hodin provozujeme
nostalgickou linku 91, jejíž výchozí nástupní
zastávka je ve vozovně Střešovice. Tramvaj projíždí
historickým centrem města na Výstaviště. Z vozovny
Střešovice vyjíždí vždy v každou celou hodinu. 

MMuuzzeeuumm  MMDDHH  vv  PPrraazzee
Patočkova 4, 160 00 Praha 6
tel./fax: 02/312 33 49
papstj@ed.do-praha.cz

➤➤ www.dp-praha.cz

● Muzeum mÏstskÈ hromadnÈ dopravy v Praze ● nejstaröÌ v˘z  z roku

1886 ● atraktivnÌ a origin·lnÌ prost¯edÌ pro recepce a rauty ● komerËnÌ

jÌzdy historick˝mi vozidly ● integraËnÌ program pro zrakovÏ postiûenÈ

dÏti ● nov· kav·rna na V·clavskÈm n·mÏstÌ bude mÌt podobu

historickÈ tramvaje ● Muzeum je pro ve¯ejnost otev¯enÈ od dubna do

18. listopadu o sobot·ch, nedÏlÌch a sv·tcÌch od 9 do 17 hodin ● jÌzdy

historickou tramvajÌ - linka Ë. 91 ● 

126 let 
praûskÈ hromadnÈ dopravy
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PPrraahhaa  jjee  eekkoonnoommiicckkyy  vvůůbbeecc  nneejjssiillnněějjššíímm  kkrraajjeemm..  MMáá
ddoommiinnaannttnníí  ppoossttaavveenníí  zz  hhlleeddiisskkaa  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu
aa ttaakkéé  nneejjvvííccee  pprroobblléémmůů  vv  oobbllaassttii  ddoopprraavvyy..
PPooddnniikkáánníí  vv  ddoopprraavvěě  aa  kkoolleemm    nníí  nneenníí  jjeenn  vvěěccíí
ggiiggaannttůů,,  aallee  vv  hhoojjnnéé  mmíířřee  ii  ssttřřeeddnnííhhoo
ppooddnniikkaatteellsskkééhhoo  ssttaavvuu,,  jjeehhoožž  zzáájjmmyy  hháájjíí  SSeekkccee
ddoopprraavvyy  HHoossppooddáářřsskkéé  kkoommoorryy  hhll..mm..  PPrraahhyy..  PPoožžááddaall
jjsseemm  pprroottoo  oo  rroozzhhoovvoorr  ppřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa
HHoossppooddáářřsskkéé  kkoommoorryy  hhll..mm..  PPrraahhyy  PPeettrraa  KKuužžeellaa..  PPaannee
ppřřeeddsseeddoo,,  bbuuďďttee  ttaakk  llaasskkaavv  aa  sseezznnaammttee  kkrrááttccee
ččtteennáářřee  VVššuuddyybbyylluu  ss  ččiinnnnoossttíí  DDoopprraavvnníí  sseekkccee??

Oblast dopravy je velmi složitou řekněme přímo
kauzou. To není pouze doprava -osobní a nákladní
obslužnost v intencích velké Prahy. Ačkoliv i zde
panuje robustní vnitropražský dopravní ruch včetně
pohybu zahraničních turistů. Praha je permanentě
přetěžovaným a notně zašmodrchaným
panevropským dopravním tranzitním uzlem.
Rozseknout jej jediným máchnutím meče, jak to
Alexandr Makedonský vyřešil s uzlem gordickým,
nelze.  Proto má Dopravní sekce Hospodářské
komory hl.m. Prahy  své podsekce, které řeší dílčí
problematiku dopravy v Praze. Kde bude jaké
omezení. Kudy bude vedena  jaká komunikace. Kde
bude podzemní koridor např. i typu „strahovského
tunelu“. Úzce spolupracujeme s  Magistrátem hl.m.
Prahy, s nímž se setkáváme na pravidelných
jednáních. Naše  podsekce se zabývají městskou
hromadnou dopravou, dopravou v klidu,
autobusovou dopravou, nákladní dopravou, osobní
automobilovou dopravou, telematikou v dopravě,
vodní a leteckou dopravou, individuální dopravou
a dopravou hromadnou. Problém autobusové
dopravy v Praze je velmi problematickou záležitostí.
Dnes zejména v souvislosti s uzavřením Čechova
mostu a některých částí centra Prahy.

DDoopprraavvnníí  sseekkccee  ssee  řřaaddíí    vv  rráámmccii
HHoossppooddáářřsskkéé  kkoommoorryy  kk  vveellmmii  aaggiillnníímm..

Je o komunikaci o komunikacích.
O tom, vědět kde bude jaká komunikace
projektována a realizována. Spíše se ale
ptejme po tom, jakým způsobem
dostaneme mezi podnikatele informace.

Pražský podnikatel
potřebuje v jistém
časovém horizontu vědět,
zda-li po té které komunikaci bude moci jet např.
příští týden. Bude-li mít možnost parkovat tu
s autobusem nejen teď, ale i za 3 roky. Jak plánovat
v oblasti  kongresové turistiky. Jaká bude dopravní
obslužnost. Kterými koridory vést nástupní pěší
trasy. Jak má vypadat mapka „jednosměrek“ apod.
To jsou všechno důvody, proč je Dopravní sekce
Hospodářské komory hl.m. Prahy velice aktivní.

PPrraahhaa  zzááppaassíí  ss  ttíímm,,  žžee  nneebbyyllaa  ssttaavvěěnnaa  nnaa  ttaakk
oobbrroovvsskkýý  ddoopprraavvnníí  nnááppoorr..

Ze stavařského a technického hlediska je Praha
svou urbanistickou koncepcí historickým městem.
Bohužel, ani v minulých desetiletích její architekti
nepočítali s tak velkým nárůstem automobilové
dopravy. Proto je, zejména v centru, nucena vydávat
miliardové sumy na dopravní infrastrukturu. Na
rozšiřování nábřeží. Na podzemní propojení
některých dopravních tepen, aby se ulehčilo centru.
Málokterá evropská metropole se tak velmi snaží.
Na okrajích centra vznikají velká záchytná
parkoviště. Na ně se musí napojovat systém
městské hromadné dopravy. 

„„EEkkoollooggiiee““  jjee  nněěkkddyy  „„bbeezzvvaa  bbyyzznnyyss““..  SSkkuutteeččnnáá  ppééččee
oo  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  jjee  vvššaakk    oobbjjeekkttiivvnníí
nneeooddddiisskkuuttoovvaatteellnnoouu  pprriioorriittoouu  ččíísslloo  jjeeddnnaa..

Všichni ti, kteří na této problematice pracují, mají
na zřeteli adekvátně veliké zatížení životního
prostředí, které jakákoliv doprava způsobuje. Proto
si myslím, že je moudré některé komunikace vést
podzemím, protože životní prostředí dostává daleko
více na frak neustále se rozjíždějícími, zastavujícími
a krokem popojíždějícími kolonami vozů.

Mimoúrovňovým křížením a trasami
vedenými přímým směrem pod zástavbou
a přírodními překážkami se nejen zkracuje
a zrychluje přeprava, ale především
chráníme životní prostředí nás lidí
i ostatních živých organismů - rostlin
a živočichů.

O vÌce neû 250 % 
28. března se uskutečnila tisková konference

České podnikatelské pojišťovny, a.s. (dále jen
ČPP), kde bylo konstatováno, že ČPP loni zažila
nejúspěšnější rok od svého založení. Oproti
předchozímu roku zvýšila tržby o více než
250 % na 808 milionů Kč a hospodaření
ukončila se ziskem 11,27 milionu Kč, což
představuje roční nárůst o 110 %. Dynamikou
růstu předepsaného pojistného ve výši 357 %
se ČPP zařadila mezi nejrychleji rostoucí
pojišťovny v České republice. V porovnání
s růstem celého pojistného trhu je to více než
dvacetinásobek.

V oblasti neûivotnÌho pojiötÏnÌ mezi
desÌtkou nejvÏtöÌch

Kmen pojišťovny k 31.12. 2000 přesáhl
430 tisíc pojistných smluv. V oblasti
neživotního pojištění se ČPP zařadila mezi
10 největších pojišťovacích ústavů v České
republice. Na tomto úspěchu se nejvíce
podílelo povinné ručení, kterého využilo více
než 220 tisíc klientů. 

éivotnÌ pojiötÏnÌ s Filipem
V souvislosti s daňovými úlevami pro životní

pojištění, které vešly v platnost od 1. 1. 2001,
nabízí ČPP zájemcům o tento druh pojištění
velice úspěšný produkt: „Životní pojištění
s Filipem“. Pojištění poskytuje vedle kvalitní
ochrany i možnost výhodného ukládání peněz,
plné využití daňových úlev, včetně jejich dalšího
zhodnocení v podobě vysokých výnosů. Výnosy
jen v loňském roce dosáhly více než 9 % a jsou
v plné míře připisovány na účet klientů.

Strategick˝m z·mÏrem
Strategickým záměrem ČPP v následujícím

období je zaujmout místo a udržet se v  desítce
nejvýznamnějších pojišťoven v České republice.
Dosáhnout v ukazateli předepsaného
pojistného 1,4 miliardy Kč. Tohoto cíle hodlá
ČPP docílit především rozvojem životního
pojištění v souvislosti s daňovými úlevami,
novou strategií v oblasti pojištění průmyslu
a podnikatelů a udržením, eventuálně
posílením svého podílu na trhu povinného
ručení. ČPP v současné době prošla
organizačními změnami, jejichž výsledkem je
nová organizační struktura společnosti, která
bude lépe odpovídat potřebám klientů
i obchodních partnerů.

➤➤ www.cpp.cz

mezi nejrychleji 

rostoucÌmi pojiöùovnami 

v »eskÈ republice
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podnikatelsk· 

● DopravnÌ sekce Hospod·¯skÈ komory hl.m. Prahy ●

Praha permanentÏ p¯etÏûovanou silniËnÌ

panevropskou  k¯iûovatkou ● praûsk˝ podnikatel

pot¯ebuje vÏdÏt ● komunikace s Magistr·tem

o komunikacÌch ● dvojn·sobn˝ dopravnÌ kolaps

v dobÏ velk˝ch  kongres˘ a veletrh˘ ●

mimo˙rovÚov˝m k¯ÌûenÌm a trasami veden˝mi

p¯Ìm˝m smÏrem chr·nÌme ûivotnÌ prost¯edÌ nejen

lidem, ale i ostatnÌm  ûiv˝m organism˘m ● 

p o d n i k a t e l È  s o b Ï

O komunikaci 
o komunikacÌch

aneb praûsk˝ zaömodrchanec nenÌ  

gordick˝m uzlem
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V˝sledky roku 2000
Byly rekordní v historii společnosti. Jak na tiskové

konferenci uvedl generální ředitel společnosti CCS
pan Milan Hladík: „Obrat společnosti přesáhl
18 miliard korun, čímž se společnost zařadila mezi
největší firmy v České republice. Na konci roku
2000 využívalo služeb platebních karet CCS více jak
30.000 firemních klientů.“  Pro klienty společnosti
CCS je k dispozici více než 4000 akceptačních míst
(čerpací stanice 1 837, servisy a služby - 1 875,
hotely a restaurace - 383, supermarkety
a hypermarkety - 9) a jejich počet neustále stoupá.
Karta CCS tak rozšířila svoji původní funkci - rychlou
a pohodlnou platbu u čerpací stanice - o služby,
které provázejí jejího držitele nejen na cestách, ale
i v běžném, každodenním životě. Spolehlivé
a nadstandardní služby spojené s kartami dnes
oceňuje především vedení firem. Systém CCS nabízí
různé formy řízení spotřeby, které vedou
k úspoře nákladů. Nejdůležitější je, že
tento systém není uzavřený a naopak
otevírá do budoucnosti další možnosti
rozvoje nabízených služeb. 

Pr˘hlednost a kvalita 
Jsou základním stavebním kamenem

filozofie CCS. Tyto hodnoty jsou sdíleny
akcionáři, vrcholovým managementem
až po pracovníky v zákaznickém
a telefonním centru. Moderní
technologie nepotlačily lidskou tvář
CCS. Jasné jsou i majetkové vztahy,
které umožňují stanovit kvalitní manažerský mandát
pro vedení firmy. V současné době je rozložení
následující: 38 % patří investiční společnosti
spravované Chase Fleming Asset Management,
62 % deseti zakladatelům z České republiky. Díky
tomu CCS kombinuje nejen jistotu mezinárodního
finančního zázemí a důraz na kvalitní správu
a řízení, ale i silný podnikatelský náboj a schopnost
adaptace na české podnikatelské prostředí. 

StrategickÈ zmÏny 
Jsou diktovány vůlí CCS neustále zvyšovat

hodnotu dodávanou zákazníkům. Výsledkem je
hluboká restrukturalizace všech procesů ve
společnosti a vývoj nových produktů a služeb,

v první řadě pro firemní zákazníky. Dalším krokem je
vstup na trh prodeje zboží na splátky fyzickým
osobám. Otevírají se tak další zajímavé možnosti
pro klienty CCS i jejího nového partnera. 

StrategickÈ zmÏny
Strategickou expanzi do segmentu fyzických osob

uskutečnila CCS akvizicí společnosti Český Triangl,
která patří mezi nejvýznamnější v oboru
spotřebitelského financování. Jak uvedl pan Milan
Hladík: „Spojením společností se otevírají další
zajímavé možnosti pro klienty CCS i zákazníky
Trianglu. Získají tím především možnost těžit
z produktových spojení a kvalitních služeb. Odborná
znalost Trianglu v oblasti spotřebitelského

financování je výborným doplněním klíčové
způsobilosti CCS v oblasti platebních karet. Oba
obory rostou rychlým tempem  a jejich kombinace
je mimořádnou příležitostí pro realizaci řady
synergií.“  Výhody spojení využijí jednak stávající
firemní zákazníci CCS, pro které společnost
významně rozšiřuje svou nabídku o moderní
zásobovací produkty a služby. Pro zákazníky Trianglu
připravuje nové karetní produkty, které budou
nositeli věrnostního programu Triangl a které budou
dobrým společníkem pro řízení domácího rozpočtu.

NovÈ modernÌ  kontaktnÌ centrum
V  dubnu byla uvedena do provozu první část
nově vznikajícího zákaznicky orientovaného

kontaktního centra. Nové centrum
společnosti CCS představuje nejen lepší

telefonické propojení a nový způsob
ohlašování našich operátorů, ale

především rychlejší a kvalitnější
poskytování informací. Nové kontaktní

centrum, které pracuje na principu
CRM - Customer Relationship

Management poskytuje nejen
široké spektrum informací, ale

řeší i konkrétní obchodní
situace - přiobjendávky karet,

blokace aj. 

Z·kaznick˝ servis na Internetu
Již několik let usnadňuje a urychluje práci klientů

zákaznický servis prostřednictvím internetu. Také
tato služba se dále obsahově rozvíjí a dnes
umožňuje například průběžný přístup k přehledu
transakcí na jednotlivých kartách již během měsíce,
aktuální údaje o nastavení parametrů karet CCS,
on-line změnu parametrů na čipových kartách Limit
i přiobjednávky karet, měsíční vyúčtování
a předběžný daňový doklad ihned po vyúčtování
a další. Měsíční přehledy nabízí zákaznický servis ve
třech různých datových formátech, a tak je možné je
dále třídit, archivovat, či nahrávat do programů pro
další zpracování. V současné době využívají služeb
zákaznického servisu na internetu a on-line
propojení  CCS denně stovky zákazníků.

➤➤ www.ccs.cz

Za deset let proöla spoleËnost CCS
velmi dynamick˝m rozvojem.

NejvÏtöÌ specializovan˝ vydavatel
platebnÌch karet v »eskÈ republice
stavÌ svoji budoucnost na rozöÌ¯enÌ

finanËnÌch sluûeb pro firemnÌ
klientelu o nabÌdky produkt˘
spot¯ebitelskÈho financov·nÌ

Triangl. Pro oba segmenty
p¯ipravuje celou ¯adu modernÌch
karetnÌch a platebnÌch produkt˘

a sluûeb s vysokou p¯idanou
hodnotou. Nov· CCS se tak st·v·

jednÌm z vedoucÌch
specializovan˝ch subjekt˘ na

ËeskÈm finanËnÌm
trhu.

CCS 
modernÌ z·kaznicky

orientovan· 
firma
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PPřříí  ppřříílleežžiittoossttii  pprreezzeennttaaccee
nnoovvééhhoo  pprroodduukkttuu  ffiirrmmyy

SShheellll,,  vvyyssookkooookkttaannoovvééhhoo
bbeennzzíínnuu  „„VV  PPoowweerr
RRaacciinngg  9999  ++““  nnaa  lleettiiššttii
vv PPrraazzee  --  KKbbeellíícchh,,  jjsseemm
oo  rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall
ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee

ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll  CCzzeecchh
RReeppuubblliicc  IInngg..  PPaavvllaa

ŠŠeennyycchhaa..  
Pane řediteli, společnost

Shell Czech Republic byla
Agenturou Top 100 vyhlášena „Nejobdivovanější
firmou v sektoru maloobchodu v České republice
v roce  2000“. 

Je tomu skutečně tak,  29. března jsem měl
možnost z rukou pana  ministra Grégra převzít
diplom, který stvrzoval  první místo naší firmy.
Hodnotícími kritérii nebyla jen známost značky, ale
i kvalita managementu, ochrana životního prostředí,
podpora neziskových organizací, péče
o zaměstnance a v neposlední řadě ekonomické
výsledky. Ocenění vnímáme jako poctu udělenou
naší firmě jako celku, nejenom některé z jejích
součástí,  řekněme úseku  čerpacích stanic, který
ovšem na výsledku jistě má obrovský podíl, protože
je pro veřejnost nejviditelnější. 

PPoottkkáávváámmee  ssee  nnaa  pprreezzeennttaaccii  ppaalliivvaa  ppřřííššttíí  ggeenneerraaccee..  
Dnešním dnem, 3. dubnem 2001, oficiálně

vstupuje do prodejní sítě Shell zcela nový, speciálně

připravovaný typ paliva.  Od svých předchůdců se
odlišuje tím, že jeho kvalita není dosahována pouze
aditivací, ale už samotnou reformulací v rámci
výrobního procesu. Vychází z trochu jiného
základového benzínu,  směs  „V Power Racing 99 +“
se vyznačuje vysokým energetickým obsahem. Její
oktanové číslo je vždy vyšší než 99 oktanů které
garantujeme jako minimum. Ve většině případů má
pohonná směs více jak 100 oktanů. Benzín je
v zásadě určen  pro všechny typy spalovacích
motorů. Nicméně, největší energetický užitek z něj
mají moderní motory, koncipované na  středně
a vysokooktanové pohonné hmoty. Benzínem
„V Power Racing 99 +“ se snažíme oslovit určitý
a zcela specifický  segment trhu. A to ty z řidičů, kteří
se svezou skutečně s potěšením. Ty, kteří umí ocenit
špičkovou kvalitu a dopřát ji i svému vozu.

SSoouuččaassnnoouu  ččeesskkoouu    ssííťť    SShheellll  ttvvoořříí  9922  ččeerrppaaccíí
ssttaanniiccee    JJssoouu  vv  nníí  ttaakkéé  ssttaanniiccee  ssmmlluuvvnníícchh  ppaarrttnneerrůů,,
kktteerrýýmm  jjssttee  uummoožžnniillii  vvyyssttuuppoovvaatt  vv  ččeerrvveennoožžlluuttýýcchh
bbaarrvváácchh  ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll??

Všechny naše stanice jsou spravovány firmou
Shell. Buď jsou postaveny našimi vlastními
investičními prostředky a nebo jsme si je od
některých majitelů dlouhodobě pronajali.
K provozování je svěřujeme samostatným
subjektům,  právnickým nebo fyzickým osobám. Ty je
provozují na základě smlouvy s naší firmou. Smlouva
garantuje stejný přístup k řízení těchto jednotek
a s ohledem na ustanovení zákonů chránících
hospodářskou soutěž, maximální možnou

● Shell je ÑNejobdivovanÏjöÌ firmou v sektoru

maloobchodu v »eskÈ republice za  rok 2000ì  ●

ÑV Power Racing 99 +ì, palivo pro ¯idiËe, kte¯Ì chtÏjÌ

dop¯·t i svÈmu vozu  öpiËkovou kvalitu ● Ëeskou  sÌù

ÑËerpaËekì  Shell tvo¯Ì 92 stanice ● Klub Smart opÏt

atraktivnÏjöÌ ● na ûivotnÌ ˙rovni v ¯adÏ kraj˘ se bolestnÏ

podepsala absence d·lnice ● 

Palivo 
pro t¯etÌ  
tisÌciletÌ,

pro ¯idiËe, kte¯Ì jezdÌ srdcem a s radostÌ 

Generální ředitel
Shell Czech

Republic 
Ing. Pavel

Šenych
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standardizaci nabízeného
zboží i služeb tak, aby
zákazník na kterékoliv ze
stanic Shell obdržel stejně
kvalitní produkty bez ohledu
na to, v kterém regionu se
právě nachází.

JJee  tteeddyy  mmoožžnnéé  ss  vvllaassttnníí
ččeerrppaaccíí  ssttaanniiccíí  uussiilloovvaatt
kk zzaaččlleenněěnníí  ddoo  řřeettěězzccee  SShheellll??

Firma Shell se bude na
českém trhu i nadále rozvíjet,
a to jak cestou nové vlastní
výstavby, tak i akceptováním
nabídek majitelů zajímavě
situovaných čerpacích stanic.

CCoo  vváámm  vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  vv
oobbllaassttii  mmaalloooobbcchhooddnníí  ddiissttrriibbuuccee  ppeettrroolleejjáářřsskkýýcchh
pprroodduukkttůů  nnaa  ččeesskkéémm  ttrrhhuu  vvaaddíí  nneejjvvíícc??

Že v rámci hospodářské soutěže není, podle
našeho mínění, měřeno všem stejným metrem. Od
některých subjektů se zde očekává vyšší míra
naplňování zákonných požadavků, což u jiných tak
důsledně vyžadováno není. Rovné postavení na trhu
je ale základní premisou pro úspěšně fungující
ekonomiku. Pokud není dodržováno, otevírá se
prostor nekalé konkurenci. To je to, co musí vadit
každé solidní firmě. Nekalou konkurencí trpí
zákazníci a díky ní ztrácí i stát jako celek. Je to ztráta
nejen ekonomická, ale i morální, tedy ztráta pověsti
republiky jako spolehlivého tržního prostoru.

VVůůbbeecc  ppoopprrvvéé  jjssmmee  ssee  sseettkkaallii  zzhhrruubbaa  ppřřeedd  ččttyyřřmmii
rrookkyy,,    zzááhhyy  ppoo  vvaaššeemm  jjmmeennoovváánníí  ggeenneerráállnníímm
řřeeddiitteelleemm,,  ppřřii  vvyyhhllaaššoovváánníí  vvěěrrnnoossttnnííhhoo  pprrooggrraammuu  pprroo
ffrreekkvveennttoovvaannéé  zzáákkaazznnííkkyy  --  „„SSmmaarrtt  kkaarrttyy  SShheellll““..  JJaakk  jjee
nnaa  ttoomm  KKlluubb  SSmmaarrtt??  

"Klub Smart" se rozvíjí k naší spokojenosti. Jsme
rádi, že jeho členů neustále přibývá. Díky tomu, že
jsme byli v České republice první mezi
petrolejářskými firmami, a že se této činnosti
věnujeme konzistentně, podařilo se členství v klubu
opět zatraktivnit. Ilustruje to náš nový katalog pro
rok 2001.  Nemalou měrou k atraktivnosti členství
přispívá bodový nárůst, který se diferencuje podle
jednotlivých typů produktů. S potěšením dnes
mohu konstatovat, že za tankování paliva „V Power
Racing 99 +“ zákazník získá  trojnásobný počet
bodů, oproti 95 oktanovému benzínu.

PPaannaa  RRNNDDrr..  VVllaaddiimmíírraa
VVaacckkaa,,  řřeeddiitteellee

ččeerrppaaccíícchh  ssttaanniicc  SShheellll  vv
ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee,,  jjsseemm
oosslloovviill::  vváášš  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  kkoonnssttaattoovvaall,,  žžee
bbeennzzíínn  „„VV  PPoowweerr
RRaacciinngg  9999  ++““  jjee  mmoožžnnéé

ppoouužžíívvaatt  vv  ttéémměěřř
jjaakkéémmkkoolliivv  ttyyppuu

aauuttoommoobbiillůů  ssee
ssppaalloovvaaccíímmii  mmoottoorryy..

Možné to je, ale plný efekt
benzínu „V Power Racing 99
+“ se projeví hlavně
u modernějších typů vozidel.
U starších, jezdících dříve na
olovnatý benzín je ale třeba,
„V Power Racing 99 +“
doaditivovat při natankování
přísadou nahrazující olovo. 

NNaa  kktteerrýýcchh  zz  ččeerrppaaccíícchh  ssttaanniicc
ssííttěě  SShheellll  ssee  bbuuddee  „„VV PPoowweerr
RRaacciinngg  9999  ++““  pprrooddáávvaatt??

Začínáme na 60 čerpacích
stanicích (na 2/3 sítě), kde
prodej olovnatého benzínu
klesl pod pro nás rentabilní
mez. Díky tomu, se nám
uvolnily podzemní nádrže pro

tento nový typ vysokooktanového benzínu. Je to
především ve velkých městech jako jsou Praha,
Brno,  krajské metropole a také na dálnici.

ČČeerrppaaccíí  ssttaanniiccee  nneejjssoouu  ppoouuzzee  ppoohhoonnnnéé  hhmmoottyy,,
mmaazziivvaa,,  ssmměěssii  ddoo  cchhllaaddiiččůů  aappoodd..  JJee  ttoo  ii  ttoolliikk
ppoottřřeebbnnéé  ddůůssttoojjnnéé  ssaanniittáárrnníí  aa  oobbččeerrssttvvoovvaaccíí  zzáázzeemmíí..
OOcceenněěnníí,,  kktteerréé  ssppoolleeččnnoosstt  SShheellll  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa
ppřřeebbíírraallaa  zz  rruukkoouu  mmiinniissttrraa  pprrůůmmyysslluu  aa  oobbcchhoodduu  ssee
ttýýkkaalloo  ii  ddoopprroovvooddnnýýcchh  sslluužžeebb..

Čerpací stanice všech petrolejářských společností
mají hardware (prvkovou stavebnici) - výdejní
stojany, obchody, regály, mycí linky a další
doplňková zařízení - velmi podobný. Oblibu té které
stanice však umocňuje to, jak ochotný a přátelský je
personál, naaranžované zboží v obchodě a celková
čistota všech prostor vně i uvnitř stanice.  To, spolu
s marketingovou strategií naší společnosti zaručuje,
že se zákazníci rádi vrací. Za to jsou provozovatelé
vyhodnocováni a na základě smluvních ujednání
dostávají buď bonifikaci nebo penalizaci.

HHllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  kkvvěěttnnoovvééhhoo  VVššuuddyybbyylluu  jjee  ddoopprraavvaa..
CCoo  jjee  vv  ttééttoo  oobbllaassttii  vvaaššíímm  ffiirreemmnníímm    ppřřáánníímm??

Aby byla dokončena základní dálniční síť. Ať už na
Ostravu nebo kolem Plzně tak, aby řidiči mohli
pohodlně a plynule jezdit. Aby údržba silnic a dálnic
byla na dobré úrovni. Aby i pro zahraniční motoristy,
turisty i podnikatele  byla Česká republika
příjemnou evropskou zemí, kam se budou rádi
vracet.  Velmi  to pomůže české ekonomice, českým
firmám a drobným podnikatelům produkujícím
kvalitní české spotřební zboží a služby. Jistě to
pomůže i dalšímu rozvoji turistiky, neboť se máme,
jako země, zahraničním návštěvníkům  čím
představit. 

➤➤ www.shell.com

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
Otevřený v minulém století 

na Novém Městě Pražském

Novoměstský (kvasnicový) 

ležák světlý i tmavý 11°

Novoměstský pivovar s.r.o.

Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 02/2223 2448

02/2223 1662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

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

RNDr. Vladimír Vacek,
ředitel čerpacích

stanic Shell v České
republice
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PPaannee  ssttaarroossttoo,,    jjaakk  ttoo,,  žžee  ssii  NNěěmmccii
zzvvoolliillii  ČČeecchhaa??

Snažili se o to po celou dobu
existence euroregionu.
Bohužel, ten nejdříve
skomíral a neměl
celoregionální podporu
měst a obcí . Když se tento
problém vyřešil, bylo
zapotřebí najít vhodnou
osobu, která by byla, díky
svým zkušenostem
z komunální politiky, poměrně
dobře obeznámena
s problematikou v pohraničí a k
tomu uměla solidně německý jazyk,
aby jazyková bariéra při každodenní
spolupráci s německými partnery byla co
nejmenší.

VVíímm,,  žžee  ddííkkyy  ttyyppiicckkyy  ččeesskkýýmm  pprroobblléémmůůmm  eeuurroorreeggiioonn
EEggrreennssiiss  vvzznniikkaall  vveellmmii  ttěěžžccee,,  aažž  ttéémměěřř  ppooddlloouuddnněě..
PPrroottoožžee  ssttáállee  ppllaattíí,,  aa  ttoo  bbeezzee  ssppoorruu  ii  ddnneess,,  žžee  jjssmmee  ssii
vvššiicchhnnii  rroovvnnii,,  nněěkktteeřříí  ppaakk,,  ssii  jjssoouu  rroovvnněějjššíí..  NNěěkkddeejjššíí
ddiissiiddeennttyy  nneevvyyjjíímmaajjee..  

Iniciativa k ustavení Euroregia vznikla poměrně
brzy. Ještě za Československé federativní republiky.
Hlavním motivem bylo nastartování přeshraniční
spolupráce se sousedním Německem, přičemž
velký zájem mělo především Bavorsko. Tam
okamžitě pochopili šanci, kterou jim skýtá otevření
hranic na východ v oblasti rozvoje infrastruktury,
obchodních aktivit i cestovního ruchu. 

ZZaaččááttkkeemm  9900..  lleett  mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí  ssee  ttaakkéé  uu  nnááss
vv TTaacchhoovvěě  sseeššlloo  aassii  113300  ssttaarroossttůů  zzee  ččttyyřř
ookkrreessůů::  TTaacchhoovv,,  SSookkoolloovv,,  CChheebb  aa
KKaarrlloovvyy  VVaarryy,,  aabbyy  zzaalloožžiillii  ččeesskkoouu  ččáásstt
eeuurroorreeggiioonnuu  EEggrreennssiiss..  JJaakk  ttoo  tteennkkrráátt
ddooppaaddlloo??

Setkalo se to s obrovskou nelibostí
tehdejší české vlády. Konkrétně pana
Pitharta, ministra vnitra a dalších.

AAssii  jjiimm  ppřřiippaaddaalloo  nneeppřřííppuussttnnéé,,  žžee  bbyy  ssttaarroossttoovvéé
nnaa  hhrraanniiccíícchh  zzaaččaallii  ddrržžeett  ssppoolluu..  ŽŽee  bbyy  ssvvoobbooddaa
mmííssttnníícchh  ssaammoosspprráávv  zzaaššllaa  aažž  ttaakk  ddaalleekkoo..  

Vzápětí jsme od nich dostali pořádnou ťafku.
Dokonce to vypadalo jako, že nás podezírají
z protistátní činnosti. To už byl opravdový problém.

V Euroregiu byli
zaangažovaní i

tehdejší přednostové okresních
úřadů. Hodilo nás to někam
hluboko nazpátek. Starostové
nakonec ztratili chuť sejít se
v takto velkém uskupení a začali
přeshraniční spolupráci
realizovat bilaterálně. Mezi tím
se začal tvořit, dnes již velmi

dobře fungující, euroregion Nisa,
který i na základě našich

negativních zkušeností začal
úspěšně prorážet cestu

zkostnatělými strukturami ještě
nedonošeného  demokratického státu. 

UU  vvááss  nnaa  ččeesskkéé  ssttrraanněě  hhrraanniiccee  zz  ppůůvvooddnníícchh
zzaakkllááddaajjííccíícchh  ččlleennůů  ppaakk  zzůůssttaalloo  ppoouuzzee  nněěkkoolliikk    oobbccíí
zz AAššsskkaa..  NNeebbyylloo  mmeezzii  nniimmii  aannii  mměěssttoo  CChheebb..  TTěěcchhttoo
1122  ssttaatteeččnnýýcchh  ssii  ii  nnaaddáállee  řřííkkaalloo  EEuurroorreeggiioo  EEggrreennssiiss..
ZZaa  cchhvvííllii  aallee  ttyyttoo  oobbccee  zzaaččaallyy  bbýýtt  ttrrnneemm  vv  ookkuu
ddaallššíímm..  MMěěllyy  rroozzhhooddoovvaatt  oo  vveellkkýýcchh  ffiinnaannččnníícchh
pprroossttřřeeddccíícchh  vv rráámmccii  eevvrrooppsskkéé  ppřřííhhrraanniiččnníí  ppoommooccii..  

Pochopitelně, to byl impuls, který mobilizoval
i velká města jako, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary.
V roce 1996 se tato začala znovu organizovat
a v prosinci téhož roku jsme v Karlových Varech
v Poštovním dvoře znovuzaložili velké Eroregio
Egrensis. Jeho předsedou byl zvolen  tehdejší

starosta města Chebu Otakar Mika. Dva roky na
to v Tachově zvolili mne. Byl jsem zřejmě zvolen,
mimo jiné, i proto, že jsem již byl v  radě Euroregia
a ve společném česko-německém prezídiu.

ČČeesskkoo--nněěmmeecckkéé  pprreezzííddiiuumm  jjssttee  nnaavvššttěěvvoovvaall
sskkuutteeččnněě  ddůůsslleeddnněě,,  aa  ddůůsslleeddnnoosstt,,  ttaa    jjee
uu nněěmmeecckkýýcchh  ppaarrttnneerrůů  kkvviittoovváánnaa  vvžžddyy  vvyyssooccee
ppoozziittiivvnněě..  KKoonneeččnněě  nnaaššllii  ssppoojjeennccee..  MMyy,,  ČČeeššii  uužž  jjssmmee
ttaakkoovvíí,,  žžee  ttéémměěřř  „„vvžžddyycckkyy  nneemmáámmee  ččaass““,,  aa  ttoo  aannii  nnaa
zzáássaaddnníí  vvěěccii..  TToo  bbyyll  zzřřeejjmměě  ii  jjeeddeenn  zz  ddůůvvooddůů,,  pprroočč
jjssttee  bbyyll  jjeeddnnoommyyssllnněě  zzvvoolleenn  ssppoolleeččnnýýmm
pprreezziiddeenntteemm..

Možná to tak nějak mohlo být. Bavoráci již dnes
dělají jakousi nadstavbu a my u nás teprve řešíme
základní problémy s infrastrukturou. Máme mraky
jiných povinností, které teprve musíme splnit, tak se
nám starostům nedivte, že na nějaká schůzování
příliš nejsme.

TTaakkžžee  ppaannee  pprreezziiddeennttee,,  nnyynníí  ssee  vvyy,,  ččeeššttíí  ssttaarroossttoovvéé,,
zz ččeesskkoonněěmmeecckkéé  hhrraanniiccee,,  vv  eexxcceelleennttnníí  sseessttaavvěě
sscchháázzííttee  nnaa  SSyymmppoozziiuu  vv  KKaarrlloovvýýcchh  VVaarreecchh..  CCoo  jjee
ccíílleemm  ssyymmppoossiiaa,,  kkrroomměě  ttoohhoo,,  ccoo  llzzee  vvyyččíísstt  zz  jjeehhoo
nnáázzvvuu::  „„VVoollnnýý  ppoohhyybb  pprraaccoovvnníícchh  ssiill  ppoo  rroozzššíířřeenníí  EEUU
nnaa  vvýýcchhoodd““??

Minulý rok jsme byli hosty bavorské hospodářské
komory. Ta nás pozvala na symposium do
jihofrancouzského města  Naborn pod názvem:
„Rozšiřování evropské unie na východ, na základě
zkušeností z jejího rozšiřování na jih.“ Šlo tam
o Španělsko a Portugalsko. Zajímavé bylo, že jsme
tam letadlem letěli asi ze 150 podnikateli, zástupci
profesních komor, státní správy a komun
z Bavorska. Ti neustále přemýšleli nad tím, jak to
bude hrozné, až Česká republika vstoupí do
Evropské unie. Neustále se nás ptali, jak to vidíme.
A my zjistili, že je mezi námi jakési vakuum, že
problémy řeší možná Brusel a Praha, ale že my zde,
přímo ve společném prostoru, je neřešíme.  

AAllee  oonneenn  nnáárraazznnííkk,,  aažž  nnaassttaannee  ddeenn  „„DD““,,  bbuuddee  pprráávvěě
uu vvááss  vv  ppoohhrraanniiččíí..  

V jižní Francii však byly tak nádherné příklady
toho, jak to udělali a nakonec i zvládli, že jsme
zjistili, že již po konferenci byli bavorští podnikatelé
zbaveni zhruba poloviny svých obav. Vraceli se jako
jiní lidé. Pochopili, že to zřejmě nebude až tak
hrozné. Proto jsme se rozhodli udělat obdobné

Egrensis je nejvÏtöÌm Ëesko-nÏmeck˝m euroregionem.

Je dobrovoln˝m svazkem mÏst a obcÌ v Ëesko-

nÏmeckÈm trojmezÌ v prostoru mezi Saskem,

Bavorskem a »eskem. P¯edsedou ËeskÈ Ë·sti (okres˘

Tachov, Sokolov, Cheb a Karlovy Vary) je starosta

BoûÌho Daru Ing. Jan HornÌk. Jednou za dva roky se

pak  uskuteËÚuje  volba Ëesko-nÏmeckÈho prezidenta.

Pan starosta HornÌk je historicky prvnÌm »echem, kter˝

byl do tÈto funkce zvolen. Potk·v·me se v pondÏlÌ

2. dubna v Karlov˝ch Varech na mezin·rodnÌm

symposiu Euregia Egrensis s n·zvem  ÑVoln˝ pohyb

pracovnÌch sil po rozöÌ¯enÌ EU na v˝chodì.

Aû p¯ijde
den D
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Starosta 
Božího Daru 
Ing. Jan Horník je
historicky prvním
Čechem, který byl 

zvolen česko-
německým 

prezidentem    
Euroregia 

Egrensis. 
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symposium i u nás v Karlových Varech. Podařilo se nám
přesvědčit ministerstvo zahraničí, které nám na ně
přispělo částí finančních prostředků. Další část jsme
získali z prostředků Evropské unie z programu Phare
CBC Fondu malých projektů a z Českoněmeckého fondu
budoucnosti a asi od 4 firem ze zdejšího regionu. Podle
reakcí účastníků a pozitivních ohlasů soudím, že to

stálo za to. Zřejmě
jsme nastartovali
tradici, aby se
jednou za rok na
reprezentativní
pracovní úrovni
setkali lidé

z euroregionu z obou stran hranice. 

JJee  zzddee  ppřřeeddsseeddaa  VVýýbboorruu  pprroo  eevvrrooppsskkoouu  iinntteeggrraaccii
PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy    PPaarrllaammeennttuu  ČČRR  DDoocc..  MMUUDDrr..
JJaarroossllaavv  ZZvvěěřřiinnaa,,  CCSScc..,,  kkaarrlloovvaarrsskkýý  hheejjttmmaann  JJUUDDrr..  JJoosseeff
PPaavveell,,  řřeeddiitteell  OOddbboorruu  pprroo  eevvrrooppsskkoouu  iinntteeggrraaccii
MMiinniisstteerrssttvvaa  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  JJUUDDrr..  MMiirroossllaavv
FFuucchhss,,  vveeddoouuccíí  zzaassttoouuppeenníí  EEvvrrooppsskkéé  kkoommiissee  vv MMnniicchhoovvěě
JJoocchheenn  KKuubboosscchh,,  ččlleenn  EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu  DDrr..
JJooaacchhiimm  WWuueerrmmeelliinngg,,    ggeenneerráállnníí  sseekkrreettáářř  RReeggiioonnáállnníí
žžiivvnnoosstteennsskkéé  kkoommoorryy  rreeggiioonnuu  LLaanngguueeddoocc  RRoouussssiilllloonn
JJeeaann--PPoouull  BBooyyeerr  zz  FFrraanncciiee,,    ppaann  MMoonnttsseerrrraatt  RRiibbaa  CCuunniillll
zz KKaattaalláánnsskkééhhoo  mmiinniisstteerrssttvvaa  pprroo  mmeezziinnáárrooddnníí  vvzzttaahhyy  zzee
ŠŠppaanněěllsskkaa  aajj..    CCoo  ččeeššttíí  vvyyjjeeddnnaavvaaččii,,  kktteeřříí  ttaaddyy  rroozzhhooddnněě
nneemměěllii  cchhyybběětt??

Pokud náhodou míníte vysoké státní úředníky, kteří za
českou stranu vedou vyjednávání s Evropskou unií, tak
ti zde opravdu nebyli. Domnívám se ale, že měli být.
Např. pan Telička, kterého jsme zvali. Bohužel, zřejmě

měl mnoho jiných důležitějších věcí, které musí
absolvovat v rámci vstupu České republiky do Evropské
unie. Alespoň, že přijeli docela dobří referenti.

KK  ččeemmuu  bbyy  mměěllaa  kkoonnffeerreennccee  jjeeššttěě  ppoosslloouužžiitt??
Zejména k odstranění předsudků. K navázání

osobních  kontaktů a k zintezívnění dialogu na téma
Sympozia a to na úrovni samosprávné, státní,
podnikatelské aj. Na separátním jednání se v rámci
konference sešlo kolem 20 lidí, vesměs přednostů ze
všech zainteresovaných stran hranic, bavorské, české,
duryňské a sasské. Byl mezi nimi i hejtman
Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel. Dohodli jsme se
na potřebě zintenzivnění našich vzájemných vztahů
a např. i na tom, že v roce 2002 bychom se chtěli
zúčastnit Regiontour v Brně pod jednou střechou, pod
jednou hlavičkou, o což projevila německá strana
enormní zájem.

Str·ûnice 1. aû 2. Ëervna
Děti se představí v rámci programů „Dětské
Strážnice“.

VeselÌ nad Moravou 1. aû 3. Ëervna 
Dětský mezinárodní folklorní festival „Štěpy
2001“ 

Jihlava 8. aû  9. Ëervna
Vystoupení nejúspěšnějších dětských folklorních
souborů v rámci „Národní přehlídky 2001“.

KromÏ¯Ìû  17. Ëervna
V překrásném prostředí Velkého náměstí se
koná „Zemská přehlídka moravských a slezských
dětských souborů“. 

Kunovice u UherskÈho HradiötÏ 
13. - 17. Ëervna
Fr˝dek -  MÌstek 19. aû 25. Ëervna
L·znÏ BÏlohrad, DolnÌ »ermn·, Praha,
Str·ûnice 22. aû 24. Ëervna
Zde všude můžete být svědky krásných
a spontánních výkonů dětských folklorních
souborů.

Brno ve druhÈ polovinÏ Ëervna
hostí  přední domácí i zahraniční folklorní
soubory v cyklu přehlídkových večerních pořadů
tzv. F - scény.

Muzea a skanzeny
K návštěvě zvou také naše muzea a skanzeny.
Zajímavé výstavy můžete shlédnout ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, v Muzeu vesnice jihovýchodní
Moravy ve Strážnici, v Souboru lidových staveb
Vysočina na Veselém kopci u Hlinska v Čechách
i v Hlinsku samotném. Tam všude se můžete
seznámit nejen s živými projevy lidové kultury
v podání folklorních souborů, ale také
s ukázkami dovedností a umu našich předků.
Můžete sledovat  některé z předváděných
starých rukodělných výrobních technik,
případně si je i osvojit, a nebo si na památku,
pro potěšení či užití ve vaší domácnosti zakoupit
některý z lidově uměleckých výrobků.

Text a foto: © František Synek

Za folkÛrem

Folklorní sdružení ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
tel.: 02/2410 2218, fax: 02/2421 4647, e-mail:psenica@adam.cz

Zajímáte-li se o folklorní akce objednejte si přehledný kalendář

»erven je jednÌm z nejkr·snÏjöÌch
mÏsÌc˘. Jakoby pomyslnou Ëervenou
nitÌ je protk·n nejednou dÏtskou
festivalovou nebo p¯ehlÌdkovou
folklÛrnÌ akcÌ. Je mÏsÌcem, ve kterÈm
konËÌ ökolnÌ rok a v nÏmû se ve vÏtöÌ
mÌ¯e otevÌrajÌ br·ny kulturnÌch
are·l˘. Po mnoho Ëervnov˝ch
sluneËn˝ch dn˘ a tepl˝ch nocÌ se
v nich oz˝v· lidov· hudba a pÌseÚ.
Promen·dou proch·zejÌ ulice
festivalov˝ch mÏst krojovanÌ
˙ËastnÌci. Tu i onde hudbu a zpÏv
doplnÌ taneËnÌ proûitek a radost ze
spoleËnÈho vÌ¯enÌ a z·bavy. FolklornÌ
Ëerven zaËÌn· nejen ve
v˝chodoËesk˝ch PardubicÌch, ale takÈ
ve slov·ckÈ Str·ûnici, VeselÌ nad
Moravou Ëi TvrdonicÌch, v han·ck˝ch
K¯enovicÌch nebo jihoËeskÈm
Kov·¯ovÏ. Zde vöude jsou o prvnÌm
ËervnovÈm vÌkendu folklornÌ
slavnosti. Naöe pozv·nka je
smÏrov·na p¯edevöÌm k dÏtsk˝m
akcÌm a p¯ehlÌdk·m.

u  n · s



PPaanníí  JJaarrmmiillyy  MMrráázzkkoovvéé,,  řřeeddiitteellkkyy
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  MM&&MM  jjsseemm  ssee

ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  kkoonnggrreessuu
cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí  zzeeppttaall,,  pprroočč
ssee  rroozzhhooddllaa  uujjmmoouutt  rroollee  hhllaavvnníí
oorrggaanniizzááttoorrkkyy  XXXX..  DDnnůů  kkoonnttaakkttůů
AAČČCCKKAA  zzddee  vv  PPaarrdduubbiicckkéémm
kkrraajjii??
Proč? Abych zorganizovala

něco hezkého pro kolegy, kteří jsou
tak zaneprázdněni. A také proto,

abych jim  představila, alespoň částečně,
náš kraj, i když paradoxem je, že naše město je
vzdáleno 60 km od Pardubic.

Cestovní kancelář M&M totiž sídlí v Rychnově nad
Kněžnou. Na posledních dnech kontaktů v listopadu
2000 jsem byla požádána sekretářkou Asociace
paní Smičkovou, abych dny kontaktů uspořádala ve
východních Čechách. Tehdy jsem řekla: „Dobře,
pošlu nabídku.“ Navrhla jsem Opočno pod Orlickými
horami. Prezídium Asociace však konstatovalo, že
Opočno je obtížně dostupné. Proto jsme přistoupili
k dalšímu kolu jednání. Výběru se již zúčastnilo
několik dalších kolegů a já do konce ledna
nevěděla, zda budu s nabídkou Pardubic a Hradce
Králové uspěšná. 

RRyycchhnnoovv  nnaadd  KKnněěžžnnoouu  aa  ookkoollíí  jjee  nnááddhheerrnnoouu  ččáássttíí
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  NNaacchháázzíí  ssee  vv  sseevveerroovvýýcchhooddnníí  ččáássttii
ČČeecchh,,  pprráávveemm  jjee  nnaazzýývváánnoo  bbrraannoouu  ddoo  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorr..
SSnnaadd  kkaažžddéé  rrooččnníí  oobbddoobbíí  jjee  ttaaddyy  kkrráássnnéé..
NNeezzaappoommeennuutteellnnéé  jjssoouu  hhoorrsskkéé  lloouukkyy,,  kkrráássnnéé  jjssoouu
lleettnníí  pprroocchháázzkkyy  hhlluubbookkýýmmii  aa  ssttiinnnnýýmmii  lleessyy  aa  úúddoollíímmii
zzaalliittýýmmii  sslluunncceemm..  SS  ppooddzziimmeemm  ppaakk  vvyycchhuuttnnáámmee
hhuussttéé  kkoorruunnyy  lliissttnnááččůů  hhýýřřííccíí  ppeessttrroouu  ppaalleettoouu  bbaarreevv..
ZZiimmaa  kkrrááššllíí  ppřříírroodduu  bboohhaattoouu  ppookkrrýývvkkoouu  ssnněěhhuu
aa mmaallýýmm  ii  vveellkkýýmm  llyyžžaařřůůmm  ppřřiipprraavvíí  nneessppooččeett
rraaddoossttnnýýcchh  ookkaammžžiikkůů..  KKrraajj  ppooccttiivvýýcchh  aa  pprraaccoovviittýýcchh
lliiddíí  ookkoouuzzlliill  mmnnoohhoo  uumměěllccůů,,  kktteeřříí  ssee  ttuu  nnaarrooddiillii  nneebboo
zzddee  nnaaššllii  ssvvůůjj  ddrruuhhýý  ddoommoovv..    KKddoo  ssee  kkddyy  mměěll
mmoožžnnoosstt  pprroojjíítt  úúddoollíímm  řřeekkyy  ZZddoobbnniiccee  ččii  nnaacchháázzeett
ssttaalleettíímmii  vvooddoouu  oohhllaazzeennéé  kkoouusskkyy  sskkllaa  zz  pprraassttaarrýýcchh
sskklláářřsskkýýcchh  hhuuttíí  kkoolleemm  LLuuiissiinnaa  úúddoollíí,,  zzřřeejjmměě  ssee  kk  vváámm
bbuuddee  vvžžddyycckkyy  rráádd  vvrraacceett..  TTiissííccee  nnáávvššttěěvvnnííkkůů  rrooččnněě

oobbddiivvuujjíí  zzáámmkkyy  vv  RRyycchhnnoovvěě  nnaadd  KKnněěžžnnoouu,,
vv DDoouuddlleebbáácchh,,  vv  ČČaassttoolloovviiccíícchh,,  ččii  vv  OOppooččnněě,,
vv KKoosstteellccii  nn..OOrrlliiccíí  nneebboo  zzáámmeeččeekk  SSkkaallkkuu
ppřřiippoommíínnaajjííccíí  dděějjiiššttěě  JJiirráásskkoovvaa  rroommáánnuu  TTeemmnnoo,,
sstteejjnněě  jjaakkoo  rroommaannttiicckkéé  zzřříícceenniinnyy  hhrraadduu  PPoottšštteejjnnaa
nneebboo  LLiittiicc..    VVíímm,,  oo  ččeemm  hhoovvoořříímm..  

Svou cestovní kancelář jsem v prvopočátcích
skutečně otevřela pro incomingové skupiny. Ty první
byly z Německa. Orlické hory mají sousty atraktivit,
které zahraniční návštěvníky zajímají. Cestovní
kancelář M&M disponuje rozsáhlým archivem
turistických možností. Zabýváme se i domácím
cestovním ruchem. Na trhu jsme již 8 let.
V posledních pěti letech organizujeme  autobusové

zájezdy pro české klienty do
zahraničí. Především do

Chorvatska do Dalmácie na
ostrov Brač do letoviska Bol.     

KKoonnggrreessoovvýý  ssááll  hhootteelluu  LLaabbee
jjee  ssttěěžžeejjnníímm  mmíísstteemm  kkoonnáánníí
jjeeddnnáánníí  jjaarrnníícchh  ddnnůů  kkoonnttaakkttůů

AAssoocciiaaccee  ččeesskkýýcchh  cceessttoovvnníícchh
kkaanncceelláářříí  aa  aaggeennttuurr..  ŘŘeeddiitteelleemm

hhootteelluu  LLaabbee  jjee  ppaann  JJoosseeff  ŠŠiinnttáákk

zzee  SSeeddllooňňoovvaa  vv  OOrrlliicckkýýcchh  hhoorráácchh..  KK  jjeehhoo  rrooddiiššttii  mmáámm
oossoobbnníí  vvzzttaahh..  NNěěkkoolliikk  lleett  jjsseemm  bbyyll  ččlleenneemm  ooddddíílluu
vvýýkkoonnnnoossttnníí  ttuurriissttiikkyy  SSookkooll  SSeeddllooňňoovv..  SS  bbrraattrryy  ppaannaa
řřeeddiitteellee    --  MMiillaanneemm  aa  JJiirrkkoouu  --  jjsseemm  ppaakk  zzaažžiill  řřaadduu
hheezzkkýýcchh  ookkaammžžiikkůů..  DDoo  ddnneeššnníícchh  lleett  ssee  vv  zziimměě,,  vvee
šškkoollnníí  ttěěllooccvviiččnněě  vv  SSeeddllooňňvvěě  ii  nnaa  zzddeejjššíí  oossvvěěttlleennéé
aa ((jjee--llii  ttřřeebbaa  uumměěllee  zzaassnněěžžoovvaannéé))  ssjjeezzddoovvccee  sscchháázzíí
lliiddéé,,  ss  nniimmiižž  jjeezzddíívváámmee  nnaa  OOttaavvuu  rrýýžžoovvaatt  zzllaattoo..
SS ppaanneemm    JJoosseeffeemm  ŠŠiinnttáákkeemm  jjsseemm  aallee  pprroo  VVššuuddyybbyyll
nneehhoovvoořřiill  oo  OOrrlliiččkkáácchh,,  aallee  oo  ttoomm,,  ccoo  jjee  nnoovvééhhoo
vv ppaarrdduubbiicckkéémm  hhootteelluu..

Hotel Labe již slouží  veřejnosti 17 let. Je evidentní,
že jeho koncepce je poplatná tehdejší době. Přesto,
ba možná právě proto, se nám daří jeho kapacitu
uspokojivě naplňovat kongresovými akcemi, jako
jsou např. „Dny kontaktů“. Společnost Rehoso,
s.r.o., kterou řídím a která je členem Národní
federace hotelů a restaurací ČR, je nájemcem hotelu
Labe. Ke své práci proto můžeme využívat
praktických rad i výměny zkušeností kolegů
z Národní federace. Pardubice i Pardubický kraj jsou

z hlediska turistických i obchodních cílů
perspektivní. Jistě je proto prospěšné i pro majitele
cestovních kanceláří z celé České republiky, osobně
se přesvědčit, že gastronomické i ubytovací služby
v hotelu Labe umíme poskytovat na standardní
mezinárodní úrovni.
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Ve dnech 6. aû 8. dubna se
v PardubickÈm hotelu Labe konaly
XX. Dny kontakt˘ Asociace Ëesk˝ch
cestovnÌch kancel·¯Ì a agentur za

˙Ëasti 125 majitel˘.  ⁄ËastnÌky
kongresovÈ akce uvÌtalo vystoupenÌ

dÏtskÈho pÏveckÈho souboru
Radost. KromÏ internÌch pracovnÌch

jedn·nÌ a jedn·nÌ v  sekcÌch -
tuoroper·torskÈ - dealerskÈ,

internetovÈ a incomingovÈ, na
˙ËastnÌky Ëekal zajÌmav˝

doprovodn˝ program. P¯ivÌt·nÌ
dobovÏ obleËen˝mi trubaËi na

osvÏtlenÈm pardubickÈm z·mku,
vystoupenÌ öermÌ¯skÈ skupiny,

p¯Ìjemn·  hudba komornÌch sÛlist˘
v rytÌ¯skÈm s·le, noËnÌ prohlÌdka
pardubickÈho z·mku,  p¯·telskÈ
posezenÌ ve vin·rnÏ hotelu Labe
a v sobotu posezenÌ v Restauraci
Pod KunÏtickou horou s hudebnÌ

z·bavou a opÈk·nÌm selat ve
ÑStaroËeskÈ stodoleì. Dny kontakt˘
byly ukonËeny v nedÏli dopoledne

internÌm workshopem a prohlÌdkou
dostihovÈho z·vodiötÏ.

HHootteell  LLaabbee******
Masarykovo náměstí  2633, 530 02 Pardubice
tel.: 040/653 53 56, fax: 040/653 53 58
e-mail: hotel.labe@worldonline.cz

MM  &&  MM  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářř  ss..rr..oo..
Svatohavelská 499, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 0445/531 188, fax: 0445/533 920
e-mail: mailto:info@ck-mm.cz
➤➤ www.ck-mm.cz

AAssoocciiaaccee  ččeesskkýýcchh  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí  aa  aaggeennttuurr
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
tel.: 02/2158 0256, fax: 02/2158 0257
e-mail: mailto:sekretariat@accka.cz
➤➤ www.accka.cz

c e s t o v n Ì  k a n c e l · ¯ e  a  a g e n t u r y

Dny 
kontakt˘ 

v hotelu 
Labe

Česká televize zpovídá prezidenta AČCKA 
pana Vlastimila Světlíka
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Excelsior o 22,4 milionu KË
Díky práci zaměstnanců společností řetězce Orea,

kterých bylo ke konci roku 2000  celkem 1 514,  byly
výrazně překročeny plánované  hospodářské výsledky. K úspěchu nejvíce přispěly a.s.
Excelsior překročením o 22,4 mil. Kč, hotely Pyramida o téměř 18 mil. Kč, Sklář
o 7 mil. Kč, Zvon o 5 mil. Kč, Arnika o téměř 5 mil. Kč, Horal o 4,3 mil. Kč, IH Voroněž,
a.s. o 4 mil. Kč, Bohemia o 2,3 mil. Kč, Polonia o 1,3 mil. Kč, Evropa o 1 mil. Kč, ale
také generální ředitelství OREA.  Očekávání se nepodařilo splnit hotelům Horizont,
Lázně Sedmihorky, Zámek Hrubá Skála a Fontána. Ztrátami skončilo i hospodaření
organizačních
jednotek Liberec,
Petr Bezruč a Na
Výsluní, ve
kterých
společnost OREA
ukončila provoz
k 30. 6. 2000. 

Vysok·
rentabilita

je podmíněna
vysokou
produktivitou
práce. Poměr
mzdových
nákladů k celkovým tržbám za společnost OREA ve výši 21,35 % je výrazně lepší, než
v roce 1999, kdy jeho hodnota byla 25,84 %. Průměrná měsíční mzda se však v roce
2000 zvýšila o 1600 Kč. 

SoudnÌ spor o vlastnictvÌ hotelu ÑZ·mek Hrub· Sk·laì 
zahájený Okresním úřadem v Hradci Královém, povzbuzovaný turnovským petičním

výborem, nejprve znemožnil zařazení historického objektu zámku Hrubá Skála do
programu FIPE.  Tento celoevropský program na podporu rekonstrukce hradů a zámků
hodlal věnovat polovinu finančních prostředků potřebných pro obnovu zámku. Nestalo
se. Vlastnictví zámku napadla Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů.
Vlastníkem hotelu Zámek Hrubá Skála je akciová společnost GEN. Toto bývalé
rekreační středisko ROH dnes provozuje dceřinná společnost GENu - OREA s.r.o. Hotel
je za dlouhá desetiletí "vybydlen" a slouží jako sezónní ubytovna.

MÌsto 80 pouze 4 milony KË
Představenstvo akciové společnosti GEN zvažovalo potřebný rozsah finančních

prostředků na rekonstrukci. Z důvodu soudních sporů neuvolnilo finanční prostředky
ve výši 70 - 80 mil. Kč, které by ze zámku udělaly chloubu Turnovska, a povolilo
investici „jen“ ve výši 4 mil.Kč. Je škoda, že spory blokují další rozvoj hotelu a tím
i turistického ruchu v Českém ráji. 

GEN loni proinvestoval vÌce jak 160 mil. KË
na postupné modernizace hotelů. Pro rok 2001  je připravena obdobná částka.

Hotely zařazené do řetězce OREA Hotels tak klientům každým rokem nabízejí řadu
kvalitativních změn. Více než polovina z nich splnila náročná kriteria a prošla auditem
kvality německé asociace hotelů a restaurací DEHOGA. 

➤➤ www.orea.cz

Zleva: ředitel marketingu a prodeje Milan Pavelka, generální ředitel
OREA Hotels Zdeněk Šafařík, obchodní ředitel Josef Neufus a sales
coordinator Darina Rössl.

se konal v sobotu 24.3.2001 v hotelu Praha*****, Sušická 20 v
Praze 6. Zúčastnili se ho kuchaři a cukráři z celé České republiky,
hosté z dalších gastronomických asociací, podnikatelských svazů,
hoteliéři a význačné osobnosti gastronomie.

AAssoocciiaaccee  kkuucchhaařřůů  aa  ccuukkrráářřůů  ČČRR
Počernická 168, 100 99 Praha 10
tel.: 02/ 67 207 356, mobil: 0606/ 188 597
fax: 02/67 207 356

Vöude dob¯e,
doma OREA
● hospod·¯skÈ v˝sledky nejvÏtöÌho ËeskÈho hotelovÈho

¯etÏzce OREA Hotels znamenajÌ zvrat ve v˝voji ● magick·

hranice jednÈ miliardy KË celkov˝ch trûeb p¯ekroËena o tÈmÏ¯

24 milion˘ KË ● zisk ve v˝öi 290,54 mil. KË ● soudnÌ spor o

vlastnictvÌ hotelu ÑZ·mek Hrub· Sk·laì znemoûÚuje rozs·hlou

rekonstrukci ● 

Des·t˝
reprezentaËnÌ 

ples 
Asociace kucha¯˘ a cukr·¯˘

»eskÈ republiky



Generální ředitel zastoupení leteckých společností
Swissair a Sabena pan Urs E. Herzig  zval přátele
pana inženýra Miroslava Černého  na 19. dubna  na
reprezentativní párty do kongresového sálu hotelu
Ambassador Praha. Pan Miroslav Černý odchází pan
Martin Hosnedl přichází. Hlavními osobnostmi
trochu i smutného večera byli pan Mirek Černý
a jeho krásná choť. Atmosféra párty zcela určitě
nebyla podobna té z protest songu Karla Kryla, který
mi vytanul na mysli a který začíná recitativem: „Obě
delegace pak položili věnce ke hrobu neznámého
vojína. A co na to neznámý vojín?“ Toho jsem
v tomto případě o vyjádření požádal já:
ÑTo vöecko vodnÈs Ëasì
Deska ráno mi v rozhlase zazpíval Waldemar

Matuška - „To všecko vodnés
čas“ - a je to skutečně tak.
Optimisticky mne to naladilo.
Dneska, když se mne někdo
ptal, jaké mám pocity a jak se
mi daří, odpovídal jsem: welldly.
Vynalezl jsem toto slovo pro
označení zvlášť rozpolceného
stavu duše, v němž se právě
nacházím. Nové anglické slovo:
„welldly“.   „Well“ protože se
zbavím každodenního deseti či dvanáctihodinového
pracovního stresu. Druhá půle novotvaru je tvořena
neustále přede mnou narůstajícím „…dly“. Jedná se
závěr  slova „badly“ a to proto, že ztratím kontakt
s lidmi, s žurnalisty,  agenturami, který byl velice
frekventovaný a v mnoha případech hodně
kamarádský a milý.
Co ûe budu dÏlat?
Chvilku se budu nutit do toho, dělat nic. Pak uvidím.
Jak ta chvilka bude dlouhá, opravdu nevím. Nebudu
plánovat, dávat si cíle. Teď chci trošinku žít
a odpočinout si. Kolem domku budu „tahat stromy

za uši“, aby se to tam brzy zazelenalo. Vysázím
celoroční zeleň a uvidím.

Miroslav Černý

z e  s p o l e Ë n o s t i

Na
doletnou 

po 32 letech

Ing. Miroslav Černý
druhý zvleva



SS  vviicceepprreezziiddeenntteemm  pprroo  ppeerrssoonnaalliissttiikkuu  ČČeesskkýýcchh
aaeerroolliinniiíí  ppaanneemm  IInngg..  FFrraattiišškkeemm  BBiisseemm  ssee  ppoottkkáávváámmee
2266..  bbřřeezznnaa  vv  LLuubbllaannii,,  vv  rráámmccii  iinnaauugguurraaččnnííhhoo    lleettuu
ČČSSAA..  JJee  zzddee  nneejjvvyyššššíímm  ppřřeeddssttaavviitteelleemm  nnaaššeehhoo
nnáárrooddnnííhhoo  lleetteecckkééhhoo  ddoopprraavvccee..  PPaannee  vviicceepprreezziiddeennttee,,
ss jjaakkýýmm  ooččeekkáávváánníímm  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee  lliinnkkuu  PPrraahhaa  --
LLuubbllaaňň  oottvvíírraajjíí??

S očekáváním
profitabilního
provozu, v němž se
bude odrážet
spokojenost
cestujících s tím,
že pro ně ČSA
rozšiřují nabídku
přímého spojení.
Pro naše aerolinie
to není jenom
destinace Praha -
Lublaň. Je to
i návaznost na
celou naši síť. To nám umožňuje vozit cestující
i z jiných destinací v síti ČSA. Dnes je zvlášť důležité
to, že se Lublaň stává nejen destinací ČSA, ale díky
nám je prakticky destinací všech členů SkyTeam -
aliančního sdružení, jehož  se ČSA staly členy spolu
se společnostmi Air France, Delta Airlines,
Aeromexico a Korean Airlines.

PPeerrssoonnaalliissttiikkaa  aa  vvůůbbeecc  pprrááccee  ss  lliiddsskkýýmmii  zzddrroojjii  hhrraajjee
((oobbzzvvllááššttěě))  vvee  sslluužžbbáácchh  vvýýzznnaammnnoouu  rroollii..  TToo,,  ccoo  ČČeesskkéé
aaeerroolliinniiee  řřaaddíí  ppoo  bbookk  vveellkkýýcchh  ssppoolleeččnnoossttíí  ((bbaa  mmnnoohhéé
ii  ppřřeeddččíí))  jjee  vvyyssooccee  zzhhooddnnooccoovvaannýý  lliiddsskkýý  ppootteenncciiááll  --
ppoozzeemmnníí  ii  ppaalluubbnníí  ppeerrssoonnááll..  PPaannee  vviicceepprreezziiddeennttee,,
jjaakkáá  jjee  oossaa  ssttrraatteeggiiee  ČČSSAA  ppřřii  vvýýbběěrruu  lliiddíí??

Lidé jsou vybírání na základě výběrových řízení,
takže už předem znají minimální kritéria přijetí
k ČSA. Aspektů je samozřejmě
několik. Je to otázka jazykové
vybavenosti, zdravotního stavu,

zájmu pracovat - uvědomit si, co představuje služba
v pilotní kabině, na palubě letadla  nebo na zemi
a jaká  odpovědnosti je s ní spojena. Přesto (nebo
možná právě proto), v průzkumu, který proběhl ve
druhé polovině loňského roku, byly České aerolinie
vyhodnoceny z pohledu budoucích uchazečů o práci

na skvělém
3. místě v kategorii
„Firma dobrá pro
lidi“ v soutěži
„Czech Top 100“,
kde bylo
hodnoceno 531
firem v České
republice 1800
odborníky.

PPooddllee  kkllaassiikkaa  pprrýý
kkaažžddýý  vvoojjíínn  nnoossíí
vv ttoorrnniissttřřee
mmaarrššáállsskkoouu  hhůůll..  JJee

ššaannccee  vvyypprraaccoovvaatt  ssee  zz řřaaddoovvééhhoo  zzaamměěssttnnaannccee  ČČSSAA
aažž  ddoo  ttoopp  mmaannaaggeemmeennttuu??  

Určitě ano. Mohou to doložit i „cv“ současného
vrcholového managementu   ČSA. Většina jeho členů
prošla kariérou u firmy od nejnižších funkcí. Velmi
pečlivě si všímáme,  sledujeme a podporujeme
perspektivní pracovníky, žádáme na nich profesní
růst v praktické i teoretické rovině a jejich vývoj
pravidelně hodnotíme. Umožňujeme a podporujeme
další studium. Někteří vybraní  zaměstnanci, kteří
jsou vytipováni jako perspektivní, mají možnost
studovat i na náklady ČSA.  

UU  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  jjee  mmoožžnnéé  vvyysslleeddoovvaatt    vvyyssookkoouu
úúrroovveeňň  ffiirreemmnnííhhoo  ppaattrriioottiissmmuu..  LLiiddéé,,  zzvvllááššttěě  ppookkuudd
ssaammii  sseebbee  nneevvnníímmaajjíí  jjaakkoo  „„ddooččaassnnoouu  nnááppllaavvuu““,,    jjssoouu

hhrrddíí  nnaa  ttoo,,  kkddee  aa  pprroo  jjaakkoouu  ssppoolleeččnnoosstt
pprraaccuujjíí..  NNiiccmméénněě,,  jjeennoomm  zz  ttééttoo  ppooddssttaattyy
ssee  jjiissttěě  vvyyžžíítt    nneeddáá..  VVeeddllee  ffiinnaannččnnííhhoo

oohhooddnnoocceenníí  jjddee  ii  oo  mmoottiivvaaccii  lliiddíí  --  pprrááccii  ss  lliiddsskkýýmmii
zzddrroojjii..  

Základní motivací, již společnost musí používat, je
a zůstane samozřejmě přiměřená odměna  za práci,
která musí odpovídat nejen dosaženému stupni
odbornosti ale i  pracovnímu nasazení.  Tento princip
se pak promítá i do  dalších oblastí hmotné
stimulace. ČSA například zavedly příplatek na
penzijní pojištění zaměstnanců, který byl od
1. dubna tohoto roku zvýšen na 3% z vyměřovacího
základu. Pokud jde o nehmotné benefity, je to u nás
otázka nejen volných letenek, ale například
i jednoho  týdne dovolené navíc. S  novelou
Zákoníku práce a v souvislosti s výsledky
kolektivního vyjednávání došlo ke zkrácení pracovní
doby na 37,5 hodiny i u zaměstnanců
v jednosměnných a dvousměnných provozech.
K motivujícím prvků patří dále například  pravidelné
vyhlašování nejlepších zaměstnanců. 

ZZmmíínniill  jjssttee  nnoovvýý  ZZáákkoonnííkk  pprrááccee..  CCoo  nnaappřř..  zzáákkoonnnnáá  lleečč
vv  oobbllaassttii  lleetteecckkéé  ddoopprraavvyy  nnee  vvžžddyy  rreeaalliizzoovvaatteellnnáá
ppřřeessttáávvkkaa  nnaa  jjííddlloo  aa  ooddddeecchh??

Specifika létajícího personálu, jako ostatně
i specifika snad všech druhů dopravy, se opravdu
nevešla do mantinelů  nového Zákoníku práce. Ten
ostatně  předpokládá existenci speciálního právního
předpisu pro oblast dopravy.  Proto, když  zmíněná
novela zákoníku práce nabývala účinnosti, musela
existovat jiná norma, která by upravovala, mimo jiné,
pracovní dobu létajícího personálu. Stalo se jí  (na
poslední chvíli vydané)  vládní nařízení o pracovní
době a době odpočinku v dopravě. To bude
nahrazeno připravovaným zákonem, který by měl
stanovit  pro dopravu nutné odchylky od obecné
úpravy pracovní doby v zákoníku práce .
Předpokládáme, že  tento zákon  by měl vstoupit
v platnost během tohoto roku. Měl by řešit,  mimo
jiné, i  specifiku pracovní doby posádek letadel
a přispět k plynulému a bezpečnému provádění
letecké dopravy.V této souvislosti bych rád zdůraznil,
že otázka přestávek v práci zdaleka není tou
nejdůležitější  a nutnost zastavovat letadla ve
vzduchu, aby se členové posádky mohli občerstvit,
nehrozí  ani nehrozila.  

PPaannee  vviicceepprreezziiddeennttee,,  ccoo  ssii  ppřřeejjeettee  vvyy  oodd  ssvvéé
ssppoolleeččnnoossttii??

Hodně spokojených  cestujících a jako
personalista dodávám též co nejvíce spokojených
zaměstnanců. To by mi stačilo.

➤➤ www.csa.cz
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Její excellence velvyslankyně České republiky  v republice Slovinské
paní Jana Hybášková, vedle ní třetí zprava viceprezident ČSA František

Bis. V popředí ředitel ČSA pro vnější vztahy Daniel Polajko.

● od 26. b¯ezna LublaÚ

prost¯ednictvÌm »SA

destinacÌ aliance  SkyTeam

● »SA z pohledu uchazeË˘

o pr·ci mezi  top 10 na

ËeskÈm trhu ● peËlivÏ

sledujeme perspektivnÌ

pracovnÌky ● od 1. dubna

zv˝öenÌ p¯Ìplatku na

penzijnÌ pojiötÏnÌ ●

specifika lÈtajÌcÌho

person·lu se  neveöla do

Z·konÌku pr·ce ● 

»SA mezi 

top 10
z pohledu uchazeË˘ o pr·ci 



Jeden z prvních držitelů certifikátu jištěné koncesované 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 

a vždycky 
Váš spolehlivý partner
na Egypt, Chorvatsko, Itálii, Řecko, Turecko, Mallorku a Tunisko 

za vysoce konkurenční ceny.

EXIM tours
Na Dvorcích 14, 140 00 Praha 4

tel.: 02/ 4109 0711
fax: 02/ 4109 0721

e-mail: exim@eximtours.cz
www.eximtours.cz

teletext TV Nova a Prima TV strana 708 
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2. dubna České aerolinie tradičně vyhlašují,  tentokrát se tak
stalo ve vysoce reprezentativním prostředí Pražského Rudolfina,
své nejúspěšnější agentury a  obchodní partnery v kategorii
cargo a chartery.

»esk˝ch aeroliniÌ 
v roce 2000

Nej˙spÏönÏjöÌ
agentury 

Tajemství úspěchu v životě není dělat,

co se nám zlíbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

T. A. Edison

Prezident ČSA Ing. Miroslav
Kůla při zahajovacím projevu.

Nejúspěšnější v kategorii chartery: Akvila, Goldair  a  Pradok.  

Nejúspěšnější v kategorii non - IATA agentur: Marco Polo
International, FIRO tour a ČSA Airtours.

Nejúspěšnější v kategorii Cargo: DANZAS Intercontinental,
Schenker-BTL  a Čechofracht 

Zleva: jednatel V.I.P. Prestige Clubu Jan Hála, viceprezident
ČSA pro obchod a marketing Václav Král a předseda

představenstva OK Tours Pavel Trejtnar.

Slavnostního
vyhlášení se za

alianci SkyTeam
zúčastnil  Pierre

Henry Gourgeon -
CEO Air France. 

Nejúspěšnější v kategorii IATA agentur: American Express,
Carlson Wagonlit Travel a  Global Express Travel Services.

Ředitel obchodu Českých aerolinií Česká
republika Jaroslav Ulman (nalevo) právě
předává diplom generálnímu řediteli
American Expressu Janu Brázdovi, jehož
firma obhájila loňské prvenství.

O hladký a příjemný průběh večera na
vysoké profesionální úrovni pečovali jeho

moderátoři: ředitel vnějších vztahů Českých
aerolinií Daniel Polajko a pracovnice téhož

úseku Marcela Pokorná.

l e t e c k ·  d o p r a v a



l e t e c k ·  d o p r a v a

p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 130

10 nov˝ch Airbus˘
V souvislosti s postupným zaváděním 10 nových

Airbusů do mezikontinentální flotily SAS od
letošního podzimu bude společností představena
také nová koncepce tří cestovních tříd na těchto
linkách.  Jedná se o třídu Business Class, Economy
Extra a Economy Class.

V posledních několika letech se v letecké dopravě
stále více prosazuje trend, kdy obchodní cestující
volí třídu Economy i na delších trasách, jako jsou
mezikontinentální lety. Zákazníci žádají stále více
„něco mezi“ Business Class a Economy -  a to je
přesně důvod vzniku Economy Extra, která nabídne
flexibilní letenku a větší komfort na palubě, za ceny
kolem 60 % běžné ceny Business Class.

Jak tedy budou vypadat nové cestovní třídy na
mezikontinentálních linkách SAS?

Business Class
Tato třída  se kompletně změní - nabídne více

prostoru, pohodlí, služeb, možností pro zábavu, ale
i pro pracovní aktivity než dříve. Cestující budou mít

zcela nová sedadla respektující nejnovější
požadavky ergonomie, více prostoru pro osobní
zavazadla, schránku na osobní věci, telefon, PC
zásuvku a obrazovku v opěradle, ale hlavně - více
místa mezi sedadly -  prostor se zvětší na
1,25 metru. V přední části Business Class sekce
bude i nadále 6 sedadel, oblíbených Eurosleepers,
které jsou plně sklopné a umožňují tak pohodlný
spánek na palubě.

Jídlo i nápoje budou maximálně respektovat
individuální přání jednotlivých zákazníků, vše bude
servírováno na nových soupravách vyrobených
speciálně pro SAS známou firmou Royal
Scandinavia. Mezi hlavními jídly bude k dispozici
bufet s nápoji, ovocem a espresso automatem.
Tento bufet bude nejen zdrojem občerstvení během
letu, ale také dobrým důvodem se zvednout ze
svého pohodlného sedadla, projít se a nebo
dokonce využít malé hrazdy na protažení zad.

od 12. kvÏtna 
nov· linka
N·r˘st kapacity o 50 %

V rámci největší expanze na mezikontinentálních
linkách otevírá SAS od 12. května letošního roku
novou linku do hlavního města USA, Washingtonu. 

5 x t˝dnÏ, od 28. Ëervna dennÏ
Pro tuzemské zákazníky se tedy nejprve 5x

týdně, od 28. června pak denně, otevírá nová
možnost kvalitního a pohodlného cestování do
tohoto významného administrativního
a technologického centra USA. SAS tak nabídne
druhé nejrychlejší spojení mezi Prahou
a Washingtonem za velmi zajímavé ceny.  Odlet
z Prahy je vždy v 8.05 hodin ráno, přílet do
Washingtonu ve 13.20 místního času. V opačném
směru je pak odlet v 17.50 hodin a přílet do Prahy
následující den v 11.25 hodin. Linka bude
provozována stroji Boeing 767.

na mezikontinent·lnÌch link·ch SAS

T̄ i
cestovnÌ t¯Ìdy

SAS do 
Washingtonu
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Economy Extra
Tato cestovní třída nabídne především zcela nová

pohodlnější sedadla s nastavitelnou krční opěrkou
a téměř jedním metrem prostoru mezi sedadly. Také
zde nalezne zákazník zásuvku na PC, obrazovku v
zadní části sedadla před sebou a výběr programů
(filmy-audio-PC games) ve stejné škále jako
Business Class. Výběr jídel a nápojů bude stejný
jako v Economy. 

Economy Class
Tato třída je využívána především zákazníky, kteří

dávají přednost ceně před flexibilitou letenky,
cestují v rámci své dovolené a tudíž nevyžadují
podmínky pro pracovní aktivity na palubě. Také zde
budou instalována nová pohodlnější sedadla
a obrazovka v zadní části sedadel.

Novinka - kamera v Ñnosuì letadla
Ve všech třech nových třídách se cestující mohou

těšit na úplnou novinku - v přední části letadla,
v tzv. „nosu“ před kokpitem, bude instalována
kamera, která bude snímat start a přistání
z pohledu pilota, ve vzduchu se pak automaticky
natočí směrem k zemi a bude snímat terén pod
letadlem. Tyto atraktivní pohledy bude možné
střídat s pohyblivou mapou, ukazující polohu
letadla a základní údaje o letu, tzv. airshow.

Skandinávská letecká společnost SAS pro Vaše
klienty připravila širokou nabídku leteckých
zájezdů  - od klasických víkendových pobytů v
hlavních městech až po týdenní pobyt za
Polárním kruhem na Špicberkách. Všechny
zájezdy mají, přes svojí různorodost, několik
společných znaků:
➤ jsou určeny pro náročnou individuální
klientelu, která nevyhledává skupinovou turistiku
s průvodcem, ale naopak dává přednost volnosti
a samostatnosti;
➤ nabízejí dokonalé využití volného času
s možností ovlivňovat program pobytu;
➤ umožňují poznat Skandinávii ve všech ročních
obdobích a v různých podobách;
➤ poskytují skandinávskou kvalitu za přiměřené
ceny.

VÌkendovÈ pobyty v jednÈ ze
skandin·vsk˝ch metropolÌ (2 noci)
KodaÚ / Oslo / Stockholm 
cena od 11.000 KË
Cena zahrnuje zpáteční  letenku, 2 noci
v kvalitních hotelích včetně snídaní, a prohlídku
příslušného města s anglicky mluvícím
průvodcem.

KombinovanÈ mÏstskÈ pobyty (2 - 3 noci)
KodaÚ - Malmo
cena od 11.000 KË
Cena zahrnuje zpáteční letenku, 2 noci
v kvalitních hotelích včetně snídaní, prohlídku
Kodaně a zpáteční jízdenku na vlak přes nově
otevřený 17km dlouhý Oresundský most
spojující Kodaň a Malmo.

KodaÚ - Oslo
cena od 16.400 KË
Cena zahrnuje zpáteční  letenku, 2 noci

v kvalitních hotelích včetně snídaní, jízdenku
a 1 noc v kajutě na obří skandinávské lodi na
trase Kodaň - Oslo včetně večeře a snídaně,
a prohlídku měst Kodaň a Oslo.

NorskÈ fjordy 
(4 noci, pouze v obdobÌ kvÏten - z·¯Ì) 
Bergen - Stavanger
cena od 21.800 KË
Cena zahrnuje zpáteční letenku, 4 noci
v kvalitních hotelích včetně snídaní, celodenní
výlet autobusem a lodí po nejkrásnějším
norském Lysefjordu s legendární převislou skálou
Preikestolen, včetně oběda, prohlídku města
Bergen a jízdenku na loď mezi Bergenem
a Stavangerem.

Pobyty za Pol·rnÌm kruhem (3 - 6 nocÌ)
Tromso - äpicberky (Svalbard)
cena od 34.200 KË
Cena zahrnuje zpáteční  letenku, 3 noci v hotelu
Basecamp Spitzbergen včetně snídaní, půldenní
výlet do Ledové jeskyně (v zimě) nebo do Zlatého
dolu (v létě), prohlídku města Svalbard včetně
návštěvy psí farmy a oběda.

Tromso - äpicberky (Svalbard) - Alta
cena od 42.000 KË
Cena zahrnuje zpáteční  letenku (vč. přeletu
Svalbard - Alta), 5 nocí v kvalitních hotelích
včetně snídaní resp. večeře v Tromso, prohlídku
města Svalbard včetně návštěvy psí farmy
a oběda, vstup do muzeí ve Svalbardu. Oba
pobyty umožňují na vlastní náklady absolvovat
v létě např. turistický výlet s průvodcem, jízdu na
kajaku, celodenní výlet lodí, v zimě pak např.
jízdu na saních se psím spřežením. Alta je navíc
místem, kde je v zimě nejlépe vidět polární záře.

PPoozznnáámmkkaa
Změny uvedených cen v důsledku vývoje kurzů jsou
vyhrazeny. Ceny jsou vždy  za jednu osobu ve
dvoulůžkovém pokoji a nezahrnují letištní taxy
a transfery.Dle kvality ubytování (min.3*) existují
u většiny pobytů vždy  tři cenové úrovně. Prodloužení
pobytů stejně jako pobyt v jednolůžkovém pokoji jsou
za příplatek možné. Děti do 12 let a senioři nad 67 let
mají výrazné slevy.

Další informace:
SSccaannddiinnaavviiaann  AAiirrlliinneess  SSyysstteemm
Aviatická 12, P.O.Box 112, 160 08 Praha
tel.: 02/2011 5001, fax: 02/2011 5306
e-mail: sasprg@sas.dk

➤➤ www.scandinavian.net

Poznejte 
Skandin·vii!



Nebyly to zemÏ, kterÈ bych zrovna
pot¯ebovala navötÌvit

Je vysoce
pravděpodobné, že než
jsem vycestovala, měla
jsem o arabském světě
obdobnou představu jako
jakákoliv průměrná Češka.
Nebyly to země, které bych
zrovna potřebovala
navštívit. První kontakt
s arabským světem jsem
zažila zde v Praze. Potvrdilo
se mi, že jejich svět a způsob uvažování je poněkud
jiný a že na Evropu a Evropany nahlížejí s podobnou
nedůvěrou, jako Evropa  na ně.

Se smÌöen˝mi pocity
Smíšené pocity jsem měla zprvu i při svém

druhém setkání s arabským světem, kdy jsem tam
sama vycestovala. Pokud je vůbec možné souhrnně
charakterizovat např. germánské národy nebo nás
slovanské,  jací jsme, pak lidé arabských národů
jsou velmi upřímní. Nepodrážejí jeden druhého,
pomáhají si a snaží se zpříjemnit si život na této
zemi.

Poh·dkov· Sahara
Sahara není jenom písek. Je jakoby nekončícím

prostorem, kde se vám vynořují
pohádková místa a bytosti
a v neposlední řadě i pohádkové
písečné růže. Když jsme vyjížděli
v koloně několika vozů na Saharu
poprvé, byla to téměř chlapská
záležitost. Jely jsme s nimi pouze dvě
ženy. Ostatní účastnice na Saharu
nechtěly. Měly o ní špatné mínění
a hlavně strach. Setkání s první
saharskou osadou v oáze nás mile

překvapilo. Lidé byli příjemní a i když to byl chudý
svět, byli myšlenkově někde jinde. Byli bohatí.

SpojenÈ arabskÈ emir·ty
Obdobné pocity z lidí jsem měla i při jednom

z dalších  setkání s arabským světem, při  své první
návštěvě Arabského poloostrova v Dubai. Bylo to
sice v záplavě  bohatství, neónů, velkého budování
a vzrůstu země, ale vnitřní bohatství, hluboké
myšlenky o tomto světě a tradiční vztah k němu si
dokázali uchovat.

Kateřina Veliká
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Putov·nÌ do zemÏ 

tisÌce a jednÈ 
noci

dÌl prvnÌ

Cenu má pouze cesta. 

Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze

poutníka, kráčejícího od hřebene

k hřebeni, jako by smysl byl

v dosaženém cíli.

Antoine de Saint-Exupéry

Hotel Renaissance
V celnici 7, 110 00 Praha 1

tel.: 02/232 28 16, 232 03 93
fax: 02/232 72 28, 2321587

e-mail: fst@iol.cz
www.four-seasons-travel.cz
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Domnívám se, že za tři roky se situace změnila
především v oblasti poznání Slovinska. Větší
procento obyvatel České republiky již Slovinsko
navštívilo a nějaký čas zde pobývalo. Julské Alpy se
staly stále vyhledávanějším cílem. Zdá se mi
dokonce, že je to jakási intelektuální móda,
vylézt na Triglav a spatřit místa, kde bojovali
a umírali naši pradědečci. Cestovní ruch
mezi našimi státy intenzivně narůstá.
Není bez zajímavosti, že slovinské
cestovní kanceláře Globtour a Kompas,
které operují v České republice, do
Česka vozí klientelu nejen ze Slovinska,
ale i z dalších evropských zemí a ze
zámoří. Slovinci v Česku investují do
rozvoje cestovního ruchu. Mezi našimi

zeměmi vzrostla míra
společných investic.
A to i v českém
bankovnictví. Nová
Lublaňská Banka
se v současné
době stává
významným
finančním domem
a slovinská
Pojišťovna Triglav
otevírá pobočky
v Brně a v Praze.
V Praze najdeme
slovinské obchody
s obuví, obchody Planika
a Peko,  řadu kvalitních
vináren a restaurací nabízejících
slovinská vína. Roste zájem českých

podnikatelů o podnikání ve Slovinsku. Loni se zde
uskutečnila velká česká průmyslová

výstava. Ať už sáhneme do oblasti
komodit železa, kde polovina

slovinského trhu je české
provenience, nebo textilu, kde je též
velice intenzivní spolupráce. Mladé
české computerové firmy ve
Slovinsku otevírají pobočky.
Pochopitelně přímé letecké
spojení má šanci tyto trendy

umocnit.

VVíímm,,  žžee  mmááttee  SSlloovviinnsskkoo  rrááddaa..  JJaakk
ssee  vváášš  vvzzttaahh  kk  nněěmmuu  zzaa  ddoobbuu

vvaaššeehhoo  ppůůssoobbeenníí
pprroohhlloouubbiill??

Každý den poznávání
slovinské přírody  je
něčím novým. Dnes
jsem přesvědčena, že
je nejkrásnější
evropskou zemí. Nabízí
kombinaci maďarské
pusty, italského

přímoří a skvělých
slovinsko-rakousko-

italských Alp. Slovinsko je
zemí bezpečnou  a čistou.

Drží si vysokou ekonomickou
a životní úroveň. Trošičku se ale

změnil můj vztah ke Slovincům.
V Česku zřejmě stále ještě doznívá

názor, že Slovinsko je poznamenáno svou
někdejší existencí v rámci Jugoslávie. Má-li však
Slovinsko k něčemu blízko, pak je to severní Itálie
nebo Rakousko. Slovinsko je alpskou zemí. S jeho
„alpskostí“ souvisí jistá míra zatvrzelosti
a uzavřenosti jeho obyvatel, která není na první
pohled patrná. Jsou to sice Slované, ale
nejzápadnější. I v obchodních kontaktech je proto
nutné mít na paměti, že jsou poměrně
konzervativním národem. Pro ČSA i další
společnosti, které chtějí ve Slovinsku podnikat, je
proto prospěšné brát na tento konzervatizmus ohled
a počítat i s jistou uzavřeností a vysokou mírou
národní hrdosti.
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● Slovinsko vstupuje v »esku do povÏdomÌ ●

nejkr·snÏjöÌ evropsk· zemÏ ● m·-li k nÏËemu blÌzko, je

to severnÌ It·lie nebo Rakousko ● Slovinsko navötÏvuje

vyööÌ procento »ech˘ ● v oblasti komodit ûeleza je

polovina slovinskÈho trhu ËeskÈ provenience ● Slovinci

investujÌ v »esku i do rozvoje cestovnÌho ruchu ● je

prospÏönÈ respektovat konzervatizmus, jistou

uzav¯enost i vysokou mÌru n·rodnÌ hrdosti Slovinc˘ ● 

Slovinsko
je alpskou zemÌ

Právě se píše se
rok 1987. Pohled

z Kanjavce Triglav.

Na vrcholku Kanjavce (2568 m n.m) jsme
strávili celou noc.

„Faradayova klec“ na
Triglavu 2864 m n.m.

Velvyslankyně České
republiky v republice
Slovinské paní Jana

Hybášková.
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ŠŠppaanněěllsskkoo::    Estado Espaňol, království
RRoozzlloohhaa::    505 955 km2

PPooččeett  oobbyyvvaatteell:: 39,454.000
HHllaavvnníí  mměěssttoo:: Madrid (3 120 800 obyvatel)
MMěěnnoovváá  jjeeddnnoottkkaa::  peseta (ESP)  = 100 centimů
ÚÚřřeeddnníí  jjaazzyykk::  španělština a dále na severu
katalánština a baskičtina, na severozápadě
galičtina (domluvíte se italsky a anglicky) 
MMPPZZ:: E

CestovnÌ dokumenty
Cestovní pas s platností ještě tři měsíce po výjezdu
ze země. Povinné finanční vybavení jedné osoby činí
50 000 ESP plus 5 000 ESP na den, což je
vybavení, o které se zvyšuje základní částka
50 000 ESP od jedenáctého dne předpokládaného
pobytu. Předložte pas k orazítkování, v případě
kontroly ve vnitrozemí byste se mohli dostat do
nepříjemných situací.

Dokumenty pro ¯idiËe a motorovÈ
vozidlo
Řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu
vozidla a mezinárodní poznávací značka CZ.
Doporučuje se tzv. zelená karta. Nemáte-li zelenou
kartu, můžete si zakoupit pojištění pro osobní
automobil ve výši 16 000 ESP na 30 dní. Adresa,
kde lze získat další informace je: 
OOffiicciinnaa  EEssppaannoollaa  ddee  AAsseegguurraaddoorreess  ddee  AAuuttoommoovviilleess,
Sagasta 18,  28004 Madrid, tel.: 0091-4460300,
fax: 0091-5939827.

CelnÌ p¯edpisy 
Bezcelně je povolen dovoz předmětů osobní potřeby
a spotřeby odpovídající délce pobytu a ročnímu
období. Dárky lze dovézt v max. hodnotě
27 000 ESP (osoby nad 15 let) nebo 14 000 ESP
(osoby pod 15 let). 
Všechna zvířata jsou obvykle prohlédnuta
veterinářem na hranicích. Zvířata mladší 3 měsíců

potřebují pouze zdravotní potvrzení.  Zvířata starší
3 měsíců musí mít zdravotní potvrzení vydané ne
déle než 10 dní před odjezdem a potvrzení
o očkování proti vzteklině vydané nejméně 30 dní
a nejdéle 1 rok před příjezdem. Všechny dokumenty
musí mít oficiální překlad do španělštiny.
Do země je možno dovézt max. 10 l benzínu
v kanystru.

RychlostnÌ limity
Nejvyšší povolená rychlost v uzavřených obcích je
50 km/hod, obytných zónách 20 km/hod. 
Nejvyšší povolené rychlosti mimo uzavřenou obec:

1) ostatní silnice
2) silnice s více než 1 pruhem v každém směru

Obsah alkoholu v krvi
Dovolený limit činí 0,5 promile. Řidič musí na
požádání policie podstoupit dechový test. Po
dopravní nehodě se musí dechové zkoušce podrobit
všichni účastníci nehody.

Postihy za dopravnÌ nehody
Policie může na místě uložit pokutu do
100 000 ESP (stačí na všechny „běžné“ prohřešky).
Návštěvník může pokutu zaplatit okamžitě (se
slevou 20 % u pokut do výše 15 000 ESP) nebo
udat jméno osoby nebo společnosti ve Španělsku
schopné garantovat zaplacení pokuty. Jinak je
návštěvníkovi odebrán vůz, dokud pokutu nezaplatí.
Přísnější pokuty jsou udělovány na ostrově
Mallorka.

Nehody
Všechny nehody je třeba hlásit policii. Pro úspěšné
řešení pojistné události by měl být sepsán formulář
o nehodě a podepsán všemi stranami. Neopomeňte
si poznamenat číslo pojistky protistrany. 

D˘leûit· dopravnÌ pravidla
Některé značky, které jsou odlišné od běžně
užívaných:
➤ modrý čtverec se zahnutou bílou šipkou
a vzdáleností v metrech vyznačuje místo, kde je
dovoleno otočení
➤ modrý čtverec s bílými číslicemi značí max.
doporučenou rychlost
➤ modrý trojúhelník se symbolem kamery

vyznačuje atraktivní místo s dobrým rozhledem.

Pruhy, čáry a jiné značení na silnici je bílé, kromě
těchto výjimek:
➤ žlutá klikatá čára = zákaz parkování
➤ žlutá čára podél krajnice = zákaz nebo omezení
parkování
➤ modrá čára = limitované parkování
➤ žluté čáry ve tvaru kříže na křižovatce = nevjíždět
do křižovatky, pokud není volný výjezd.

D·lniËnÌ sÌù, d·lniËnÌ poplatky
Ve Španělsku je 150 436 km silnic, z toho je
2 854 km dálnic a na nich se vybírají poplatky. Na
hlavních dálnicích je možno použít k zaplacení
poplatků kreditní karty. Poplatky se platí za použití
tunelů Cadi, de Garraf a Vallvidrera. Ve Španělsku
existuje telefonní služba, která poskytuje informace
o stavu a podmínkách na silnicích a to na
telefonním čísle 900 123 505 od 8.30 do
22.00 hod.

TÌsÚovÈ vol·nÌ
Zavádí se celoevropské číslo 112. V některým
místech platí na policii číslo 091, na první pomoc
číslo 092 a na hasiče číslo  080.

SilniËnÌ sluûby
V případě poruchy vozidla apod. se lze obrátit na
centrálu tísňového volání španělského
automotoklubu  RACE (Real Automovil Club 

silnice 1) silnice 2) dálnice
motocykly, 
osobní auta   90  km/hod 100 km/hod 120 km/hod

autobusy, 
autokary 80 km/hod 90 km/hod 100 km/hod

äpanÏlsko
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de Espaňa) v Madridu,  
tel.: (91)5933333 s NON STOP
provozem. Za odtažení se platí
v pracovní dny 3 150 ESP +
82 ESP za km, o svátcích
a v noci 3 950 ESP + 103 ESP
za km.
Na dálnicích lze pomoc zavolat
z nouzových telefonů umístěných každé 2 km. 

D˘leûitÈ adresy
VVeellvvyyssllaanneeccttvvíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy    vvee  ŠŠppaanněěllsskkuu:
Embajada de la República Checa
Calle Caidos de la Division Azul 22-A
28016 Madrid, Espaňa
tel.: 003491-3503604-7, 908505599,  
fax: 003491-3591146, 3502403

KKoonnzzuulláárrnníí  oodddděělleenníí  vveellvvyyssllaanneeccttvvíí  ČČRR
vv MMaaddrriidduu:
Sección Consular de la Embajada de la
Républica Checa
Via Pinar 20, 28006 Madrid, Espaňa
tel.: 003491-3502396
fax: 003491-3502403

HHoonnoorráárrnníí  kkoonnzzuulláátt  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy
vv BBaarrcceelloonněě::
Vía Francolí 59, Provenza 273 pral.
08008 Barcelona
tel: 003493/2720432
fax: 003493/2720433
(od 15. června do 15.září)

AAuuttoommoobbiilloovvýý  kklluubb
Real Automovil Club de Espaňa (RACE)
Jose Abascal 10, 28 003 Madrid 3
tel.: 003491-4473200, 300600
fax: 003491-4477948

Sv·tky a dny pracovnÌho volna:
1. 1. Nový rok, 6. 1. Tří králů, velikonoce, 
19. 3. Sv. Josef, 1. 5. Den práce, 15. 8.

Nanebevstoupení P. Marie,
12. 10. Národní svátek, 1. 11.
Všech svatých, 6. 12. Den ústavy,
8. 12. svátek Neposkvrněného
početí, 25. 12. Narození Krista.

BezpeËnost
K okrádání cizinců dochází

především v rekreačních oblastech
a v centrech měst. Pozor na ženy
u významných památek, které drží v rukou
květinu, chtějí vám ji dát a získat minci na
památku. Ukážete-li peněženku, hbitě se jí
chopí a mizí. Krádeže hlaste ihned na polici.
Doklady se občas najdou. Za rizikové oblasti
se považuje Baskicko a Madrid.

LÈka¯sk· pÈËe
Léčkařská péče, včetně akutních zásahů, je
za úplatu. Např. za zubní výplň zaplatíte
8 000 ESP, konzultace u lékaře přijde na
5 000 - 8 000 ESP a jeden den v nemocnici
asi na 30 000 ESP. Snáze se řeší tyto
nepříjemné situace, když máte uzavřenu
pojistku pro cesty a pobyt a pojištění
léčebných výloh.

Pron·jem auta
Pronájem auta přijde na 7 000 ESP na den,
ale na týden jen 26 600 ESP. Zapůjčení
lehátka a slunečníku přijde na 400 ESP za
den, vodního šlapadla na 1 200 ESP na
hodinu a jízda na vodních lyžích 4 000 ESP
za 15 minut. 

❶ Římský spisovatel Plinius Starší (23-79 n.l.) uvádí,  že na
ostrovech, které tehdy představovaly nejzápadněji položená
známý svět žijí velcí savci. Podle nich dnes Kanárské ostrovy
nesou jméno. Jací to byli savci a jaký je jejich latinský název?

❷ V ceně zájezdů cestovní kanceláře Canaria Travel je již
zahrnuto cestovní pojištění. Napište jméno pojišťovny, s níž
Canaria Travel takto koperuje.

❸ Jaký počet  rozsáhlých golfových hřišť cestovní kancelář
na ostrovech Tenerife, Gran Canaria a Lanzarote cestovní
kancelář Canaria Travel uvádí na své webové adrese
http://www.canariatravel.cz/special_golf.html?

❹ Na http://www.canariatravel.cz/special_potapeni.html
Canaria Travel inzeruje kurzy potápění u PADI® (Profesional
Asociation of Diving Instructor). Tato organizace certifikuje
více než 70 % potápěčů na světě a najdete ji ve více než 90
zemích. V nabídce jsou i týdenní kurzy,  po jejichž absolvování
je možné obdržet mezinárodní  potápěčský diplom. Jaká je
zhruba cena tohoto týdenního kurzu v Kč?   

❺ Na adrese
http://www.canariatravel.cz/special_kluby.html Canaria
Travel uvádí, že zajišťuje pobyty pro fotbalové či cyklistické
oddíly, atletické kluby apod. S kterým pražským prvoligovým
fotbalovým klubem spolupracuje  Canaria Travel nejvíce?

❻ Stránka http://www.canariatravel.cz/special_auto.html
informuje o tom, že na všech Kanárských ostrovech je možné
zapůjčení osobních automobilů. Od jaké výše v českých
korunách  Canaria Travel uvádí cenu za půjčení na  7 dní s
přistavením vozu na letišti?

❼ Na http://www.canariatravel.cz/special_letadlo.php3 se
můžete dozvědět, že Canaria Travel zajišťuje mimo
pobytových zájezdů celoročně i samostatné letenky na
Kanárské ostrovy. S jakou leteckou společností létá na Gran
Canaria, Lanzarote, či Tenerife?

❽ Na jaké adrese sídlí ústředí cestovní kanceláře Canaria
Travel?

❾ Je možné si zájezd s cestovní kanceláří Canaria Travel
vybrat a objednat po internetu? Pokud ano, na jaká je
internetová adresa webových stránek?

❿ Kolik měří nejvyšší hora Španělska a na kterém
z Kanárských ostrovů se nachází?

Na anketní otázky laskavě odpovídejte prostřednictvím
internetového časopisu wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz, v němž se
nachází odpovědní formulář. Anketa bude vyhodnocena
15. června 2001. Jméno vylosovaného výherce - autora
správných odpovědí přineseme ve čtvrtém vydání Všudybylu
2001 a v internetovém wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz.

KvÌz
o leteck˝ z·jezd

pro 2 osoby
na Kan·rskÈ 
ostrovy

d e s t i n a c e  ä p a n Ï l s k o

Informace poskytuje 
AABBAA  PPRREESSSS  SSeerrvviiss,,  ss..rr..oo..
Střelničná 1680/8, 182 00  Praha 8
tel.: 02/ 6619 3232, fax: 02/ 6619 3233
mobil: 0604/ 967 376
e-mail: press@aba.cz 
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CCaannaarriiaa  TTrraavveell,,  Jugmannova 6, 110 00 Praha 1

tel.: 02/ 2494 7000, 2494 6559, mobil: 0602/ 31 30 69, fax: 02/ 2494 8025

e-mail: canarias@canariatravel.cz

www.canariatravel.cz
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AAuussttrriiaann  CChhaauuffffeeuurr  LLiimmoouussiinneess,,  ss..rr..oo..    jjee
vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  řřaazzeennaa  mmeezzii  nneejjppřřeeddnněějjššíí
ffiirrmmyy  vv  oobbllaassttii  VV..II..PP..  lliimmoouussiinneess  sseerrvviiccee..  AAssii  ssee
mmnnoouu  bbuuddeettee  ssoouuhhllaassiitt,,  žžee  uurrččoovváánníí
aabbssoolluuttnníícchh  ppoořřaaddíí  jjee  vv  lleeppššíímm  ppřřííppaadděě  vvěěccíí
nneemmííssttnnéé  ooddvvaahhyy  aa  ooppttiimmiissmmuu,,  ddllee
„„MMuurrpppphhyyhhoo  zzáákkoonnuu““,,  kktteerrýý  řřííkkáá,,  žžee  ppřříílliiššnnýý
ooppttiimmiissmmuuss  jjee  jjeenn  nneeddoossttaatteekk  iinnffoorrmmaaccíí..
VV ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  aallee  sskkuutteeččnněě  nneenníí  mmnnoohhoo
ffiirreemm,,  kktteerréé  ssii  mmoohhoouu  ddoovvoolliitt  nneeuussttáállee
oobbnnoovvoovvaatt  aa  nnaa  ššppiiččkkoovvéé  úúrroovvnnii  uuddrržžoovvaatt
vvoozzoovvýý  ppaarrkk..  AAuussttrriiaann  CChhaauuffffeeuurr  LLiimmoouussiinneess  jjee
jjeeddnnoouu  zz  nniicchh..  VVzzhhlleeddeemm  kk hhllaavvnníímmuu  ttéémmaattuu
ppááttééhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000011,,  kktteerrýýmm  jjee
ddoopprraavvaa,,  jjsseemm  rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall  jjeeddnnaatteellkkuu
MMaarriiii  RRaanniiššoovvoouu  --    DDeenneeššoovvoouu  aa  řřeeddiitteellee  ttééttoo
ssppoolleeččnnoossttii,,  ppaannaa  JJiiřřííhhoo  VVččeellkkuu..  DDrruuhhéé  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  1144  aažž  1155))
ii  rroozzhhoovvoorr  vv ppřřeeddcchhoozzíímm
vvyyddáánníí  ss ppaanneemm
mmiinniissttrreemm  GGrroosssseemm  bbyyllyy
jjaakkýýmmiissii  oohhllééddnnuuttíímmii  zzaa
VVýýrrooččnníímm  zzaasseeddáánníímm
mmeezziinnáárrooddnnííhhoo
mměěnnoovvééhhoo  ffoonndduu
aa SSkkuuppiinnyy  SSvvěěttoovvéé
bbaannkkyy..  NNyynníí  ssee  PPrraahhaa
cchhyyssttáá    nnaa  kkoonnggrreess
NNAATTOO..  CCoo  pprroo  vvaaššii  ffiirrmmuu
ttaakkoovvééttoo  pprrvvoořřaaddéé
uuddáálloossttii    zznnaammeennaajjíí??

Jsou pro nás především záležitostí prestiže a
důkazem toho, že jsme schopni i tak náročnou
akci v plném rozsahu zvládnout ke spokojenosti
klienta. V rámci Výročního zasedání jsme byli
jednoznačně v největšími přepravci v oblasti
osobní automobilové přepravy. Disponovali
jsme více jak 500 vozidly. Akce pro nás byla
rozdělena na 3 části. My, jako vítězové
výběrového řízení Ministerstva financí, jsme
poskytovali 200 až 240 řidičů, na zajištění
přepravy členů zasedání sponzorskými vozidly
Audi. Mimo to jsme  prováděli dopravní služby
vozidly Škoda Octavia přímo u Kongresového
centra. Třetí část, která pro nás byla neméně
důležitá, pak byli privátní klienti z řad předních
světových bank.

KKaažžddééhhoo  ppoořřááddnnééhhoo
ČČeecchhaa  jjiissttěě  ttěěššíí  úússppěěcchhyy
ččeesskkéé  zznnaaččkkyy  ŠŠkkooddaa..
NNiiccmméénněě
mmllaaddoobboolleessllaavvsskkáá
aauuttoommoobbiillkkaa  ssiiccee
ppřřiipprraavvuujjee  vvůůzz  vvyyššššíí
ttřřííddyy,,  aallee  rroozzhhooddnněě  ssee
nneeddáá  řřííccii,,  žžee  bbyy  ssee
cchhyyssttaallaa  oorriieennttoovvaatt  nnaa
vvýýrroobbuu  lluuxxuussnníícchh
lliimmuuzzíínn..

Co se týká  vozidel
společnosti Austrian

24 h service

Austrian
Chauffeur   

Limousines
V.I.P. limousines service je o poskytov·nÌ

p¯epravnÌ sluûby a sluûeb s nÌ spojen˝ch na
nejvyööÌ moûnÈ ˙rovni. Kdo pak by si p¯i
vyslovenÌ  termÌnu Ñlimousines serviceì
nevzpomnÏl americkÈ filmy z prost¯edÌ
nejvyööÌch vrstev. Na p¯edlouhÈ luxusnÌ
osobnÌ vozy nejvyööÌ t¯Ìdy, v nichû se na
r˘znÈ veËÌrky, divadelnÌ p¯edstavenÌ Ëi

vyhlaöov·nÌ cen FilmovÈ akademie
nech·vajÌ p¯iv·ûet hvÏzdy businessu,

st¯ÌbrnÈho pl·tna i sportovnÌch kolbiöù.
V.I.P. limousines service ale nenÌ pouze

americkou z·leûitostÌ Ëi vysoce
postaven˝ch lidÌ bohatÈho z·padnÌho Ëi

d·lnov˝chodnÌho svÏta a st¯ednÌho
V˝chodu. V.I.P. limousines service je zrovna

takovou samoz¯ejmostÌ, jako je
samoz¯ejmostÌ lÈtat prvnÌ t¯Ìdou Ëi

business class pro lidi, kte¯Ì se vypracovali
do urËit˝ch postavenÌ. DomnÌv·m se, ûe

nenÌ komu co z·vidÏt. SkuteËnost je
diametr·lnÏ odliön·, coû mj. indikuje i to,

ûe vöeobecnÏ  sÌlÌ st¯ednÌ soci·lnÌ vrstvy
a ûe ruku v ruce s tÌm posilujÌ soci·lnÌ
jistoty vrstev tzv. soci·lnÏ nejslaböÌch. 
To, co ¯Ìk·m, pochopitelnÏ platÌ pro

stabilnÌ demokracie, kam jiû zase »esk·
republika pat¯Ì.



Chauffeur Limousines s.r.o., jedná o vozy nejvyšší
kategorie, a to výhradně  značky Mercedes Benz.
V nejvyšší třídě pak je to Mercedes S a luxusně
vybavené Mercedes minibusy. Vozidla jsou řízena
jazykově vybavenými řidiči dle požadavků klientů.
Naše společnost uzavřela smlouvu s autorizovaným
servisem pro značku Mercedes Benz, který pro nás
exklusivně provádí servis a opravy našeho vozového
parku. Sama společnost Austrian
Chauffeur Limousines s.r.o. v současné
době zaměstnává více jak 130
zaměstnanců .

KKoonnssttaattoovvaall  jjsseemm,,  žžee  vvááss  řřaaddíí  mmeezzii  nneejjppřřeeddnněějjššíí..
VV nněěččeemm  vvššaakk  ddrržžííttee  oobbjjeekkttiivvnněě  ddookkuummeennttoovvaannéé
pprrvveennssttvvíí,,  aa  ttoo  vv  ppooddnniikkáánníí  vv  oobboorruu  VV..II..PP..  lliimmoouussiinneess
sseerrvviiccee  zzddee  vv  ČČeesskkuu..  

Začínali jsme „na zelené louce“ se dvěma vozy
a jedním zaměstnancem a spolupracovali
s jediným hotelem. V současné době má Austrian
Chauffeur Limousines, díky píli a přičinění svých
zaměstnanců, vozový park přesahující počet 50
vozidel značky Mercedes Benz. Máme smlouvy s 15
nejluxusnějšími hotely v Praze. Kromě toho řadu
kontraktů s privátními společnostmi. Máme dojem,

že se naše společnost rozvíjí tím správným
směrem.  To nám všem přináší dobrý pocit a chuť
do další práce.

JJssttee  ččiissttěě  ččeesskkoouu  ffiirrmmoouu..  PPrroočč  tteeddyy  jjmméénnoo  AAuussttrriiaann
CChhaauuffffeeuurr  LLiimmoouussiinneess??

Zprvopočátku jsme měli hodně společného
s Rakouskem. U zrodu firmy byli dva společníci.

Jedním z nich je současná jednatelka
společnosti paní  Marie Ranišová - Denešová,
druhým byl pan Heinrich Posch, který v tomto
oboru podnikal v Rakousku. Pan Posch svůj

podíl ve společnosti prodal a ta se tak stala ryze
českou společností.  

VV  úúvvoodduu  jjsseemm  zzmmiiňňoovvaall  vveellkkéé  aammeerriicckkéé  lliimmuuzzíínnyy,,  aallee
tteennttoo  ttrreenndd  jjee  ddeeffiinniittiivvnněě  pprryyčč..

Tak jest. Byl záležitostí 80. a 90. let minulého
století. Dnešní byznysmeni požadují velké pohodlné
vozy. Nikoliv však proto, aby byli na silnici středem
pozornosti. Převážná část naší klientely jsou
obchodníci, manažeři a lidé jim podobného
postavení.  Jejich oblíbeným vozem  je Mercedes
Benz třídy S. V našem případě nabízíme vozidla typu
Mercedes S v provedení long,  která mají zvětšený

vnitřní prostor. Jsou to nejluxusnější vozy, které
Mercedes Benz v současné době dodává.

JJaakk  zzíísskkáávvááttee  kklliieennttyy??
Z několika  zdrojů.  Jedním jsou hotely. Už jsem

zmiňoval, že Austrian Chauffeur Limousines má
v současné době smlouvu s více jak desítkou
nejluxusnějších hotelu v Praze. Velké pokrytí
přichází právě z této strany. Dalším  zdrojem jsou
privátní společnosti, firmy, banky. Tam kontrakty
vznikají na bázi osobního přístupu.

PPaannee  VVččeellkkoo,,  ccoo  vvzzkkáážžeemmee  vvššeemm,,  kktteeřříí  ssee  zzrroovvnnaa  ttaakk,,
jjaakkoo  vvyy,,  vvzzhhllééddllii    vvee  vvoozzeecchh  MMeerrcceeddeess  BBeennzz,,  zzeejjmméénnaa
ppaakk  vvee  ttřříídděě  SS??

Naše  výsledky za minulá léta hovoří jasně. Pakliže
hledají servis na takové úrovni, společnost  Austrian
Chauffeur Limousines  je připravena jim ho
poskytnout. 
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AAuussttrriiaann  CChhaauuffffeeuurr  LLiimmoouussiinneess,,  ss..rr..oo..
Renaissance Prague Hotel
V celnici 7, 110 00 Praha 1
tel.: 02/333 72 530, fax: 02/333 78 787
e-mail: mailto:acl@acl.cz
➤➤ www.acl.cz


