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Hlavním tématem

sedmého vydání

Všudybylu je vysoce

dynamický růst výkonů

osobní letecké dopravy

v České republice. A dává

jí to dobrou mysl i pas

a glejt všudy? Nebo si

i ona při tom  musí dělat

vrásky nad liknavostí,

nezájmem a obstrukcemi

tak, jako povětšinou

ostatní segmenty

dopravy a cestovního

ruchu, které do této

republiky každoročně

umožňují přivážet mnohamiliardová inkasa ze zahraničí?  Nebo

se snad kdosi domnívá, že cestovní ruch není pro Českou

republiku dobrý byznys? Či dokonce i v tomto směru vypnul

mozek? Co tedy vlastně v České republice dává letecké dopravě

křídla? Také o  tom je  první poprázdninové vydání letošního

Vašeho Všudybylu. Ani v něm však nečekejte, že průvodce

labyrintem českého cestovního ruchu bude někdo jiný, než Vy,

protože pokud Všudybyl funguje, je to tím, že je Vaším

časopisem, časopisem lidí a o lidech v cestovním ruchu. 

Internetový wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz  rovněž. 

Jaromír Kainc   Registrace:  MK ČR E 10797
Vychází 10x do roka v nákladu 10 000 ks.

PPttáámm  ssee,,  ccoo  ttoo??  OOnnii,,  žžee  „„ppřřeess  ssvvěětt  ssttrroojjíí““..  
JJáá::  „„AA  pprroočč  nnee  bbeezz  ttěěcchh  ttííhhoott??  lleehhččeejjii  bbyy  jjeellii..““  
OOnnii::  „„BBlloouudd  ssii  ttyy..  JJaakkžž  bbyy  jjeellii??  ttoo  jjeejjiicchh  kkřřííddllaa..““  
„„KKřřííddllaa??““  řřkkuu  jjáá..  
„„KKřřííddllaa  aarrccii..  NNeebboo  ttoo  jjiimm  ddáávváá  ii  uummyyssll,,  ii  ddoobbrroouu  ppřřii  ttoomm  mmyyssll,,  ii  ppaass
aa gglleejjtt  vvššuuddyy..  ČČii  mmnnííšš,,  žžee  ssee  ddaarrmmoo  ppoo  ssvvěěttěě  ttoouullaattii  vvoollnnoo??  ZZ  ttoohhoo
oonnii  mmuusseejjíí  vvyyžžiivveenníí,,  ppřříízzeeňň  ii  vvššeecckkoo  bbrrááttii..““

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

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

JJaazzyykkoovvéé  úúpprraavvyy:: PaedDr. Drahoslava Pittnerová
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

»i mnÌö,
ûe se darmo 

po svÏtÏ toulati
volno?

KvÌz o 2 zp·teËnÌ letenky
do Moskvy
najdete na stranÏ 35.

lloosseemm  ppřřiippaaddll  JJiittccee  FFlleeggeelloovvéé  zz  HHoolluubbiicc..

ZZ··jjeezzdd  pprroo  22  oossoobbyy  
ddoo  HHoollaannddsskkaa  

lloosseemm  ppřřiippaaddll  JJaanněě  UUrrbbaannoovvéé  zz  PPrraahhyy  66..

ZZ··jjeezzdd  pprroo  22  oossoobbyy  
nnaa  KKaann··rrsskkÈÈ  oossttrroovvyy    



SSttáálláá  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnaa  pprroo  lleetteeccttvvíí  ppřřii
HHoossppooddáářřsskkéémm  vvýýbboorruu  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR  bbyyllaa
uussttaavveennaa,,  aabbyy  ssee  zzaabbýývvaallaa  ssttěěžžeejjnníímmii  pprroobblléémmyy
aa pprroobblleemmaattiikkoouu  lleetteeccttvvíí..  NNaa  jjeejjíí  ppůůdděě  ssee  sseettkkáávvaajjíí
lleetteeččttíí  ddoopprraavvccii,,  lliiddéé  zz  lleetteecckkééhhoo  vvýýzzkkuummuu,,  vvýývvoojjee,,
šškkoollssttvvíí  aa  pprrůůmmyysslluu,,  kktteerrýý  jjee  ssttáállee  rreepprreezzeennttoovváánn
mmnnoohhýýmmii  vvýýzznnaammnnýýmmii  ffiirrmmaammii..  DDáállee  zzddee  jjssoouu
zzaassttoouuppeennii  lliiddéé  zz  nnoovvýýcchh  sseeggmmeennttůů  lleetteeccttvvíí  ((hhllaavvnněě
ddííkkyy  bboooommuu  vv  ttzzvv..  mmaalléémm  --  uullttrraalleehhkkéémm  lleetteeccttvvíí)),,
zz aassoocciiaaccíí  --  ssoouukkrroommýýcchh  ppiilloottůů,,  nneessttááttnníícchh
pprroovvoozzoovvaatteellůů  vvrrttuullnnííkkůů  lleetteecckkéé  zzáácchhrraannnnéé  sslluužžbbyy,,
AAssoocciiaaccee  lleetteecckkýýcchh  pprroovvoozzoovvaatteellůů,,  AAeerrookklluubbuu  ČČRR,,
AAssoocciiaaccee  lleetteecckkýýcchh  vvýýrroobbccůů  aappoodd..  nneebboo  ttii,,  kktteeřříí  ssee
ssnnaažžíí  oossaammoossttaattnniitt  lleettiiššttěě  jjaakkoo  jjssoouu  PPllzzeeňň,,  KKaarrlloovvyy
VVaarryy,,  OOssttrraavvaa  aappoodd..  JJeeddnnáánníí  SSttáálléé  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy
pprroo  lleetteeccttvvíí  ssee  úúččaassttnníí  zzáássttuuppccii  ŘŘíízzeenníí  lleettoovvééhhoo
pprroovvoozzuu  ČČRR,,  ČČeesskkéé  sspprráávvyy  lleettiiššťť,,  ÚÚřřaadduu  cciivviillnnííhhoo
lleetteeccttvvíí,,  MMiinniisstteerrssttvvaa  ddoopprraavvyy  aa  ssppoojjůů  ČČRR  aajj..

ČČeesskkoosslloovveennsskkoo,,  jjiižž  zzááhhyy  ppoo  ssvvéémm  vvzznniikkuu,,
ddiissppoonnoovvaalloo  nneejjeenn  vvyynniikkaajjííccíímmii  ppiilloottyy,,  aallee  ttaakkéé
lleetteecckkoouu  vvýýrroobboouu  aa  vvýýrraazznnýýmmii  úússppěěcchhyy  vv  oobbllaassttii
vvýývvoozzuu  lleetteecckkéé  tteecchhnniikkyy..  VV  ssoouuvviisslloossttii  ss  hhllaavvnníímm
ttéémmaatteemm  sseeddmmééhhoo  vvyyddáánníí  lleettooššnnííhhoo  VVššuuddyybbyylluu  jjsseemm
ssii  pprroottoo  ddoovvoolliill  oosslloovviitt  ppřřeeddsseedduu  SSttáálléé  pprraaccoovvnníí
sskkuuppiinnyy  pprroo  lleetteeccttvvíí  ppřřii  HHoossppooddáářřsskkéémm  vvýýbboorruu
PPaarrllaammeennttuu  ČČRR,,  kktteerrýýmm  jjee  mmííssttooppřřeeddsseeddaa
HHoossppooddáářřsskkééhhoo  vvýýbboorruu  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR  ppaann
ppoossllaanneecc  ZZddeenněěkk  ŠŠvvrrččeekk..  PPaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  mmnnoohhéé
ffiirrmmyy  ppůůssoobbííccíí  nnaa  ččeesskkéémm  úúzzeemmíí,,  kktteerréé  ppřřeeččkkaallyy  IIII..
ssvvěěttoovvoouu  vváállkkuu  ii  5500  lleett  bbuuddoovváánníí  ssoocciiaalliissmmuu,,  aa  kktteerréé
ii  ppoo  rrooccee  11994488  úússppěěššnněě  vvyyvváážžeellyy  nneejjeenn  ddoo  zzeemmíí
RRVVHHPP,,  aallee  ii  ddaalleekkoo  ddááll  nnaa  vvýýcchhoodd,,  nnaa  zzááppaadd  ii  ddoo
SSeevveerrnníí  AAmmeerriikkyy,,  „„ddoobbrroovvoollnněě““  vvyykklliiddiillyy  ttrrhhyy..  JJeejjiicchh
oobbrroovvsskkýý  lliiddsskkýý  ppootteenncciiááll  --  sscchhooppnnoosstt  ččeesskkýýcchh
tteecchhnniikkůů  aa  ššppiiččkkoovvýýcchh  dděěllnnííkkůů  ttvvoořřiitt  --  ttuu  vvššaakk  zzůůssttaall..  
VV  pprrvvnníí  ppoolloovviinněě  rrookkuu  ppaattřřiill  mmeezzii  vvyyssooccee
mmeeddiiaalliizzoovvaannéé  kkaauuzzyy  nnáákkuupp  vvoojjeennsskkýýcchh
nnaaddzzvvuukkoovvýýcchh  lleettaaddeell..  DDííkkyy  ooffffsseettůůmm,,
kktteerréé  úúddaajjnněě  mměěllyy  ppřřeevvýýššiitt  cceennuu
kkoonnttrraakkttuu,,  ssee  sseemm  mměěllaa  ddoossttaatt
ššppiiččkkoovváá  tteecchhnnoollooggiiee..  TTíímm  ssee  mmoohhllaa
ddáátt  ššaannccee  lliiddeemm,,  kktteeřříí  mmaajjíí  lleetteecckkoouu
vvýýrroobbuu  zzřřeejjmměě  jjiižž  vv ggeenneecchh..  PPookkuudd  bbyycchh
ssee  ssttyylliizzoovvaall  ddoo  rroollee  oobbcchhooddnnííkkaa,,  jjee
ttaakkoovvýý  kkoonnttrraakktt  bbáájjeeččnnoouu  vvěěccíí..  PPookkuudd

ddoo  rroollee  nnáárrooddoohhoossppooddáářřee,,
ppaakk  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ttaakkéé..  MMoohhll  bbyy  ffiirrmmáámm  ii  ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee  vvýýrraazznněě  nnaappoommooccii  kk  nnáávvrraattuu  mmeezzii
uuzznnáávvaannoouu  ssvvěěttoovvoouu  eelliittuu..  AAllee,,  aabbyy  ttoo  nneevvyyzznněělloo,,
jjaakkoo  žžee  ttoo  jjee  ppoouuzzee  oo  ččeesskkéémm  ppaattrriioottiissmmuu..  JJee  ttoo
oo zzhhooddnnooccoovváánníí  jjeeddiinneeččnnééhhoo  ččeesskkééhhoo  ppootteenncciiáálluu  --
lliiddsskkéé  pprrááccee  vv  lleetteecckkéémm  aa  kkoossmmiicckkéémm  pprrůůmmyysslluu  --
tteeddyy  oo  eekkoonnoommiiccee..  

Nákup stíhaček skutečně vzbudil velká očekávání.
Kapitáni leteckého průmyslu vidí, že by k nám
mohly přijít nové špičkové technologie a mozky. Že
by se firmy dislokované na území České republiky
mohly podílet nejen na montážích, opravách, ale
také na výrobě a vývoji. Leč docházejí k poznání, že
otázka offsetů při nákupu stíhaček není tak růžová.
Problém leteckého průmyslu v České republice
přesahuje z minulosti do současnosti. V předchozí
éře jsme se zaměřovali na ruské trhy. Měli jsme
velkosériovou výrobu některých vynikajících letadel,
včetně podzvukových. I když úroveň letecké výroby
byla u nás vysoká, všechno bylo (jak se říká) podle
„ruských norem“. Ruský trh padl a my jej vyklidili
více, než jsme museli. Nové programy se hledají
těžko. Zručnost, kapacity i kreativita nám zůstaly.
Některé firmy si našly uplatnění mimo svou
obvyklou sféru . Další se rozdrobily do menších
firem a úspěšně pokračují. Některé přežily své
špatné chvíle a dostávají se nahoru, jako např.
Walter nebo Aero, které podepsalo spolupráci
s Boeingem. Jiné se přeskupily do nových firem
a mají nové výrobní programy. Nicméně, od offsetů
se očekávala velká pomoc a to i v technologicko -
výzkumné části. A najednou se zjistilo, že ti, kteří
dneska řídí tuto zemi (a snaží se to dělat žel až příliš
detailně) si zřejmě (lehce parafrázováno) řekli: „Ti
naši šikovní letci, však oni si už nějak pomůžou a my
tady máme k řešení jiné problémy jako je Tatra
Kopřivnice a další.“ Efekt případných offsetů tak
přenášejí z působení přímého - leteckého - do

nepřímého. Druhá část zklamání plyne
z toho, že si uvědomujeme, že to jsou pro
rozpočet opravdu obrovské peníze. Navíc
nám vysocí představitelé z NATO říkají:
„Vážení, zkuste si to ještě jednou
promyslet. Stíhačky vás budou stát
spoustu peněz a my se obáváme, že vám
již nezbude na modernizaci pozemní

armády, tanků
apod.“ Bohužel, mají pravdu. Kapitáni českého
leteckého průmyslu proto oprávněně zaujali pozici
„být připraveni k boji o offsety - nabídnout kapacity,
ale nespoléhat na ně“. Jejich postoj chápu
a schvaluji.

SSoouuččaassnnéé  oobbddoobbíí  nneenníí  pprroo  lleetteecckkýý  pprrůůmmyyssll  nneejjlleehhččíí..
NNeenníí  aallee  bbeezznnaadděějjnnéé..  MMnnoohhéé  ffiirrmmyy  ssii  ddookkáázzaallyy
ppoommooccii  bbeezz  ooffffsseettoovvýýcchh  zzaakkáázzeekk  aa  bbeezz  iinntteerrvveennccee
vvllááddyy..  

Ano, ilustruje to řada projektů. Jako např. RAVEN,
který začal dělat Evektor Aerotechnik a převzal
Letov. Nebo Aero Vodochody, které vyrábí Alku -
L 159 a Ae 270. Je to Letov, který se spojil
s francouzskou firmou Latecoere. Je to i Moravan
Otrokovice, který se bude snažit prorazit s novým
letadlem Zlín 200. O Walteru jsem hovořil. Úspěch
slaví spousta výrobců ultralehkých letadel (např.
Tlustý, Fantasy Air, Kappa apod.). Existuje mnoho
dalších a výčet by byl dlouhý. Potenciál je zde přímo
obrovský. Takovým je třeba fandit a pomáhat co
nejusilovněji.

JJaakkoouu  rroollii  bbyy  mměěll  vv  oobbllaassttii  rroozzvvoojjee  lleetteecckkééhhoo
pprrůůmmyysslluu  hhrráátt  ssttaabbiilliizzoovvaannýý  ssttáátt??  

Mám jednu zásadu. Stát má pomáhat těm, kteří
prokázali, že si pomoc zaslouží, neboť si sami umí
najít cestu a použít vlastních mozků a paží, aby se
vyhrabali ze špatných časů. Stát by se měl
soustředit ne na to, aby kladl překážky, ale aby jim
všemožně pomáhal dostávat se na zahraniční trhy.
Aby certifikace měly hladší průběh, aby vláda
otvírala dveře do zahraničí apod. Úspěšní se pak
odmění nejen na daních, ale i tím, že s sebou
nahoru strhnou i další výrobce, dodavatele, výzkum.
Zde vidím stěžejní úkol Stálé pracovní skupiny pro
letectví při Hospodářském výboru Parlamentu ČR,
aby tomu napomáhala seč může nejen v legislativě,
ale i v administrativě. Proto jsem docela rád, že je
současný ministr dopravy a spojů členem této
skupiny a že ji navštěvuje. Rád bych, aby to takto
chápal a přenášel do exekutivní praxe. Také
doufám, že činnost skupiny bude pokračovat i po
volbách.

➤➤ www.psp.cz

p o l i t i k a

s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 16

St·t m·      
pom·hat 

Pečuj o blaho ostatních,

ale nečti jim z očí každé přání

Francis Bacon (1561-1626)

tÏm, kte¯Ì prok·zali, ûe si pomoc zaslouûÌ

● St·l· pracovnÌ skupina pro letectvÌ p¯i Hospod·¯skÈm v˝boru Parlamentu »R je

fÛrem, kde se vymÏÚujÌ informace a kde je moûnÈ se dohodnout na konkrÈtnÌch

krocÌch v oblasti spolupr·ce ● st·t by se mÏl soust¯edit ne na to, aby kladl p¯ek·ûky,

ale aby pom·hal firm·m dost·vat se na zahraniËnÌ trhy ● rusk˝ trh jsme vyklidili

vÌce, neû jsme museli ● zruËnost, kapacity i kreativita v letectvÌ n·m z˘staly ● n·kup

nadzvukov˝ch stÌhaËek vzbudil velk· oËek·v·nÌ ● mnozÌ si dok·zali pomoci i bez

offsetov˝ch zak·zek a bez pomoci vl·dy ● 
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ŘŘíízzeenníí  lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  ss.. pp..  nneenníí
lleetteecckkýýmm  ddoopprraavvcceemm  aannii  pprroovvoozzoovvaatteelleemm  lleettiiššttěě..
JJeehhoo  ppoosslláánníímm  jjee  vvyyttvváářřeett  bbeezzppeeččnnéé  pprroossttřřeeddíí
lleetteecckkééhhoo  pprroovvoozzuu  aa  ppoosskkyyttoovvaatt  vveeřřeejjnnéé  lleetteecckkéé
sslluužžbbyy  uužžiivvaatteellůůmm  vvzzdduuššnnééhhoo  pprroovvoozzuu  ČČeesskkéé
rreeppuubblliikkyy  nnaa  lleettiiššttíícchh  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě,,  BBrrnnoo  --  TTuuřřaannyy,,
OOssttrraavvaa--MMooššnnoovv  aa  KKaarrlloovvyy  VVaarryy--OOllššoovváá  VVrraattaa  aa  nnaa
ddaallššíícchh  lleettiiššttíícchh  nnaa  kkoommeerrččnníímm  zzáákkllaadděě..  ŘŘíízzeenníí
cciivviillnníí  lleetteecckkéé  ddoopprraavvyy  ssee  nnaa  nnaaššeemm  úúzzeemmíí  ddaattuujjee  oodd
zzaaččááttkkuu  ddvvaaccááttýýcchh  lleett  mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí..  KK  jjeehhoo
hhllaavvnníímmuu  rroozzvvoojjii  vvššaakk  ddooššlloo  aažž  ppoo  IIII..  ssvvěěttoovvéé  vváállccee..
ZZáássaaddnníí  zzlloomm  zznnaammeennaall  ppřřeecchhoodd  nnaa  vveellmmii  kkrrááttkkéé
vvllnnyy  aa  rraaddaarroovvéé  řříízzeenníí..  NNoovvooddoobbáá  hhiissttoorriiee  ppaakk  zzaaččaallaa
vv  ddeevvaaddeessááttýýcchh  lleetteecchh  mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí..
VV ssoouuvviisslloossttii  ss  oossoobboouu  ssttáávvaajjííccííhhoo  ggeenneerráállnnííhhoo
řřeeddiitteellee  ŘŘíízzeenníí  lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,
ss..pp..  IInngg..  PPeettrreemm  MMaatteerrnnoouu,,  ss  nníímmžž  ssii  tteeďď  bbuuddeemmee
ppoovvííddaatt,,  ssii  nneeooddppuussttíímm  ppooddoottkknnoouutt,,  žžee  ttaattoo
nnoovvooddoobbáá  hhiissttoorriiee  ooddssttaarrttoovvaallaa  jjeehhoo  jjmmeennoovváánníímm  ddoo
ččeellaa  ppooddnniikkuu..  
A to vám řekl kdo…? U Řízení letového provozu
České republiky jsem od roku 1973. Napřed jsem
měl na starosti radionavigační zařízení a jeho
výstavbu. Byla to velmi uspokojivá činnost.
Udělal jste si průzkum v mapě, podíval se
na terén a málem udělal v zemi důlek
patou a řekl: „tady to bude stát“
a během půl roku tam to zařízení
stálo a v řadě případů stojí dodnes. 
Po roce 1978 došlo k zásadní
změně v organizaci civilního
letectví. Řízení letového provozu
bylo poprvé vyčleněno jako
samostatná organizace. V tomto
roce jsem byl požádán, abych se ujal
vedení údržby zabezpečovací letecké

techniky (radarů, radiokomunikací, datových
komunikací, telefonních systémů a veškeré
elektroniky a už tenkrát výpočetní techniky). 
V roce 1985 jsem se stal vedoucím oddělení
plánování a rozvoje zabezpečovací letecké techniky,
což jsem vykonával do roku 1991, kdy jsem byl na
základě výběrového řízení jmenován technickým
náměstkem ředitele. Tato kariéra ale trvala jen do
července 1991. Mým úkolem bylo vybrat nový
radarový systém pro zásadní rozvoj řízení letového
provozu. Výběrová skupina vybrala systém, avšak
tehdejšímu panu řediteli se výběr nelíbil a se
závěrem komise nesouhlasil. Pak jsem poskytl
interview Hospodářským novinám. Byl jsem odvolán
a propuštěn.
V květnu 1992 jsem se po výběrovém řízení vrátil
jako ředitel.

AA  pprráávvěě  tteehhddyy  zzaaččaallaa  éérraa  zzáássaaddnníí  mmooddeerrnniizzaaccee......
Nelze říci, že je to jen moje zásluha. Investiční plán
na modernizaci jsme v technické sekci připravili již
v roce 1990. Snažil jsem se podniku otevřít dveře
do světa, což se docela dařilo. Naše infrastruktura
je na evropské špičce. Radarový systém, který naši

řídící používají, představuje beze sporu špičku
světovou. Do dnešního dne jsme

proinvestovali cca 2,5 mld. Kč.

OOdd  rrookkuu  11999922  ssee  aallee  lleettoovvýý  pprroovvoozz  nnaadd
ččeesskkýýmm  úúzzeemmíímm  zzttrroojjnnáássoobbiill..
A to vše při nezměněném počtu
řídících letového provozu, což

z dnešního pohledu nevidím jako
jednoznačné pozitivum. Nárůst, ke

kterému došlo v roce 1999 je takový, že
mu nejsme schopni čelit kontinuálním
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přírůstkem pracovníků. Je to takový uzavřený kruh.
Čím máte méně lidí, tím méně jich jste schopni
vycvičit. Ale i za těchto podmínek máme plán na
doplnění stavu. V příštím roce začne být jeho plnění
patrné. 
Podíváte-li se na výsledky našeho podniku
z hlediska letového provozu, tak nám v roce 1999,
kdy byla kosovská krize, letový provoz narostl
zhruba o 30 %. To je číslo ve světovém kontextu
naprosto nevídané. Tu noc, kdy došlo k zahájení
přesunu NATO do Kosova, jsme zaznamenali 43 %
nárůst provozu, avšak naši dispečeři a vůbec
všichni zaměstnanci to zvládli excelentně, byť za
cenu maximálního úsilí, vypětí a velké nervozity.

AAllee  aannii  rrookk  22000000  ppoottéé,,  ccoo  ddooššlloo  kk  uukkoonnččeenníí  kkrriizzee
vv KKoossoovvuu  aa  ootteevvřřeenníí  vvzzdduuššnnééhhoo  pprroovvoozzuu  nnaadd  bbýývvaalloouu
JJuuggoosslláávviiíí,,  nneezznnaammeennaall  pprroo  lleetteecckkýý  pprroovvoozz  vv  nnaaššeemm
vvzzdduuššnnéémm  pprroossttoorruu  zzppoommaalleenníí  rrůůssttuu..  
Ano, opět došlo k nárůstu. V letošním roce tento
trend pokračuje. Česká republika je jedním ze tří
států, nad nimiž letový provoz zásadně roste. Teorie
říká, že bez dramatických problémů nelze v dopravě
zvládnout nárůst o více než 3 %. Ve srovnání
s loňským rokem odhaduji průměrný nárůst pohybů
v našem vzdušném prostoru v roce 2001 na 16 až
18 %. To je něco, s čím si žádný dopravní systém na
světě, vyjma letectví, neporadí. Letos činí průměrný
nárůst v Evropě 1,7 %. 
Kromě nás mají podstatný nárůst ještě Slovinci
a Slováci, jinak většina evropských států jej má
mírně nad nulou nebo nulový. Jsou i státy, které
mají pokles a dostávají se do problémů, neboť
nejsou schopny financovat svou činnost. My, jako
většina evropských států, svoji činnost financujeme
z poplatků, které za své služby inkasujeme a ještě
k tomu platíme docela slušné daně a finanční
odvody, které souvisejí se zaměstnáváním lidí.

MMííssttooppřřeeddsseeddaa  HHoossppooddáářřsskkééhhoo  vvýýbboorruu  aa  ppřřeeddsseeddaa
SSttáálléé  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  pprroo  lleetteeccttvvíí  ppřřii
HHoossppooddáářřsskkéémm  vvýýbboorruu  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR  ppaann  ppoossllaanneecc

ZZddeenněěkk  ŠŠvvrrččeekk  jjee  vvááššnniivvýýmm  uullttrraalliigghhttiissttoouu..
VVzzhhlleeddeemm  kk  jjeehhoo  mmoohhuuttnnéé  ppoossttaavvěě  ssii  aallee
nneeooddppuussttíímm  nneeppaattřřiiččnněě  rroozzvveerrnnoouu  ppoozznnáámmkkuu,,
aa ttoo,,  žžee  aaťť  sseeddnnee  ddoo  jjaakkééhhookkoolliivv  uullttrraalleehhkkééhhoo
ssttrroojjee,,  rráázzeemm  jjee  zz  nněějj  uullttrraattěěžžkkýý..    AAllee  kkddyyžž  mmuu  ttoo
lleetteecckkýý  úúřřaadd  ttrrppíí……  TTeeďď  vváážžnněě..  JJaakk  vváámm
kkoommpplliikkuujjíí  žžiivvoott  ttii  aažž  ppřříílliišš  lleehhccíí,,  kktteerrýýmm  nneessttaaččíí
lleettoovváá  hhllaaddiinnaa  ddoo  330000  mm??  
To je velmi kontroverzní kapitola. Bohužel, celé
léto dostávám každý víkend na mobilní telefon
několik hlášení o incidentech a v horších
případech i o leteckých nehodách ultralehkých
letadel. 
Přesto, že amatérům neposkytujeme letové
provozní služby, snažíme se jim pomáhat v tom,
že jim poskytujeme informace, které potřebují
k tomu, aby zdárně provedli a zakončili let.
Naše internetové stránky /www.ans.cz/
obsahují volně přístupné údaje, které by měli
znát, když se do vzdušného prostoru odváží.
Vždy je to otázka nejen letecké, ale i lidské
kázně.
Ultralightisté by se měli pohybovat
v prostorech, které jsou k tomuto druhu létání
určeny. Jejich ambice jsou ale často příliš
vysoké. Začíná to vybavením letadel - vším, co
se snaží do ultralehké kategorie nacpat.
Pokračuje to tím, že chtějí vzdušný prostor
využívat kompletně. Není však možné, aby se
dostávali do kontaktu s pravidelnou
i nepravidelnou obchodní leteckou dopravou,
protože mohou způsobit vážnou nehodu. 

ČČttvvrrttéé  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  3311))  ppřřiinneesslloo
iinnffoorrmmaaccii  oo  SSddrruužžeenníí  nneessttááttnníícchh  pprroovvoozzoovvaatteellůů
vvrrttuullnnííkkůů  lleetteecckkéé  zzáácchhrraannnnéé  sslluužžbbyy..  JJaakkéé  ss  nniimmii
mmááttee  zzkkuuššeennoossttii??
Když jde do tuhého a je potřeba plnit
nesplnitelné úkoly, letecká záchranná služba je
vždycky na místě. Zajišťují ji vysocí
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profesionálové a nejsou s nimi sebemenší
problémy. A tady není nutno mezi vojenskými,
policejními nebo civilními letci rozlišovat. To je
zase velmi pozitivní kapitola letectví.

VV  iinntteerrvviieeww  ss  ddvvoojjnnáássoobbnnýýmm  oollyymmppiijjsskkýýmm  vvííttěězzeemm
MMaarrttiinneemm  DDookkttoorreemm  ((ssttrr..  2288))  mmnnee  ppoottěěššiilloo,,  žžee  ssee
ooppěětt  ssttaall  ((ppoottřřeettíí))  vvííttěězzeemm  SSvvěěttoovvééhhoo  ppoohháárruu..
OObbddoobbnněě  hhřřeejjiivvýý  ppoocciitt  jjsseemm  mměěll  ppřřii  sshhllééddnnuuttíí
ddvvoouu  vviiddeeoossnníímmkkůů  zz  kkoommppaakkttnnííhhoo  ddiisskkuu,,  kktteerrýý  jjee
ppřříílloohhoouu  vvaaššíí  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvyy..  JJssoouu  ppůůssoobbiivvýýmm
zzpprraaccoovváánníímm  ppřřeecchhoodduu  nnaa  nnoovvýý  řřííddííccíí  ssyyssttéémm
EEuurrooccaarrtt  22000000,,  kktteerrýý  vvyyvvrrcchhoolliill  vv  nnooccii  zzee  1177..  nnaa
1188..  úúnnoorraa  22000011..  DDookkllááddaajjíí,,  žžee  ttuu  vv  ČČeesskkuu  nneejjssmmee
„„žžááddnnáá  oořřeezzáávvááttkkaa““..
Ano, řídící letového provozu jsou špičkovými
specialisty. Umějí se rychle rozhodovat,
nepodléhají stresu a očekávají, že výsledky jejich
rozhodnutí budou vidět okamžitě. Mimochodem,
letos v dubnu zvládli i zásadní změnu letových
tratí. 
Ve vizuálním kontaktu s letadly jsou řídící, kteří
vykonávají službu na letištní věži. Jednou z jejich
povinností je sledovat provoz na letišti
a v blízkosti letiště. Řídící v přibližovací kontrole
a v oblastním středisku řízení jsou v kontaktu
s letadly zprostředkovaně přes radiokomunikaci
a obrazovku radaru. 

ŽŽee  jjssoouu  vvaaššii  lliiddéé  vvýýzznnaammnnýýmm  ččiinniitteelleemm  pprroo  ttoo,,  aabbyy
lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoossttii  rrááddyy  vvyyuužžíívvaallyy  ččeesskkýý  vvzzdduuššnnýý
pprroossttoorr??
Náš raketový nástup lze přičíst i tomu. Služby,
které poskytujeme jsou kvalitní, bezpečné
a přátelské k zákazníkům. Letecké společnosti
jsou rády, když jim nabídneme zkrácenou trať,
kde mohou ušetřit palivo. Mají rády, když je
někdo podrží v situaci, kdy je na palubě problém
(naštěstí to nejsou každodenní situace) a že za
tyto služby platí poplatky, které jsou v rovnováze
s kvalitou služeb. 

ŠŠkkooddaa,,  žžee  nneenníí  bběěžžnnéé  sseettkkáávvaatt  ssee  ss  ttaakkoovvoouuttoo
vvssttřřííccnnoossttíí  vv  ppoozzeemmsskkéémm  žžiivvoottěě..  AA  ttíímm  nneemmáámm  nnaa
mmyyssllii  ppoouuzzee  cchhoovváánníí  nněěkktteerrýýcchh  úúřřeeddnnííkkůů,,  kktteeřříí
mmaajjíí  ttoolliikk  pprrááccee,,  žžee  nneemmoohhoouu  pprroo  lliiddii  vvůůbbeecc  nniicc
dděěllaatt……
A zažil jste někdy situaci, kdy zaměstnanci ve
světě lobbovali za více práce? Přesně to byla
naše situace v polovině devadesátých let. Naše
historie je historií snižování poplatků za letové
provozní služby. Od roku 1997 snižujeme poplatky
a zkvalitňujeme služby. Nyní jsme v dolní třetině
32 států, jejichž poplatky se centrálně sledují.
Dnes jsme na 36 , zatímco nejvyšší poplatky
jsou přes 80 . Nejnižší jsou kolem 20  , ale to
jsou speciální případy, kdy řízení letového provozu
nevyžaduje vysoké náklady, protože tam (na
rozdíl od našeho) není komplikovaný vzdušný
prostor.

KKddoo  kkrryyjjee  řřííddííccíímm  zzááddaa??
Lidé, kteří zajišťují údržbu a nepřetržitý provoz
zařízení. Technici musí být schopni rychle
identifikovat závadu, opravit ji a dokonce ji
předvídat - zajišťovat naprosto bezchybný chod.

Další sféru tvoří plánování a rozvoj letových
služeb. Pochopitelně, že musíme mít
střednědobou i dlouhodobou koncepci rozvoje
letových služeb. Vědět, jaká je žádoucí struktura
vzdušného prostoru, jak je potřeba zajišťovat
technickou infrastrukturu. V evropském měřítku
v rámci organizace Eurocontrol spolupracujeme
na zlepšování a změně vstupů pro řízení letového
provozu a pravidel. A pochopitelně plánujeme
i rozvoj lidských zdrojů.
Ekonomický úsek pak musí , kromě jiného,
zajistit, aby Řízení letového provozu bylo schopno
poskytnuté služby zpoplatnit a poplatky vybrat.

UUžž  pprroottoo,,  žžee  ppooddssttaattnnáá  ččáásstt  vvaaššiicchh  vvýýkkoonnůů  ssoouuvviissíí
ss ppřřeelleettyy  nnaadd  nnaaššíímm  úúzzeemmíímm,,  kkddee  ssee  ooddhhaadduujjee,,  žžee
vv lleettooššnníímm  rrooccee  ddoossááhhnneettee  kkoolleemm  335500  ttiissíícc
ppoohhyybbůů  vv hhoorrnníímm  vvzzdduuššnnéémm  pprroossttoorruu..  
To je činnost, která není přímo vidět tak, jako na
českých letištích. Všichni se mohou přesvědčit,
jak se rozvíjí letiště Praha. Přitom neméně
dynamicky se musí rozvíjet i naše služby. Velkou
perspektivu mají také regionální letiště. Proto tam
investujeme. V loňském roce jsme dokončili
výstavbu a modernizaci v Karlových Varech, kde
máme novou řídící věž. Od letošního roku máme
novou věž spolu s novým objektem i v Brně.
Kromě toho připravujeme výstavbu nového
střediska v Praze. V roce 2006 tedy budeme
letový provoz řídit z nových prostor a na novém
systému. 
V roce 2007 by mělo dojít k otevření Střediska
řízení středoevropského letového provozu ve
Vídni, kam by se kolem roku 2010 měla převést
i část našeho provozu. To je projekt, ve kterém
jsme velmi aktivní. Je modelem pro další řešení
řízení letového provozu v Evropě v souvislosti
s unifikací vzdušného prostoru.

AA  jjaakk  ddááll  vv  ČČeesskkuu??
Na komerčním základě v současné době
poskytujeme služby provozovateli letiště
Pardubice. Sám vybírá poplatky. To je model pro
budoucnost i pro nově vznikající letiště. Naší
snahou je transformovat Řízení letového provozu
České republiky, s.p. na akciovou společnost
vlastněnou státem, založenou podle obchodního
zákoníku tak, abychom byli kompatibilní
s podniky tohoto typu v zahraničí. Abychom
s nimi mohli vstupovat do asociací a aliancí.
Standardní obchodní zákoník je tuzemským
i zahraničním partnerům daleko srozumitelnější,
než speciální zákon o státním podniku. Máme
připravený projekt a věříme, že se nám ve
spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů ČR
podaří tuto transformaci realizovat. Bylo by to
jednoznačně ku prospěchu civilního letectví.

➤➤ www.ans.cz
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V souvislosti
s bezradn˝m p¯eölapov·nÌm kolem zapojenÌ

praûskÈho letiötÏ do ÑsystÈmuì dopravnÌ obsluûnosti »eskÈ republiky se mi zd· nad jinÈ
p¯Ìpadn˝ cit·t KomenskÈho souËasnÌka, st·tnÌka Olivera Cormwella: ÑNynÌ mi nep˘sobÌ starost dareb·ci, ale

hlup·ci.ì P¯ed deseti lety si z¯ejmÏ m·lokdo uvÏdomoval, ûe by letos mohlo letiötÏ Praha-RuzynÏ odbavit kolem öesti
a p˘l milionu cestujÌcÌch a okolnosti nasvÏdËujÌ, ûe si tuto skuteËnost nÏkte¯Ì ÑsmÏrodatnÌì neuvÏdomujÌ ani dnes.
Ano, mÏnÌ se spoleËenskÈ systÈmy. Tzv. revoluce p¯in·öejÌ Ñnov·ì ofici·lnÌ Ñn·boûenstvÌì. Co se ale nemÏnÌ jsou

rovnice chov·nÌ lidÌ. Aù se psal, pÌöe Ëi bude ps·t jak˝koliv letopoËet, moc a prebendy formujÌ charakter po¯·d stejnÏ,
zrovna tak, jako bezmoc a beznadÏj. Proto jsou V·mi tak vlÌdnÏ p¯ijÌm·ny alegoricky ztv·rnÏnÈ post¯ehy Jana ¡mose
KomenskÈho psanÈ dobovou, jiû notnÏ archaickou, Ëeötinou. V p·tÈm vyd·nÌ Vöudybylu jsme mj. hovo¯ili o tom, ûe

dopravnÌ obsluûnost republiky je obrovsk˝m ekonomick˝m a politick˝m problÈmem. TÈmÏ¯ kaûd˝ st·t do nÌ
intervenuje znaËn˝mi finanËnÌmi prost¯edky. NenÌ û·dn˝m tajemstvÌm to, ûe tak se u n·s dÏje Ëasto na z·kladÏ dat

ne zcela ˙pln˝ch. Trvale udrûiteln· mobilita osob a vÏcÌ je vöak nutn˝m atributem naplnÏnÌ poûadavk˘ Listiny
z·kladnÌch pr·v a svobod i poûadavk˘ svobodnÈho obchodu. AnketnÌ ot·zka proto znÌ:

Jak vnÌm·te strm˝ n·r˘st poËtu cestujÌcÌch na Ëesk˝ch letiötÌch?

IInngg..  JJaann  ŠŠttrruupp  --  ppřřeeddsseeddaa
BBooaarrdd  ooff  AAiirrlliinnee
RReepprreesseennttaattiivveess  iinn  tthhee
CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  aa  řřeeddiitteell
zzaassttoouuppeenníí  lleetteecckkéé
ssppoolleeččnnoossttii  MMaalléévv
HHuunnggaarriiaann  AAiirrlliinneess

Nárůst letecké dopravy
do a z České republiky má

několik příčin. Jednou z nich je růst popularity Prahy
a České republiky jako cíle turistických a obchodních
návštěv lidí z celého světa. Tento trend bude
pokračovat ve smyslu využívání řady rezerv, které
v téhle oblasti ještě nesporně jsou. Pak dojde
k dosažení stavu obvyklého ve srovnatelných zemích
jako je např. Rakousko. Dalším důležitým faktorem je
členství národního dopravce ČSA v alianci Sky Team.
To ovlivnilo fakt, že se Praha dostala na mapu
cestujících aliančních leteckých společností, ať už
Delta Air Lines nebo Air France aj., což je velmi
důležité. V neposlední řadě je to aktivita všech
leteckých dopravců létajících do a z České republiky
včetně společnosti Malév Hungarian Airlines. Nárůst
výkonů letecké dopravy je rovněž odrazem
ekonomické stability České republiky. V posledním
období jsou jak Česká republika, tak Maďarsko ve
fázi moderovaného růstu na úroveň srovnatelných
západoevropských států. Všechny tyto faktory vedou
k tomu, že je letecká doprava stále více využívána,
což má, pochopitelně, velký význam pro českou
ekonomiku.

PPaavveell  ŠŠeennyycchh,,  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll
ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa

Jako pozitivum. Rostoucí
letecký provoz je ve
standardních mírových
dobách průvodním
jevem hospodářského

růstu i růstu životní úrovně obyvatel. V neposlední
řadě je i důkazem zájmu o Českou republiku jako
o turistickou destinaci a hovořím-li za společnost
Shell, i jako o zemi, v níž je vhodné investovat.
Dynamika poptávky po letecké přepravě vyvolává
potřebu rozvoje letišť a jejich obslužných provozů.
Firmě Shell se v České republice podařilo, a mimo
jiné také v oblasti letecké dopravy, nabídnout
zákazníkům, alespoň jak můžeme soudit z velikosti
zájmu, velmi atraktivní balíček služeb. Jsme zde
přítomni na třech mezinárodních letištích - v Ostravě,
Brně a v Praze. Jsem rád, když vidím, že ČSA ani další
letecké dopravce trend růstu poptávky svým
dynamickým vývojem nezaskočil. Rovněž je velmi
sympatické, že Česká správa letišť v předstihu
reaguje na vývoj situace a že se jí stále daří být
o krůček napřed. S potěšením mohu konstatovat, že
další rozvoj se nevyhýbá ani naší divizi Aviation, což
dokládá i fakt, že jeden z našich mladých
perspektivních zaměstnanců byl jako expert vyžádán
do Latinské Ameriky. V současné době působí na
Barbadosu, kde má na starosti rozvoj
leteckého byznysu společnosti Shell.

IInngg..  JJiiřříí  MMaattoouuššeekk  --
GGeenneerraall  MMaannaaggeerr
SSccaannddiinnaavviiaann  AAiirrlliinneess
SSyysstteemm  ffoorr  CCzzeecchhiiaa,,
SSlloovvaakkiiaa,,  HHuunnggaarryy,,
CCrrooaattiiaa,,  SSlloovveenniiaa  

My, letečtí dopravci,
tento trend vnímáme jako
velmi potěšující. Nárůst

v tržbách společnosti Scandinavian Airlines System
z prodaných letenek v České republice se za první
půlrok 2001 pohybuje mezi 15 až 20 %. Meziroční
nárůsty jsou v České republice vysoko nad
evropským a celosvětovým průměrem. Ovšem také
zde, jako v ostatních zemích Evropy, se začíná kriticky
projevovat nedostatek koordinace v řízení letového

provozu v rámci evropského vzdušného prostoru, na
který doplácí i česká cestující veřejnost. Není pravda,
že by ve vzduchu nebylo místo. Je to problém
spolupráce jednotlivých národních řídících středisek
letového provozu, která mezi sebou komunikují velmi
obtížně. Tím dochází pouze k dílčímu využití celkové
kapacity vzdušného prostoru. Co se týče pozemní
infrastruktury českých mezinárodních letišť, je
zřejmé, že se Česká správa letišť snaží a dělá v rámci
svých možností, co může. Její plány jsou velmi
ambiciózní. Při rozšiřování pražského letiště počítá se
dvěma paralelními dráhami, což je věc nevídaná.
Mají je např. letiště Heathrow nebo Frankfurt, kde
jsou počty cestujících nesrovnatelně vyšší. V tom je
určitý rozpor. Nicméně zlepšila se komunikace nás
leteckých dopravců jak s Českou správou letišť, tak
i s  inisterstvem dopravy a spojů ČR. Naše
připomínky (včetně námětů IATA) jako hlavních
uživatelů letiště jsou postupně zapracovávány do
plánů rozvoje tak, aby další výstavba odpovídala
budoucím potřebám trhu a aby nebyla
předimenzována a nestála nás, hlavní  uživatele,
a také naše cestující zbytečně mnoho peněz.

IInngg..  JJiiřříí  KKrreejjččaa,,  ppřřeeddsseeddaa
ppřřeeddssttaavveennssttvvaa
aa ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  aakkcciioovvéé
ssppoolleeččnnoossttii  TTrraavveelleexx  //
TThhoommaass  CCooookk  FFiinnaanncciiaall
SSeerrvviicceess

Společnost Thomas
Cook je na pražském letišti
již třetím rokem.

Pochopitelně vnímáme narůstající počty lidí, kteří jím
denně procházejí. Pro naše hospodářské výsledky
však není důležitý jenom počet, ale i struktura
cestujících. Vždy se s uznáním vyjadřuji k tomu, co se
za několik málo posledních let podařilo s pražským
letištěm udělat. Je funkční a vzhledné. To je i názor
kolegů - ostatních ředitelů dceřinných společností,

AnketaAnketa
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Travelex / Thomas Cook Financial Services, kteří
k nám přilétají z celého světa. Věřím, že i směnárny
a tradiční značka Thomas Cook přispívají k dobrému
image letiště. Naše přítomnost na pražském letišti je
strategickou záležitostí a vývoj tomu dává za pravdu.
Nový majitel Thomase Cooka firma Travelex se stále
výrazněji se zapojuje do celosvětového obchodu
s penězi. Obchodní úspěch své strategie staví na
syntéze a synergii směnárenských a bankovních
operací. Velmi výrazně je proto zastoupena na
jedenácti největších letištích světa i na dalších více
než šedesáti po celé Zeměkouli. Česká správa letišť
reportuje stoupající počty odbavených cestujících
(což nás těší) a společnost Travelex / Thomas Cook
Financial Services modeluje obsah a strukturu svých
služeb tak, aby její klienti byli spokojeni. Mohu
s potěšením konstatovat, že např. o zajišťování
devizových plateb do zahraničí z korunových účtů
našich klientů, je vzhledem ke kvalitě servisu,
rychlosti a nižším poplatkům oproti klasickým
bankovním převodům, enormní zájem.

IInngg..  KKaarreell  NNjjeeddll,,  CCSScc..  --
řřeeddiitteell  ČČeesskkéé  cceennttrráállyy
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu

Jako příslib dalšího
rozvoje v oblasti cestovního
ruchu. Rostoucí počty těch,
kteří volí malou i velkou
leteckou dopravu, pak
vnímám (mimo jiné) jako

projev zvyšujícího se zájmu turistů ze středních
a vyšších příjmových vrstev o Českou republiku.
Letiště Praha se přibližuje k tomu, k čemu má jasné
předpoklady - být tranzitním středoevropským
hubem, na němž se potkávají dálkové linky s lety
regionálního charakteru. K posílení tohoto trendu
významnou měrou přispěly ČSA, když svým vstupem
do Sky Teamu přiměly po řadu významných leteckých
společností po celém světě zaznačit Prahu do svých
letových map. 

V souvislosti s očekávaným vývojem v osobní
přepravě na Ruzyňském letišti by bylo dobré, kdyby
se co nejdříve prodloužil nástupní prst „B“ a rychle
začal stavět další. Vzhledem k již dnes velkým
vzdálenostem v tranzitní části letiště by mnozí
cestovatelé (zvláště senioři) velmi uvítali pohyblivé
transportní chodníky. To je snad ale jejich jediná
kritická připomínka na adresu letiště. Z výběrových
šetření České centrály jinak vyplývá vysoká míra
spokojenosti dotazovaných. Zahraniční turisté
o Ruzyni vesměs říkají, že je letištěm s vysokým
mezinárodním standardem a že je pro ně příjemným
prvním kontaktem s Českou republikou. Vzhledem
k investiční výstavbě a ke zkvalitňování služeb na
letišti Praha-Ruzyně a na ostatních letištích, lze věřit
tomu, že to tak bude i nadále.

Čemu lze ale také věřit, že bude bohužel i nadále,
jsou trvale přetížené komunikace na trase
z ruzyňského letiště do centra Prahy a na
karlovarskou výpadovku. Co je ale z hlediska
příjezdového cestovního ruchu do České republiky
vzdor tomu potěšující, je fungující každodenní
autobusové spojení mezi letištěm Praha

a západočeskými lázněmi, konkrétně právě Karlovými
Vary. Bylo by dobré, kdyby fungovalo i do jiných míst,
ale v tomto musí být agilní zejména regiony.

ZZddeeňňkkaa  HHaašškkoovváá  --  ggeenneerraall
mmaannaaggeerr  hhootteelluu  PPrraahhaa

Z trvalého růstu zájmu
o leteckou dopravu,
zejména do České
republiky, máme velkou
radost. Už proto, že Hotel
Praha je prvním krásným
pětihvězdičkovým hotelem

na trase z letiště do centra hlavního města.
Průvodním jevem tohoto trendu pro náš hotel je
vysoká poptávka obchodní klientely po ubytovacích,
kongresových a dalších službách. Naši hosté vesměs
pozitivně hodnotí rychlý rozvoj letiště Praha, příjemné
prostředí letištních business a VIP salonků a také to,
že se letiště Praha svojí infrastrukturou dostává na
úroveň letišť západoevropských metropolí. K zájmu
této vyšší klientely o Českou republiku bezesporu
přispělo také konání Výročního zasedání
Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové
Banky a řada dalších úspěšných kongresových akcí.
Stoupající zájem klientely, preferující
leteckou přepravu o destinaci Praha, je proto možné
vnímat jako průvodní jev zvyšující se bonity České
republiky. Ostatně, při pohledu z terasy či kterékoliv
z lodžií našeho hotelu na panorama Hradčan a Prahy,
se vůbec nedivím, že k nám tak rádi létají.

IInngg..  JJiiřříí  KKáášš  --  jjeeddnnaatteell
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  PPrraaddookk

Jako očekávaný vývoj
v neočekávaném tempu,
a to i v oblasti, kterou se
zabývá naše cestovní
kancelář Pradok. Po změně
politického systému se
začalo hodně cestovat.

Nejdříve u českých klientů převažovala poptávka po
nižším a nejnižším standardu služeb. Zkrátka, dostat
se kamkoliv co nejlevněji. V současné době lidé
vyhledávají a preferují leteckou přepravu a stadardní
či komfortnější servis. Velmi jsem se podivoval, když
„televizně ekonomičtí experti“ tvrdili, že nečekaně
vyšší inflaci mají na svědomí cestovní kanceláře. Ale
u nás přece nedošlo ke zdražení kdysi levných služeb.
Došlo ke změně struktury nakupovaných služeb, která
odráží aktuální poptávku. Ubytování v nějakém
herberku v zahraničí je vzhledem k levnější marce
dokonce levnější. Jenomže obrovská skupina lidí,
kterým kdysi stačilo vyjet někam přesluhujícím
autobusem, jíst na ulici z vlastních zásob a spát
kolem parkovišť v lese nebo v noclehárnách pro
chudé, se markantně ztenčila. Lidé požadují čím dál
vyšší kvalitu a jsou za ni ochotni adekvátně platit.
V tomto vývoji hodnot a priorit, kromě
koupěschopnosti střední příjmové skupiny obyvatel,
vidím důvod obrovské poptávky po leteckých
zájezdech. Proto jsme se tuto sezónu (vyjma
Chorvatska) zaměřili na leteckou dopravu.

Přepravujeme velké objemy klientů hlavně do Řecka
a na řecké ostrovy. Létáme 2 lety týdně do Soluně,
3 x týdně na Korfu, 1x na Krétu a do bulharského
Burgasu. Tyto charterové lety neobsazujeme sami.
V rámci vzájemné dohody o spolupráci s ČSA jsme se
stali koordinátorem jejich charterových letů. Pradok
je partnerem ČSA a uzavírá smlouvy s jednotlivými
cestovními kancelářemi. Tato disciplína (charter
broker) s sebou, kromě výhod, nese i četná
podnikatelská rizika, neboť garantujeme včasné
platby a na vlastní vrub řešíme problémy v případě
náhlého ukončení činnosti některé z účastnických
cestovních kanceláří. Trend stoupající poptávky,
projevující se v počtu přepravených cestujících
a objemu zboží z českých mezinárodních letišť, proto
jenom vítáme.

IInngg..  JJaann  LLaajjkkaa  --  PPřřeeddsseeddaa
AAssoocciiaaccee  lleetteecckkýýcchh
pprroovvoozzoovvaatteellůů  ČČeesskkéé
rreeppuubblliikkyy

Jako pozitivní jev
prospívající české
ekonomice, státním
i soukromým
provozovatelům letišť

a dopravcům. Česká mezinárodní letiště nejsou
pouze Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary, ale i EBA
Pardubice, které přijímá lety s cargem, ale i lety
charterové, a Plzeň Líně, provozované soukromou
společností PlaneStation Pilsen, zatím pro menší
letadla do 10 tun. 

Nárůst počtu cestujících je podle mého názoru
způsoben nejen změnou struktury výkonů českého
cestovního ruchu ve prospěch letecké dopravy, ale
možná i tím, že je více transferových a tranzitních
cestujících. Navíc je nárůst cestujících i světovým
trendem. Podíváme-li se na výsledky za rok 2000,
byla Praha s tehdy cca 5,6 miliony cestujících na
140. místě z 660 hodnocených letišť světa. Její
nárůst byl kolem 15 %. Nejrušnější letiště světa
Atlanta Hartsfield zaznamenalo sice „jen“ 2,8 %,
avšak prošlo jím přes osmdesát milionů cestujících.
První z evropských Londýn Heathrow bylo na čtvrtém
místě s necelými 65 miliony a nárůstem 3,8 %.
Frankfurt, na 7. místě, měl přes 49 milionů
cestujících a nárůst 7,6 %. Evropský průměr nárůstu
cestujících činil 8 % a pohybů letadel 3 %. 

Vždy, když přijedu na pražské letiště, mám z jeho
rozvoje dobrý pocit. Z čeho mám špatný, jsou
neustálé průtahy s řešením propojení letiště
s centrem města. Myslím, že se tak můžeme dočkat
chvíle, kdy budeme světově věhlasní další ryze
českou ostudou.
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OOnnoo  ssee  řřeekknnee
lleettiiššttěě……  TToo  ss  ččíímm

ssee  ppoo  cceessttěě  nnaa  ttoo
pprraažžsskkéé  sseettkkááttee

nneejjddřříívvee,,  bbuuddoouu  zzřřeejjmměě
vveeřřeejjnnéé  lleettiiššttnníí  kkoommuunniikkaaccee..  ČČeesskkéé  sspprráávvěě  lleettiiššťť  aallee
ppaattřříí  ii  ppaarrkkoovviiššttěě  aa bbuuddoovvyy,,  kktteerrýýmmii  pprroocchháázzííttee..  TTaakkéé
oossttrraahhaa,,  úúkklliidd  ii  oossttaattnníí  sslluužžbbyy  jjssoouu  zzaajjiiššťťoovváánnyy  bbuuďď
ppřříímmoo  zzaamměěssttnnaannccii  ČČSSLL  nneebboo  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm
ddaallššíícchh  oorrggaanniizzaaccíí..  TToo  ppllaattíí  oo  vvššeecchh  lleettiiššttíícchh  ČČeesskkéé
sspprráávvyy  lleettiiššťť,,  aaťť  jjssoouu  vv  OOssttrraavvěě,,  BBrrnněě,,  PPrraazzee  nneebboo
KKaarrlloovvýýcchh  VVaarreecchh..  PPřřiicchháázzííttee  kk  ooddbbaavvoovvaaccíí  ppřřeeppáážžccee..
SSyyssttéémm,,  nnaa  nněěmmžž  vvááss  aa  vvaaššee  zzaavvaazzaaddllaa  ooddbbaavvuujjíí,,  jjee
lleettiiššttnníí,,  rroovvnněěžž  ttaakk  iinnffoorrmmaaččnníí  ssyyssttéémm..  PPrroojjddeettee
ppaassoovvoouu  kkoonnttrroolloouu..  ČČaass  ppřřeedd  ooddlleetteemm  vv  zzaahhrraanniiččnníímm

pprroossttoorruu  mmůůžžee  ttrráávviitt
vv lleettiiššttnníícchh  ssaalloonnccíícchh,,  ččeekkáárrnnáácchh  ččii  rreessttaauurraaccíícchh  ((ttyy,,
kktteerréé  nneeddáávvnnoo  ČČeesskkáá  sspprráávvaa  lleettiiššťť  ootteevvřřeellaa,,  mmaajjíí
kkrráássnnýý  vvýýhhlleedd  nnaa  pplloocchhuu  vvččeettnněě  vveennkkoovvnníí  tteerraassyy))
ii nnáákkuuppyy  vv  dduuttyy  ffrreeee  sshhooppeecchh  aappoodd..  PPaakk  ssee  ddoossttaavvííttee
kk  ooddlleettuu  aa  ppoo  nneezzbbyyttnnéé  bbeezzppeeččnnoossttnníí  kkoonnttrroollee
aa kkoonnttrroollee  ppaalluubbnníí  vvssttuuppeennkkyy  ooddcchháázzííttee  nnáássttuuppnníímm
mmoosstteemm  ddoo  lleettaaddllaa  nneebboo  nnaa  ooddbbaavvoovvaaccíí  pplloocchhuu,,
ooddkkuudd  vvááss  lleettiiššttnníí  aauuttoobbuuss  ddoopprraavvíí  kk  lleettaaddlluu..  ČČeesskkéé
sspprráávvěě  lleettiiššťť  ppoottaažžmmoo  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  ppaattřříí
ii vvššeecchhnnyy  ppoojjíížždděěccíí  pplloocchhyy,,  ssttaarrttoovvaaccíí  aa  ppřřiissttáávvaaccíí
ddrrááhhyy  aa  nnaadd  ttíímm  vvššíímm  ddoozzíírraajjííccíí  zzáácchhrraannnnáá  ppoožžáárrnníí
sslluužžbbaa..  LLeetteecckkýý  ddoopprraavvccee  ppaakk  ppřřiissttaavvuujjee  lleettaaddlloo
ssvvýýmm  ppeerrssoonnáálleemm  zzaajjiiššťťuujjee  ppaalluubbnníí  sslluužžbbyy..  ČČeesskkáá

sspprráávvaa  lleettiiššťť  mmuu  kk  ttoommuu  vvyyttvváářříí  ppooddmmíínnkkyy  vvččeettnněě
nnaappoojjeenníí  nnaa  eenneerrggeettiicckkéé  zzddrroojjee..  DDaallššíí  kkoommuunniikkaaccee

mmeezzii  ppoossááddkkoouu  lleettaaddllaa  aa  lleettiiššttěěmm  jjee  ppaakk  uužž  nnaa  ŘŘíízzeenníí
lleettoovvééhhoo  pprroovvoozzuu..  

PPaannee  řřeeddiitteellii,,  ppřřeekkoottnnýý  rrůůsstt  pprroovvoozzuu  nnaa  lleettiiššttii  PPrraahhaa--
RRuuzzyynněě  jjaakkoobbyy  ddáávváá  zzaa  pprraavvdduu  lliiddeemm,,  kktteeřříí  vv  nněěmm  vviiddíí
ppootteenncciiáállnníí  ssttřřeeddooeevvrrooppsskkýý  lleetteecckkýý  hhuubb..  

Hub, to je zřejmě snem každého provozovatele
letiště. Skutečností je, že se tento trend naplňuje
nezávisle na našich přáních strmě se zvyšujícími
objemy odbavených osob a nákladů. Za první
polovinu tohoto roku máme nárůst o 15,2 %
cestujících proti stejnému období roku loňského.
V roce 1991, kdy Česká správa letišť vznikla, prošlo
letištěm Praha Ruzyně 1,5 milionu cestujících. Letos
jich očekáváme 6,4 milionu. Nárůst je tak radikální,
že nás dostává do kritické situace. 

V současné době dostavujeme prst „B“ do plné
délky (200m) a měli bychom ho otevřít začátkem
března 2002. Momentálně nejužším místem našeho
letiště jsou právě nástupní čekárny a tímto řešením
se, alespoň krátkodobě, naše pozice trochu vylepší. 

VV  rrooccee  22000055  ssee  pprrýý  bbuuddee  ppooččeett  cceessttuujjííccíícchh
ppoohhyybboovvaatt  ((aa  ttoo  ii  ppřřii  ddaalleekkoo  nniižžššíímm  nnáárrůůssttuu))  kkoolleemm
99 mmiilliioonnůů..  

Je to trend srovnatelný ku příkladu s letištěm
Vídeň, které má v tomto roce již 12 milionů.
Dostáváme se tak do značného tlaku. Naším úkolem
je vybudovat kapacity, které těmto dimenzím budou
odpovídat. Tedy i postavit Terminál II s cílovou
kapacitou 10 milionů cestujících ročně. 

AA  ssttiihhnneettee  ttoo  vvččaass??  
Máme již první výkresy. Dimenze prostor budou

odpovídat 10 milionům. Technické vybavení bude
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sice přizpůsobeno aktuálnímu množství cestujících,
ale maximálně efektivně, tedy tak, abychom
finančně nepřetížili onu naši pomyslnou loď
nazývanou letištěm. Všechny stavby a realizace - ať
to jsou parkoviště, terminál, návazné plochy
a služby, totiž hradíme z vlastních prostředků
a z úvěrů bez přispění státního rozpočtu. Nový
Terminál II by nás měl stát zhruba 7,5 mld. Kč.
Kolem něj budou vyvolané další investice související
s ekologií - čištění odpadních vod, přemístění skladů
leteckých pohonných hmot, požární stanice. To jsou
věci, které v této první fázi nejsou zahrnuty. Ty budou
doplňovány postupně tak, jak se bude rozvíjet
provoz. Zároveň s Terminálem II bude postaven prst
„C“. Podle nárůstu počtu cestujících se budou
přistavovat další části pro odbavení letadel, aby
letiště Praha-Ruzyně finálně mohlo v budoucnosti
bez větších problémů odbavit 20 milionů cestujících
ročně. To je množství, které lze očekávat mezi roky
2015 - 2025. Letiště Praha-Ruzyně nemá stavební
omezení. V případě potřeby (připusťme) zde existuje
možnost přistavení dalšího terminálu s kapacitou až
20 milionů osob ročně. Letiště má obrovské
možnosti rozvoje, a to jak v oblasti odbavení osob,
tak carga.

SSoouuččáássttíí  cceennyy  kkaažžddéé  lleetteennkkyy  jjee  lleettiiššttnníí  ttaaxxaa..  ZZaa  ccoo
cceessttuujjííccíí  ppllaattíí??

To je dlouhá řada položek. Odpisy budov
a vybavení, energie - nejenom tepla, ale i chladu,
elektrické energie, úklid, mzdy lidí, kteří se starají,
aby chod letiště byl plynulý a bez závad. To jsou
položky, které tvoří největší podíl. Každým rokem se
výše letištní taxy vyhodnocuje a zvažuje se, zda se
zvýší, sníží či zůstane-li na stejné úrovni. Pro Českou
správu letišť není výběr letištních tax ziskovou
záležitostí. Svým partnerům - zástupcům IATA -
musíme zdůvodňovat všechny nákladové položky
i výnosy, aby bylo zřejmé, že letištní taxa není
zisková. Do neziskových poplatků se kromě ní dále
zahrnuje poplatek za přistávání a parkování letadel.
Všechny dohromady nám dělají zhruba 50 %
výnosů. Zbývající část výnosů zajišťují neletecké
činnosti. Tvoří je příjmy za pronájmy kanceláří
a dalších komerčních prostor, obchodů, pronájmy
reklamních ploch apod. Z těchto hradíme generální
opravy, které jsou investiční činností, i výstavbu

nových kapacit. Tento rok očekáváme, že náš obrat
bude činit 3,6 až 3,7 mld. Kč. 

VVýýzznnaammnnýýmm  ttrreennddeemm  vv  oobbllaassttii  vvýývvoojjee  ddoopprraavvnníícchh
lleettaaddeell  jjee  ssnniižžoovváánníí  pprroovvoozznníícchh  nnáákkllaaddůů,,  aa  ttoo
ii zzvvyyššoovváánníímm  jjeejjiicchh  ppřřeepprraavvnníí  kkaappaacciittyy..
VVeellkkookkaappaacciittnníí  ssttrroojjee  aallee  bbuuddoouu  vvyyžžaaddoovvaatt  zzcceellaa  jjiinnýý
zzppůůssoobb  ooddbbaavveenníí..

To je budoucnost. Když přišla v roce 1968 první
Jumba, byli jsme překvapeni. Dnes budeme zřejmě
daleko méně. To, že nám v současné době velmi
dramaticky stoupá počet českých cestujících, je mj.
způsobeno nižší cenou letenek, již umožňují právě
nižší provozní náklady na jednu přepravenou osobu.
Tento trend bude pokračovat. Teorií nakládacích
ramp, odbavovacích mostů apod. je několik.
Neustále monitorujeme světové trendy, abychom
s nimi drželi krok.

VV  aarreeáálluu  lleettiiššttěě  PPrraahhaa  RRuuzzyynněě  ssttáállee  vvzznniikkaajjíí  nnoovvéé
oobbjjeekkttyy..  2222..  ččeerrvvnnaa  jjssttee  zzaa  ppřřííttoommnnoossttii  ppřřeeddsseeddyy
PPaarrllaammeennttuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  pprrooff..  KKllaauussee  uuvveeddllii  ddoo
pprroovvoozzuu  ppaarrkkoovviiššttěě  „„CC““..

Objekt parkoviště „C“ je druhým největším
„parkhausem“ v Evropě. Je náhradou za část
plošného parkoviště, kde by měl vyrůst hotel s 250
pokoji. Jsme přesvědčeni, že takovéto doplnění
letištní infrastruktury sem patří. 

VV  ččeerrvveennccii  jjssttee  ootteevvřřeellii  nnoovvéé  ggaassttrroonnoommiicckkéé  ssttřřeeddiisskkoo
vvččeettnněě  ddvvoouu  ssaammoooobbsslluužžnnýýcchh  rreessttaauurraaccíí  aa  oobbsslluužžnnéé
rreessttaauurraaccee..  

Ano, jedna samoobsluha je v tuzemské části, je
volně přístupná všem návštěvníkům letiště a je
s výhledem na plochu. Druhá je v zahraniční části
pro cestující, kteří již prošli pasovou kontrolou
a disponuje terasou s možností posezení. Kuřáci
mohou v klidu posedět v obslužné restauraci, kde si
mohou vybrat i ze široké nabídky kvalitních značek
světových vín. 

Začátkem prosince budeme otvírat letištní kantýnu
pro zaměstnance ČSA a dalších leteckých
společností, řízení letového provozu, cizinecké
policie, celnice, pracovníky firem, které jsou zde
v pronájmech apod. Letiště, to je v neposlední řadě
zhruba devět tisíc lidí, kteří zde pracují. Ve stejné
době budeme otvírat i letištní samoobsluhu
s potravinami.

MMěěll  jjsseemm  mmoožžnnoosstt  pprroohhllééddnnoouutt  ssii  ppáárr  lleettiiššťť
aa ssyyssttéémmůů  nnáávvaazznnoossttii  lleetteecckkéé  ddoopprraavvyy  nnaa  ddoopprraavvnníí
ssyyssttéémm  ddaannéé  zzeemměě..  LLeettiiššttěě  PPrraahhaa  RRuuzzyynněě  jjee
ssttrraatteeggiicckkýýmm  ddoopprraavvnníímm  uuzzlleemm  ppřřeessaahhuujjííccíímm  rráámmeecc
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  JJiissttěě  bbyy  ssii  ii  oonnoo  zzaasslloouužžiilloo  vvllaassttnníí
vvllaakkoovvéé  nnááddrraažžíí..  KKoolliikkppaakk  lliiddíí,,  zz  oonněěcchh  ooččeekkáávvaannýýcchh
ddeesseettii  mmiilliioonnůů  rrooččnněě,,  bbyy  rrááddoo  nnaa  lleettiiššttěě  ppřřiijjeelloo  ččii
zz nněějj  ppoohhooddllnněě  ooddjjeelloo  ddoo  PPrraahhyy  aa  ddááll  ddoo  vvnniittrroozzeemmíí
vvllaakkeemm??

Jsem přesvědčen, že koleje by sem vést měly. Ať už
to bude metro, rychlodráha či regulérní železniční
koridor. Ale je to problematika, která jde mimo
kompetence České správy letišť. Ta je pouze
účastníkem, ale až v pomyslné třetí řadě. Za dané
patové situace máme zájem o urychlení dostavby
vnějšího silničního okruhu. Existuje reálná šance jej
do 5 let dokončit. I to je ale strašně dlouho.
V současné době denně letištěm projde 30 tisíc lidí
a bude jich stále víc. Velmi si přejeme, aby ustaly
nesmyslné průtahy a aby se alespoň odlehčilo
Evropské ulici. Koleje ano, ale je potřeba, aby se
tato otázka řešila na jiné úrovni a daleko rozhodněji,
než současným způsobem, který nikam nevede.

➤➤ www.csl.cz
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MMeezziinnáárrooddnníí  lleetteecckkáá  ddoopprraavvaa  jjee  ssppoojjeennaa
ss ffeennoomméénneemm,,  jjeennžž  vvýýzznnaammnnoouu  mměěrroouu  ppřřiissppíívváá
kk oobblliibběě  ttoohhoottoo  ddrruuhhuu  cceessttoovváánníí,,  aa  ttoo  nneejjeenn  vv  ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee..  JJee  jjíímm  bbeezzcceellnníí  pprrooddeejj  zzbboožžíí..  DDuuttyy  ffrreeee
sshhooppyy  jjssoouu  vveellmmii  oobbllííbbeennéé  ii  vv  oobbllaassttii  nnáámmoořřnníí
ddoopprraavvyy..  ZZeejjmméénnaa  ddííkkyy  nniimm  ssii  nnaappřř..  mmnnoohhoo
SSkkaannddiinnáávvccůů  rrááddoo  zzppeessttřřuujjee  žžiivvoott  ppllaavvbboouu  ttrraajjeekktteemm..
MMyy,,  kktteeřříí  jjssmmee  nneebbyyllii  oobbššťťaassttnněěnnii  aannii  pprroohhiibbiiccíí  aannii
oopprraavvddoovvýýmm  mmoořřeemm,,  jjssmmee  ttééttoo  kkrraattoocchhvvííllee  uuššeettřřeennii..
PPřřeessttoo,,  žžee  ssee  nnaacchháázzeejjíí  ttaakkéé  vv  bbllíízzkkoossttii  ppoozzeemmnníícchh
hhrraanniiččnníícchh  ppřřeecchhooddůů,,  nniikkddyy  ssii  ttyyttoo  dduuttyy  ffrreeee  sshhooppyy
uu nnááss  nneeddookkáázzaallyy  zzíísskkaatt  ttaakkoovvoouu  ppoovvěěsstt  jjaakkoo  nnaa
lleettiiššttii  aa  nnaa  ppaalluubbáácchh  lleettaaddeell..  NNáávvššttěěvvaa  dduuttyy  ffrreeee
sshhooppuu  jjee  ttoottiižž  pprroo  mmnnoohhéé  zz  nnááss  ssaammoozzřřeejjmmoouu  aa  --  nnaa
rroozzddííll  oodd  ppaassoovvéé  aa  bbeezzppeeččnnoossttnníí  kkoonnttrroollyy  --  nnaavvíícc
zzcceellaa  ddoobbrroovvoollnnoouu  pprroocceedduurroouu..  TTaakkéé  ssii  mmeezzii
ooddbbaavveenníímm  aa  ppřřeessuunneemm  ddoo  ooddlleettoovvéé  ččeekkáárrnnyy  řřííkkááttee::
„„MMáámm  ttaaddyy  zzbbůůhhddaarrmmaa  ččuuččeett  nneebboo  ssii  ((ppřřííppaaddnněě
nněěkkoommuu  zz  bbllíízzkkýýcchh))  ppůůjjdduu  uudděěllaatt  rraaddoosstt??““
JJaakkáá  jjee  hhiissttoorriiee  dduuttyy  ffrreeee  pprrooddeejjee  nnaa  nnaaššiicchh  lleettiiššttíícchh
aa  uu  ČČSSAA,,  nnaa  ttoo  jjsseemm  ssee  zzaaššeell  zzeeppttaatt  řřeeddiitteellee  úúttvvaarruu
DDuuttyy  FFrreeee  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  JJUUDDrr..  VVááccllaavvaa  SSllaavvííččkkaa..

Prapůvodním impulzem vzniku duty free zřejmě
bylo to, že se různé státy chtěly „ukázat“ a zároveň
vytvořit výjimečné podmínky pro to, aby se hýbaly
obchody. Protože je zboží prodáváno v bezcelní zóně
a společně se svými nabyvateli opouští území
daného státu, je oproštěno nejen od různých daní,
ale zejména od cla. Duty free se u leteckých
společností aplikuje velmi dlouho.
V Československu se s ním začalo nejdříve na
palubách letadel ČSA a po nějakém čase
i v zahraniční části pražského letiště prostřednictvím
firmy Tuzex. Na přelomu osmdesátých
a devadesátých let minulého století, když skončil
monopol Tuzexu, si po dohodě s Českou správou
letišť ČSA otevřely prodejny duty free na letišti
v Praze a před třemi lety i v Karlových Varech.
Pozemní prodej reprezentuje zhruba dvě třetiny,
palubní pak asi jednu třetinu celkových prodejů
duty free ČSA.

CCoo  ssee  nneejjvvííccee  pprrooddáávváá??
To je rozdílné. Dole na zemi na letišti turisté kupují

na prvním místě alkoholické nápoje, na druhém
tabákové výrobky, na třetím cukrovinky a na čtvrtém

kosmetiku a parfémy. 
Na palubách letadel se
nejvíce prodává
parfumerie, na druhém
místě tabákové výrobky,
teprve na třetím alkoholické
nápoje a nejméně cukrovinky.
Důvodem, proč se o poznání levnější
alkohol (na rozdíl od pozemního prodeje)
na palubách letadel prodává až na třetím místě
je to, co už jste zmínil v úvodu, když jste naznačil, že
si mnozí cestující jdou mezi odbavením a odletem
udělat radost do našeho duty free shopu. Na
palubě si pak sice obvykle všimnou, že tu jsou
výhodnější ceny, ale většinou už mají obavy
z případných postihů za překročení povoleného
limitu dováženého alkoholu. Bohužel, v letadlech
jsme také omezeni prostorem a hmotností zboží,
což je dalším důvodem, proč palubní prodej
nedosahuje výsledků pozemního.

ČČíímm  ttoo,,  žžee  vv  dduuttyy  ffrreeee  eexxiissttuujjíí  ddvvoojjíí  cceennyy??  KKaažžddýý,,  kkddoo
ssee  ppooddíívváá  ddoo  ppaalluubbnnííhhoo  ččaassooppiissuu  ČČSSAA  RReevviiwwee
aa ppoorroovvnnáá  ttaamm  iinnzzeerroovvaannéé  cceennyy  zzbboožžíí  ss  cceennaammii
vv lleettiiššttnníícchh  ffrreeee  sshhooppeecchh  zzjjiissttíí,,  žžee  jjssoouu  nnaa  ppaalluubbáácchh
ČČSSAA  oo  ppoozznnáánníí  nniižžššíí..

Je tomu proto, že na palubách svých letadel je
ČSA doma a nemusí tak do cen zboží promítat
poplatky, které platí České správě letišť za pronájem
prodejní plochy a obchodní provize. 

PPaannee  ddookkttoorree,,  ppooddssttaattnnáá  ččáásstt  zz  vvaaššiicchh  ččttyyřřiicceettii  ččttyyřř
lleett  pprroožžiittýýcchh  uu  ČČSSAA  ssee  vváážžee  kk  lleettiiššttii  PPrraahhaa..  JJaakk
vvnníímmááttee  jjeehhoo  rroozzvvoojj??  

Pozitivně. My, kteří zde pracujeme již desítky let,
jsme hluboce přesvědčeni, že letiště Praha-Ruzyně
spěje k tomu, stát se evropským hubem. Tento
trend rovněž nahrává rozvoji Českých aerolinií.
Dokud nebudeme žít ve světě, v němž se bude moci
létat z jednoho bodu přímo do druhého, budou 

z toho
profitovat letiště, kde se

přestupuje. Geografická poloha i existence českého
národního dopravce předurčují pražské letiště pro
tranzitní přepravu. Mezinárodní úmluvy o vytváření
aliancí leteckých dopravců k tomu významně
přispívají. Alianční partneři si totiž v určitých
leteckých uzlech vzájemně předávají pasažéry.
Dynamický rozvoj ruzyňského letiště proto výrazně
souvisí i se vstupem Českých aerolinií do Sky
teamu. Na naše lety se již teď váže více než padesát
procent jeho vytíženosti. 

ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee  ssee  lleettooss  vv  řřííjjnnuu  ddoožžíívvaajjíí  7788  lleett..  JJaakkéé
jjssoouu??

Mladé, silné a perspektivní. Mladé svým
moderním letadlovým parkem. Silné svou 78letou
tradicí, lidským potenciálem i stoupajícím počtem
letadel. Perspektivní, protože v současné době jsou
na tom za dobu celé své historie nejlépe, a to nejen
co se týče počtu přepravených cestujících. Rozvoj
ČSA kopíruje boom letecké dopravy v České
republice. Věřím, že během deseti let se minimálně
zdvojnásobí počet jejich letadel i počet jimi
přepravených cestujících a tím i bezcelní prodej
zboží na našich palubách a na letištích v Praze
a v Karlových Varech.

aneb duty free
● na zemi alkohol, ve vzduchu v˘nÏ ● zboûÌ na palub·ch letadel »SA

o pozn·nÌ levnÏjöÌ neû v letiötnÌch duty free shopech ● ¯ada pasaûÈr˘ m·

nakoupeno uû na zemi ● alkoholickÈ n·poje se na palub·ch prod·vajÌ aû jako

t¯etÌ v po¯adÌ ● praûskÈ letiötÏ spÏje k tomu, st·t se evropsk˝m hubem ●

dynamick˝ r˘st poËtu cestujÌcÌch na praûskÈm

letiöti je v˝raznÏ ovlivÚov·n

˙spÏön˝mi v˝sledky »esk˝ch

aeroliniÌ a jejich vstupem

do Sky teamu ● 

JÌt si udÏlat radost
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Stejné smýšlení působí přátelství.

Démkritos z Abdér 460 - 370 př. n. l.



AAuuttooppůůjjččoovvnnaa  DDvvoořřáákk,,  RReenntt  AA  CCaarr  jjee  nnaa  ččeesskkéémm  ttrrhhuu
oodd  rrookkuu  11999900..  VV  rrooccee  11999955  zzíísskkaallaa  lliicceennccii
aauuttooppůůjjččoovvnnyy  AAllaammoo..  VV  rrooccee  11999999  ttuuttoo  lliicceennccii
uukkoonnččiillaa..  VV  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  mmáá  mmeezziinnáárrooddnníí  lliicceennccii
ssppoolleeččnnoossttii  SSuunnccaarrss,,  ttaakkžžee  ii  nnaaddáállee  pprroovvááddíí
rreezzeerrvvaaccee  aauuttoommoobbiillůů  ppoo  cceelléémm  ssvvěěttěě..  SS  jjeeddnnaatteelleemm
ttééttoo  ssppoolleeččnnoossttii  ppaanneemm  VViikkttoorreemm  DDvvoořřáákkeemm  ssee
ppoottkkáávváámmee  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  ootteevvřřeenníí  ppaarrkkoovviiššttěě  „„CC““
vv aarreeáálluu  LLeettiiššttěě  PPrraahhaa  RRuuzzyynněě..  VV  nnoovvéémm  oobbjjeekkttuu  jjssoouu
ttoottiižž  vv  jjeeddnnoomm  vveessttiibbuulluu  ssoouussttřřeedděěnnyy  ttaakkéé  kkaanncceelláářřee
aauuttooppůůjjččoovveenn..  PPaannee  DDvvoořřáákkuu,,  jjaakk  ssee  ss  ootteevvřřeenníímm
ppaarrkkiinngguu  „„CC““  žžiijjee  aauuttooppůůjjččoovvnnáámm  nnaa  pprraažžsskkéémm
lleettiiššttii??

To, co se dnes podařilo České správě letišť uvést
do provozu, nás dostává na úroveň vyspělých zemí
Evropské unie a systému půjčování aut v USA. Kdysi
na pražském letišti fungovala pouze jedna
autopůjčovna - Pragocar. Poté, co se Česko otevřelo
světu, začalo přibývat i kanceláří dalších firem. My
jsme sem vstoupili v roce 1995. Náš stánek měl,
stejně jako ostatní, plochu 4m2. Vzhledem k tomu,
že tehdy byla jen jediná hala pro přílety i odlety, ani
větší být nemohl. V té době tu působilo
5 autopůjčoven. Po zprovoznění nové odletové haly
došlo ke zvětšení prostoru půjčoven a jejich
dislokace v příletové hale. Součástí toho trendu byla
i výstavba nových garáží - parkingu  „A“, kde jsme
parkovali posléze.

JJaakk  jjee  ttoo  ss  bbeezzppeeččnnoossttíí  aa  oossttrraahhoouu  vvoozzůů  aa  ddaallššíímm
sseerrvviisseemm??

Současná dislokace v nových garážích (parking
„C“) zaručuje stoprocentní hlídání vozů. Česká
správa letišť vzala na svá bedra veškerý servis
a zaručila autopůjčovnám rovné podmínky. Dvořák,
Rent A Car jako první autopůjčovna myla
a tankovala u České správy letišť na Starém letišti.
Nedávno tam ČSL zřídila novou myčku a velmi
moderní čerpací stanici na čipové karty
s kamerovým systémem. Ošetřila tak možnost
zcizování pohonných hmot a zjednodušila nám
systém fakturací.

VV  ddoobběě  vvaaššiicchh  zzaaččááttkkůů  aallee  zzddee  nnaa  lleettiiššttii  nneebbyylloo
kkoonnkkuurreennččnníí  pprroossttřřeeddíí  ttaakk  ssiillnnéé……

Nebylo. I díky tomu se tehdy půjčovné u nejnižší
kategorie pohybovalo kolem 1800 Kč na den. Dnes
je v relacích kolem 1000 Kč při jednodenním
pronájmu. To, že se i cenami přibližujeme relacím
v USA, je výhodou pro zákazníka. Americké

autopůjčovny
ale vozy
nakupují za
podstatně
nižší ceny než
my. Je nás tu
hodně a jak
vidíte, jsme
soustředěni na
jednom místě.
Pokud tedy nemá
klient zajištěnou
rezervaci z domova, má dnes
možnost projít se po všech devíti
autopůjčovnách, porovnat ceny a rozhodnout
se, od koho si vůz vypůjčí. Autopůjčovna
Dvořák, Rent A Car bezesporu nepatří
k nejlevnějším, ale snažíme se o to, aby naše
ceny byly přijatelné. Kvalitu vozového parku
Islužeb máme na úrovni ostatních
renomovaných mezinárodních autopůjčoven.

d o p r a v a
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rezervace: 02/ 2482 6260, letiště: 02/ 2011 3534
Hotel Hilton Praha: 02/ 2484 2407
Grandhotel Brno: 05/ 4221 1334
Ostrava: 0602/ 538 703
fax: 02/ 2482 6261, e-mail: v.dvorak@telecom.cz
➤➤ www.dvorak-rentacar.cz

Na 
˙roveÚ

z·padnÌ Evropy a USA
● zah·jenÌ provozu parkoviötÏ "C" ● autop˘jËovny na praûskÈm letiöti ●

Dvo¯·k, Rent A Car prov·dÌ rezervace automobil˘ po celÈm svÏtÏ ● dislokace

v nov˝ch gar·ûÌch zaruËuje stoprocentnÌ hlÌd·nÌ voz˘ ● »esk· spr·va letiöù

z¯Ìdila modernÌ myËku a ËerpacÌ stanici na ËipovÈ karty s kamerov˝m

systÈmem ● to, ûe se ceny p¯ibliûujÌ relacÌm v USA, je

v˝hodou pro z·kaznÌka ● americkÈ autop˘jËovny vozy

nakupujÌ za podstatnÏ niûöÌ ceny ● 
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PPllnněěnníí  lleettaaddeell  ppoohhoonnnnýýmmii  hhmmoottaammii  jjee
nneezzbbyyttnnoouu  ssoouuččáássttíí  pprroovvoozzuu  kkaažžddééhhoo  lleettiiššttěě..  NNeejjiinnaakk
jjee  ttoommuu  uu  lleettiiššttěě  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě,,  kktteerréé  rrookk  oodd  rrookkuu
zzaazznnaammeennáávváá  vvyyššššíí  ppooččeett  ppoohhyybbůů..  OOssttaattnněě,,  nneejjvvěěttššíí
ppooddííll  nnaa  ttoommttoo  vvýývvoojjii  mmáá  pprráávvěě  ččeesskkýý  nnáárrooddnníí
ddoopprraavvccee  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee  aa..ss..,,  zzrroovvnnaa  ttaakk  jjaakkoo  ddaallššíí
vvllaajjkkoovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  BBrriittiisshh  AAiirrwwaayyss  nnaa  lloonnddýýnnsskkéémm
lleettiiššttii  HHeeaatthhrrooww  nneebboo  KKLLMM  RRooyyaall  DDuuttcchh  AAiirrlliinneess  nnaa
aammsstteerrooddaammsskkéémm  SScchhiipphhooll..  AA  ccoo  mmaajjíí  ttyyttoo  aaeerroolliinniiee
jjeeššttěě  ssppoolleeččnnééhhoo??  ŽŽee  jjeejjiicchh  lleettaaddllaa  nnaa  ddoommááccíícchh
lleettiiššttíícchh  aa  rroovvnněěžž  ii  jjiinnddee  vvee  ssvvěěttěě  ppllnníí  ppeettrroolleejjáářřsskkáá
ssppoolleeččnnoosstt  SShheellll  AAvviiaattiioonn..  VV  ssoouuvviisslloossttii  ss  hhllaavvnníímm
ttéémmaatteemm  sseeddmmééhhoo  vvxxyyddáánníí  jjsseemm  pprroottoo  oosslloovviill  ppaannaa
iinngg..  MMiillaannaa  KKaaččaabbuu,,  oobbcchhooddnnííhhoo  řřeeddiitteellee  SShheellll
AAvviiaattiioonn  ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  aa..ss..,,
pprroottoo,,  žžee  ppřřeevvaažžuujjííccíí  ppooddííll  oobbcchhooddůů  ss  lleetteecckkýýmmii
ppaalliivvyy  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  rreeaalliizzuujjee  pprráávvěě  ttaattoo
ssppoolleeččnnoosstt..  JJaakkáá  bbyyllaa  cceessttaa  vvaaššíí  ssppoolleeččnnoossttii  nnaa  nnáášš
ččeesskkýý  ttrrhh  lleetteecckkýýmmii  ppaalliivvyy??

Letecké aktivity při společnosti Shell Czech
Republic a.s. byly zahájeny v roce 1993, kdy jsme se
zapojili ve spolupráci s Českou správou letišť do
řešení modernizace a zkvalitnění služeb na světové
úrovni pro zajišťování dodávek leteckých pohonných
hmot, jejich skladování a následnou službu plnění
letadel na letištích v ČR s hlavním záměrem podílet

se na této aktivitě zejména
na letišti Praha-Ruzyně. Tomu
předcházela jednání jak s
Českou správou letišť, tak i s
českým národním dopravcem
ČSA. Postupně se nám podařilo
vybudovat nové moderní skladové
hospodářství na letišti Brno-Tuřany
a zapojit se tak od roku 1995 do služeb plnění
leteckými pohonnými hmotami na tomto letišti.
V roce 1996 jsme dokončili investici a zahájili provoz
na letišti v Ostravě-Mošnov. O rok později jsme
převzali od ČSA kompletně službu plnění letadel na
letišti Praha-Ruzyně. V současné době tvoří naše
prodeje na letišti v Praze nadpoloviční část
z celkového objemu zdejších obchodů leteckým
palivem. Letiště Praha je velice zajímavé pro veškeré
letecké společnosti. Vstupem ČSA do letecké
aliance Sky Team se zajímavost letiště Praha-Ruzyně
ještě dále a podstatně zvýšila. ČSA jsou v Praze totiž
klíčovým zákazníkem. Své charterové lety provozují
rovněž z Brna a z Ostravy. Dalšími významnými
leteckými společnostmi v České republice jsou
společnosti Fischer Air a Travel Servis. Plníme je
leteckým palivem pro jejich charterové lety v České
republice a zajišťujeme i plnění ve většině
zahraničních destinací, kde přistávají s našimi

turisty. Přesto, že počet přistání a odletů na
pražském letišti díky novým okolnostem trvale

stoupá, neprojevuje se to až tak výrazně na
zvýšených odběrech paliva. 

NNeebbuuddee  ttoo  ttíímm,,  žžee  ppoossttuuppnněě  ddoollééttáávvaajjíí
lleettaaddllaa  ssoovvěěttsskkéé  vvýýrroobbyy,,  kktteerráá  vváámm,,
zzááppaaddooeevvrrooppsskkýýmm  ppeettrroolleejjáářřsskkýýmm
ffiirrmmáámm,,  aa  ttoo  ii  vv  ddoobbáácchh,,  kkddyy  jjssttee
jjeeššttěě  ddlleellyy  nnaa  ddrruuhhéé  ssttrraanněě  „„žžeelleezznnéé
ooppoonnyy““,,  mmuusseellaa  dděěllaatt  oohhrroommnnoouu
rraaddoosstt??  

To je jen jeden z důvodů. Letadla
typu AN a TU, která k nám z východ-

ních států stále méně létají, mají
skutečně podstatně vyšší spotřebu. Jejich

plnění palivem je pro nás vždycky
bonbónkem. Plnit deset, dvacet, třicet i více

tisíc litrů je vždycky hezčí, než když do úsporných
moderních letadel cmrndáte pouze třicet či padesát
litrů, což se nám také nezřídka stává. Je ale jasné, že
úspory na spotřebách veškerých paliv, tedy nejenom
leteckých, jsou pro naši civilizaci velmi důležitým
úkolem a také to tak chápeme.

Druhou a zásadnější příčinou, proč plnění
leteckými pohonnými hmotami nekopíruje růst
provozu na pražském letišti, je fakt, že v České
republice je poměrně drahé palivo. Od zdrojů ropy
jsme zde, v srdci naší Evropy, hodně daleko a ceny
České rafinerské odpovídají této vzdálenosti.
Většina leteckých dopravců proto používá metodu
tankeringu - snaží se zajistit natankování zásoby na
své další lety v ostatních destinacích, kde je palivo
levnější.

PPrroočč  bbeerreettee  lleetteecckkýý  ppeettrroolleejj  aa bbeennzziinn  oodd  ČČeesskkéé
rraaffiinneerrsskkéé  aa  nnee  zz  rraaffiinneerriiíí  ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll??  

Tam naho¯e 
nenÌ letadlo 

kde zaparkovat 
● Shell - synonymum kvality ● co majÌ spoleËnÈho »SA, British Airways,

KLM a mnozÌ dalöÌ vlajkovÌ dopravci ● Shell Aviation spolupracuje

s »eskou spr·vou letiöù na technick˝ch norm·ch a zabezpeËenÌ

nejvyööÌ bezpeËnosti a kvality  na letiötÌch v Praze, BrnÏ a OstravÏ

● TU-154 je vûdy bonbÛnkem ● d˘kladn˝  ¯etÏz kontrol kvality

paliva ● vstupem »SA do Sky Teamu se podstatnÏ zv˝öila

zajÌmavost  letiötÏ Praha ● proË Jumbu v BrnÏ ztÏûkla k¯Ìdla

● »SA d˘slednÏ aplikujÌ tankering  ● kaûdÈ novÈ letadlo

»SA -  nov·  radost  Shell Aviation ● 
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Shell Aviation se v České republice zabývá
zajištěním, skladováním a plněním letadel leteckými
pohonnými hmotami, nikoliv však jejich výrobou.
Letadla jsou z devadesáti procent plněna leteckým
petrolejem, zbytek - některé helikoptéry a menší
letadla - leteckým benzinem. Dodávky leteckého
paliva z rafinerií Shell by byly velice nákladné.
Letecký petrolej je nedílnou složkou při výrobě
v každé rafinerii. Česká rafinerská a Slovnaft jsou
známy poměrně vysokou stabilitou kvality svého
produktu. Pochopitelně, na začátku každého
zahájení činnosti, a to i Shell Aviation v České
republice, byli pozváni do rafinerií naši přední
odborníci z Holandska, aby provedli kvalitativní
kontrolu výroby a následné výstupní kontroly
vyráběného leteckého paliva. Jednalo se v prvé řadě
o bratislavský Slovnaft, protože odtud dodáváme
palivo pro Ostravu a částečně i pro Brno. Později
(před naším nástupem do Prahy) byl tento audit
proveden i u českých výrobců - rafinerií Kralupy
a Litvínov. Prováděl se zde nejen audit
technologického vybavení a způsobu výroby, ale
zejména četné, opakované výstupní kontroly, zda při
výrobních procesech nemůže dojít k nějaké deviaci
předepsané kvality leteckého paliva, která by
následně mohla ohrozit i letecký provoz. 

ZZnnaaččkkaa  SShheellll  ssii  vvššeeoobbeeccnněě  vvyyddoobbyyllaa  ssiillnnoouu  ppoozziiccii
ssyynnoonnyymmaa  pprroo  kkvvaalliittuu..  KKddoo  vviidděěll  mmaalleebbnněě
zzpprraaccoovvaannoouu  ffiillmmoovvoouu  vveerrzzii  PPoollááččkkoovvaa  vvyypprráávvěěnníí
„„BByylloo  nnááss  ppěětt““,,  mmoožžnnáá  ssii  vvyybbaavvíí  ssiittuuaaččnněě
kkoonnvveerrzzaaččnníí  mmaalleebbnnýý  ggaagg,,  kkddyy  ootteecc  hhllaavvnníímmuu
hhrrddiinnoovvii  ppyyššnněě  řřííkkáá::  „„SSyynnkkuu,,  ttoo  nneenníí  oolleejj,,  ttoo  jjee  SShheellll!!““  

Kvalita paliva je u letecké dopravy opravdu tím
nejdůležitějším. Když u silniční pumpy, která by
neměla dokonale ošetřenou kvalitu paliva (tím
samozřejmě nemyslím stanici Shell), načerpáte do
automobilu špatný nebo nekvalitní benzín, ujedete
pár stovek metrů, odstavíte auto u krajnice
a zavoláte odtahovou službu. Tam nahoře není
letadlo kde odstavit, a proto nikdy nesmíme
podceňovat přísnou a důslednou kontrolu kvality
paliva. Nesmí se samozřejmě zaměnit druhy paliva
(petrolej s benzínem). Nesmí v něm být
pochopitelně žádná voda či nečistoty. Palivo musí
být naprosto čisté a suché. Proto má Shell zaveden
velmi sofistikovaný systém „řetěz kontroly kvality“.
V tomto řetězu musí být jakýkoliv problém zpětně
vysledovatelný až do samotné výrobní rafinerie. Tzn.,
že se na výstupní certifikát jakosti paliva registrují
veškeré důležité informace o palivu včetně čísla
nádrže, z níž byl produkt uvolněn. Dále železniční
vagón, do něhož bylo palivo stočeno, musí být
certifikován, je-li před naplněním absolutně čistý,
bez vody a vyčleněný pouze na příslušný jeden druh
leteckého paliva. To samé se provádí při přejímce
paliva do letištního skladu. Opětovně se kontroluje
obsah vody v palivu a jeho čistota. Poté palivo
prochází skladovacími nádržemi do výdejních míst,
kde se doplňuje do letištních cisteren a následně je
distribuováno do letadel. Během tohoto procesu se
několikrát filtruje v jednotlivých výdejních místech,
a rovněž tak na úplném konci při jeho samotném
plnění do letadel. Při tomto plnění letadla navíc
palivo prochází v našich výdejních zařízeních

speciálním filtrem, který automaticky uzavře další
plnění v případě, že by se v palivu objevily jakékoliv
známky příměsi vody. 

JJiižž  jjsseemm  kkoonnssttaattoovvaall,,  žžee  nnaa  pprraažžsskkéémm  lleettiiššttii  ttrrvvaallee
ddoocchháázzíí  kk  nnáárrůůssttuu  pprroovvoozzuu,,  ppooččttuu  lleettaaddeell  ii  lliinneekk..
ŘŘeeddiitteell  ČČSSAA  JJUUDDrr..  VVááccllaavv  SSllaavvííččeekk  kk  ttoommuu  řřííkkáá::
„„LLeettiiššttěě  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě  ssppěějjee  kk  ttoommuu““  ssttáátt  ssee
eevvrrooppsskkýýmm  hhuubbeemm""..

Citoval-li jste ředitele ČSA doktora Slavíčka, pak
právě jeho společnost - České aerolinie na tom mají
nemalou zásluhu. Rovněž tak Česká správa letišť,
která je skladovatelem našeho produktu. S oběma
máme velmi dobrou spolupráci. Vzájemně si
vycházíme vstříc. S Českou správou letišť úzce
spolupracujeme jak na technických normách
a zabezpečení pro skladování paliva, tak případně
operativně řešíme problematiku dodávek paliva.
Česká správa letišť výrazně rozšiřuje možnosti
pražského letiště. Chystá zvýšení jeho kapacity
dostavbou dalšího terminálu. I v tomto s námi
spolupracuje při řešení budoucího systému plnění
letadel nikoliv prostřednictvím vozidel, ale
distribučních produktovodů, které by měly být
instalovány u prvního prstu. Tento způsob přepravy
paliva je výhodnější pro celkově hladší chod letiště
s velkým provozem. Jednotky, které zajišťují
přetažení paliva z tzv. „hydrantu“ do letadla, jsou

daleko menší a při odbavovacím procesu je tak
kolem letadel, a tím i na ploše, daleko více místa,
což zvyšuje bezpečnost provozu pro všechny
zúčastněné složky.

JJiižž  jjssttee  zzmmíínniill,,  žžee  SShheellll  AAvviiaattiioonn  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa
kkrroomměě  PPrraahhyy  ppllnníí  ii  nnaa  mmeezziinnáárrooddnníícchh  lleettiiššttíícchh  vv  BBrrnněě
aa  OOssttrraavvěě..  NNaa  kktteerréémm  lleettiiššttii  aa  kkoolliikk  lleetteecckkééhhoo
ppeettrroolleejjee  jjssttee  nneejjvvíícc  ppllnniillii??

Absolutně největší odběr byl na letišti v Brně, když
tam přistálo Jumbo, které na jedno plnění vzalo sto
sedmnáct tisíc litrů leteckého petroleje. Pro vaši
představu, je to přibližně dva a půl vagónu paliva,
které jsme z cisteren přečerpali do jeho křídel.
Nejmenší plnění pak bylo v Praze pro letadlo ČSA,
které vzalo pouze 34 litrů leteckého petroleje.
Zřejmě se tak stává díky předchozímu předplňování. 

CCoo  ttoo  jjee  ppřřeeddppllňňoovváánníí??
Když jde letadlo na dlouhou trať, např. do USA,

plní se tak kolem šedesáti tisíc litrů. Aby ale plnění

nezdržovalo odlet letadla, předplní se v termínu,
který je pro leteckou společnost výhodný. Po
oznámení počtu pasažérů a váhy zavazadel si pak
posádka spočítá, kolik ještě může nabrat paliva.
Tehdy už dochází pouze k malému operativnímu
doplnění paliva před odletem.

TTaakkžžee  ttoo  nneenníí  jjaakkoo  uu  bbeennzziinnkkyy,,  kkddyy  ssii  zzpprraavviiddllaa
ppooččkkáámmee,,  aažž  nnáámm  sskkllaappnnee  ttaannkkoovvaaccíí  ppiissttoollee……

Rozhodně ne. Málokdy se tankuje vysloveně do
plných. Navíc je otázkou, jak která společnost
využívá systému tankering. ČSA jej aplikují velmi
důsledně ve většině svých zahraničních destinací
u svých smluvních dodavatelů (mezi něž
samozřejmě patří i naši kolegové z Shell Aviation na
smluvních letištích). Někdy si do Prahy přivážejí
téměř plný stroj levnějšího paliva. 

Naopak, když se létá do letních destinací (většinou
charterové lety), kdy cestují rodiny s plnými kufry
osobních věcí, jsou to velké propočty, aby posádka
již tak hodně zatížený stroj naplnila dostatečným
množstvím paliva, které jí umožní doletět na cílové
letiště. Někdy se dokonce stává, že letadlo díky
nepříznivým povětrnostním podmínkám, zejména
silnému protivětru, musí provést na své cestě do
cílové destinace technické mezipřistání a dočerpat
další pohonné hmoty.

NNaa  zzáávvěěrr  bbyycchh  ssee  vvááss  rráádd  zzeeppttaall::  ccoo  dděělláá
oobbcchhooddnníímmuu  řřeeddiitteellii  SShheellll  AAvviiaattiioonn  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa
nneejjvvěěttššíí  rraaddoosstt??

Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury
mezinárodních letišť v České republice a zejména
úspěchy našeho největšího zákazníka vlajkové
společnosti Českých aerolinií. Každé nově zařazené
letadlo ČSA znamená další pohyby ať po Evropě či
za oceán. Každé nově zařazené letadlo je tak pro
nás novou opravdovou radostí. 

SShheellll  AAvviiaattiioonn
K letišti 57/1049, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
tel.: 02/333 252 88, 2011 3878, fax: 02/333 253 02
e-mail: milan.m.kacaba@ope.shell.com
➤➤ www.shell-aviation.cz
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KKddyyžž  lleettaaddlloo  ppřřiissttaannee,,  mmuussíí  zz  nněějj  nněěkkddoo  vvyylloožžiitt
zzaavvaazzaaddllaa,,  ppřřííppaaddnněě  zzbboožžíí  aa  nnaalloožžiitt  nnoovvéé..  MMuussíí
ooddbbaavviitt  cceessttuujjííccíí..  ZZvváážžiitt  aa  oozznnaaččiitt  kkuuffrryy..  PPřřiidděělliitt
ppaassaažžéérrůůmm  mmííssttaa  vv  lleettaaddllee  aa  ddáátt  jjiimm  ppaalluubbnníí
vvssttuuppeennkkuu..  MMuussíí  vvyyppuussttiitt  ppaalluubbnníí  ttooaalleettyy..  DDooppllnniitt
ččeerrssttvvoouu  ppiittnnoouu  vvoodduu..  UUkklliiddiitt  lleettaaddlloo..  AA  vv  zziimměě,,  jjee--llii
ttřřeebbaa,,  ooddmmrraazziitt  kkřřííddllaa  aa  ttrruupp  lleettaaddllaa..  TToo  vvššeecchhnnoo
zzaajjiiššťťuujjee  hhaannddlliinnggoovváá  ssppoolleeččnnoosstt  aa  cceessttuujjííccíí  ttoo
mmoohhoouu  zzpprraavviiddllaa  sslleeddoovvaatt  nnaa  ppllooššee  nneebboo
zz ooddbbaavvoovvaaccííhhoo  tteerrmmiinnáálluu..  TToo,,  ccoo  jjee  mmiimmoo  jjeejjiicchh
zzoorrnnéé  ppoollee,,  jjee  ddiissppeeččeerrsskkáá  ččiinnnnoosstt  hhaannddlliinnggoovvýýcchh
ffiirreemm..  ZZaajjiiššttěěnníí  sspprráávvnnééhhoo  ppooččttuu  lliiddíí..  NNeebbooťť  ssee  nněěkkddyy
ssttáávváá,,  žžee  mmííssttoo  lleettaaddllaa  pprroo  ppaaddeessáátt  ppaassaažžéérrůů
ppřřiissttaannee  lleettaaddlloo  pprroo  ssttoo  ppaaddeessáátt  cceessttuujjííccíícchh  aa  mmííssttoo
ddvvoouu  vvoozzííkkůů  nnaa  zzaavvaazzaaddllaa  jjee  jjiicchh  ttřřeebbaa  ppřřiissttaavviitt  ššeesstt
ččii  sseeddmm..  HHaannddlliinnggoovváá  ssppoolleeččnnoosstt  ssee  zzaabbýývváá
ii vvyyvváážžeenníímm  lleettaaddllaa  ((ooppttiimmáállnníímm  rroozzssaazzeenníímm
cceessttuujjííccíícchh  aa  rroozzlloožžeenníímm  zzaavvaazzaaddeell  aa  nnáákkllaadduu
vvzzhhlleeddeemm  kk  ttěěžžiiššttii  ssttrroojjee,,  aabbyy  mmoohhll  nneejjeennoomm
ooddssttaarrttoovvaatt,,  aallee  ii  vv  ppoořřááddkkuu  ppřřiissttáátt)),,  ooddbbaavveenníímm
nnáákkllaadduu  aa  ppooššttyy,,  ppoossttaarráá  ssee  oo  cceessttuujjííccíí  vv  ppřřííppaadděě,,  žžee
lleettaaddlloo  nnaappřřííkkllaadd  kkvvůůllii  mmllzzee  ppřřiilleettíí  ppoozzdděějjii,,  ssttaarráá  ssee
oo nneeddoopprroovváázzeennéé  dděěttii,,  zzaajjiiššťťuujjee  ddllee  ppoožžaaddaavvkkůů
ppoossááddkkyy  ddooddáávvkkuu  ppaalluubbnnííhhoo  oobbččeerrssttvveenníí,,  aallee
ii nnaappřřííkkllaadd  ppoossíílláánníí  zzpprráávv  mmaatteeřřsskkéé  lleetteecckkéé

ssppoolleeččnnoossttii  oo  ttoomm,,  kkddyy  lliinnkkaa
XXYY  ooddssttaarrttoovvaallaa  aa  kkddyy  jjee  mmoožžnnéé
ooččeekkáávvaatt  jjeejjíí  ppřříílleett..  DDoosstt  ččaassttoo
ssee  ssttáávváá,,  žžee  hhaannddlliinnggoovváá
ssppoolleeččnnoosstt  pprraaccuujjee  jjaakkoo  ppřříímmýý
zzáássttuuppccee  lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoossttii,,  ppookkuudd
ttaattoo  zzddee  nneemmáá  ssvvééhhoo  ppřřeeddssttaavviitteellee..  MMnnoohhýýmm
zzee  ččtteennáářřůů  VVššuuddyybbyylluu  hhaannddlliinnggoovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  ppřřeedd
ooddlleetteemm  zzaajjiiššťťuujjíí  ppřřííjjeemmnnýý  ppoobbyytt  vv  ssaallóónnccíícchh  pprroo
cceessttuujjííccíí  vv  ttzzvv..  BBuussiinneessss  ttřříídděě  aa  oobbččaass  ii  bboolleessttnnáá
ppřřeekkvvaappeenníí,,  žžee  jjeejjiicchh  kkuuffrr  nneeppřřiicceessttoovvaall  ssppoolluu  ss  nniimmii..
TToo,,  žžee  oobbččaass  mmuussíímmee  ččeekkaatt  ii  nněěkkoolliikk  ddnníí  nnaa
zzaavvaazzaaddlloo,,  aallee  nneemmuussíí  bbýýtt  cchhyybbaa  hhaannddlliinnggoovvéé
ssppoolleeččnnoossttii..  PPookkuudd  pprraaccuujjee  ssee  ssyyssttéémmyy,,  kktteerréé
aauuttoommaattiicckkyy  vvyyssttaavvuujjíí  ššttííttkkyy  nnaa  kkuuffrryy,,  ddáá  ssee  řřííccii,,  žžee  jjee
ttéémměěřř  vvyylloouuččeennoo,,  aabbyy  ssee  kkuuffrr  zzaattoouullaall..  PPřřeessttoo  ssee  ttaakk
ssttáávváá..  IInnuu,,  ššeeddáá  jjee  tteeoorriiee  aa zzeelleennýý  ssttrroomm  žžiivvoottaa..  

Menzies Aviation Group (Czech)/ Czech - Ogden je
po ČSA (před Českou správou letišť) v pořadí
druhou společností, která na pražském letišti
poskytuje handlingové služby. Jejího obchodního
ředitele Ing. Ladislava Klimeše jsem se nejdříve
zeptal, jak zde jeho firma začínala.

Dnešní podobě předcházelo založení společnosti
Czech Airhandling v roce 1991, která poskytovala

omezený rozsah hadlingových
služeb malým soukromým

letadlům. Během krátké doby ale
přišla na to, že k dalšímu rozvoji

potřebuje investice. Jako nejlepší
řešení se ukázalo vytvoření společné firmy

s Ogden Ground Services z USA. Vznikla
společnost Czech - Ogden Airhandling. Až do
loňského roku jsme byli českou firmou vlastněnou
americkým kapitálem. 20. listopadu 2000 ale byla
společnost Ogden Grand Services koupena
skotskou společností Menzies Aviation Group, která
se rozhodla expandovat v oblasti leteckého byznysu.
Vzhledem k tomu, že si český obchodní rejstřík dává
se zápisem na čas, de jure ještě nejsme, ale de
facto již ano, českou firmou vlastněnou skotskou
společností Menzies Aviation Group.

Jsme nezávislý poskytovatel handlingu. To mj.
znamená, že na rozdíl od ČSA nemůžeme nabízet
reciprocitu coby jedna letecká společnost
společnosti druhé. Co rovněž nemůžeme nabídnout,
je údržba letadel a školení posádek - nemáme
letový simulátor jako ČSA. Ale neřekl bych, že to je
handicap.

● handling je kdyû ● americk· spoleËnost Ogden Ground

Services vËetnÏ Czech-Ogden Airhandling koupena skotskou

spoleËnostÌ Menzies Aviation Group ● Lufthansa na

praûskÈm letiöti hlavnÌm klientem handlingovÈ spoleËnosti

Menzies Aviation Group (Czech), d¯Ìve Czech - Ogden

Airhandling ● dok·ûeme vyjÌt vst¯Ìc tÈmÏ¯ jakÈmukoliv

z·kaznÌkovi ● praûskÈ letiötÏ bylo p¯Ìliö dlouhou dobou

za ûeleznou oponou na to, aby se mu ostatnÌ svÏt

nevzd·lil mÌlov˝mi kroky ● 

s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 1

älo p¯es n·s
st·do antilop



SSvvěěddččíí  oo  ttoomm  sskkuutteeččnnoosstt,,  žžee  VVáámmii  zzmmiiňňoovvaannéé  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee  ssiiccee  ppeeččuujjíí  oo  tteecchhnniicckkýý
ssttaavv  lleettaaddeell  LLuufftthhaannssyy,,  aallee  hhaannddlliinngg  pprroo  nnii  zzaajjiiššťťuujjeettee  vvyy..

Ano. Důvod, proč Lufthansu handlujeme, je zřejmě ten, že jí dokážeme poskytnout
to, co očekává. Stanovila nám tvrdá kritéria. Naše činnost je průběžně monitorována
a každý měsíc jsou prováděny kontroly. Lufthansa je náš hlavní zákazník nejen podle
objemu letů, ale i podle tržeb. Boom v oblasti handlingu začal na přelomu let
1993/94 poté, co na pražské letiště přišel Ogden. Letecké společnosti jej znali nejen
ze Severní a Jižní Ameriky, ale také např. z amsterodamského letiště Schiphol. Hodně
jsme hovořili o Lufthanse. Ale Menzies Aviation Group (Czech)/ Czech - Ogden je
schopen se přizpůsobit specifice téměř každé společnosti. Požadavky Lufthansy jsou
rozhodně jiné, než např. dalšího z našich klientů společnosti Go. Za odpovídající cenu
dokážeme vyjít vstříc jakémukoliv zákazníkovi.

Nejsme handlingovou společností pouze ve vztahu k přepravě osob. Sídlíme
v budově, která je určena pro cargo handling. Zde jsou našimi největšími zákazníky
letecké společnosti British Airways World Cargo, KLM Cargo, TNT a UPS - kurýrní
služby.

JJaakkáá  „„nneejj““  jjssttee  vv  ccaarrgguu  hhaannddlloovvaallii??
Hodně se psalo a hovořilo o tramvaji

z ČKD pro filipínskou Jakartu. Loni na
podzim jsme však do Antonova
nakládali ještě těžší zásilku. Dvě
dvacetitunová potrubí. Ale to není nic
proti tomu, když šlo přes nás stádo

antilop. Antilopy prý není možné převážet lodí. Loni v létě tedy jedna česká zoologická
zahrada přepravovala stádo antilop vzduchem. Náš cargo terminál je zařízen téměř na
všechno. Nicméně jeho architekti nikdy nepředpokládali, že by tudy měly jít antilopy.
Přesto jsme je dokázali odbavit tak, že byly v pořádku a včas dopraveny konečnému
příjemci.

OObbjjeekktt  ccaarrggaa  jjee  jjeeddnnaa  vvěěcc  aa  kkoolloonnyy  aa  ddoopprraavvnníí  zzááccppyy  nnaa  ssiillnniiccíícchh  kkoolleemm  pprraažžsskkééhhoo
lleettiiššttěě  vvěěcc  ddrruuhháá..  PPrráávvěě  nnaa  lleetteecckkéémm  ccaarrgguu  ssee  zzřřeejjmměě  nneejjttvvrrdděějjii  ppooddeeppiissuujjee  ttoo,,  žžee
lleettiiššttěě  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě  nneenníí  ooddppoovvííddaajjííccíímm  zzppůůssoobbeemm  nnaappoojjeennoo  nnaa  ppoozzeemmnníí  ddoopprraavvnníí
ssyyssttéémm  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..  

Doufáme, že se to v brzké době podstatně zlepší, až bude dokončen obchvat Prahy.
Pokud jde o rozvoj leteckého carga na ruzyňském letišti, jsou zde ještě další problémy.
Jeden z nich je, že Česká republika není členem Evropské unie a tudíž se veškerý
pohyb carga směrem do Německa nebo do Rakouska děje přes hranice. Zboží musí
být odbaveno na letišti v Praze a fyzicky pak ještě jednou na česko-rakouských nebo
česko-německých pozemních hraničních přechodech. Druhým negativním faktorem je
to, že Praha a pražské letiště byly po dlouhou dobou za železnou oponou. Mezitím se
nám ostatní svět vzdálil mílovými kroky. Vídeň byla kdysi rovněž provinčním letištěm
a nyní po něm Praha závistivě pokukuje. Letecké společnosti, které létají do Vídně,
bychom totiž mohli vidět i zde.

➤➤ wwwwww..mmeennzziieessaavviiaattiioonn..cczz
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Obliba karet ISIC a IYTC nikdy nebyla vÏtöÌ
Déle než deset let mladým lidem v České republice pomáhají

studentské identifikační karty ISIC a mládežnické identifikační karty
IYTC. Své držitele (kterých bylo k 30. červnu 2001 z řad studentů
šedesát tisíc a dvanáct tisíc z řad ostatních mladých lidí ) opravňuje
k čerpání významných slev v letecké a pozemní dopravě, ubytování,
stravování, kulturních akcích a aktivitách volného času. 

KomplexnÌ program öÌ¯enÌ informacÌ o
dodavatelsk˝ch v˝hod·ch

Pro držitele licence a distributora těchto karet v České republice
společnost GTS international se tak obrovský počet stal výzvou
zkoncipovat a uvést do života komplexní program šíření informací
o dodavatelských výhodách. 1. srpna 2001 prostřednictvím
Iniciativy ALIVE, na jejímž založení se, kromě GTS, podílely
i společnosti Český Mobil (Oskar), Colgate-Palmolive, McDonald's
a Tiscali. 

Multi-spektr·lnÌ sÈrie komunikaËnÌch iniciativ
ALIVE 2001 startuje každoroční, multi-spektrální sérii

komunikačních iniciativ, které budou využívat mix tradičních a on-
linových médií. Držitelé karet budou informováni prostřednictvím
direct-mailu, tisku, série „Road Show“ - která proběhne v celé
České republice, e-mailu a zejména Studentského a mládežnického
portálu: ALIVE.CZ.

Port·l ALIVE.CZ
Portál je navržen tak, aby byl mnohem více než pouze efektivním

vyhledávacím systémem výhod ISIC a IYTC. Měl by se stát
spojujícím bodem studentské a mládežnické komunity. Uživatelé
budou moci přímo komunikovat se zaměstnanci ALIVE, partnery
ALIVE a hlavně sami mezi sebou díky unikátnímu, chráněnému
diskusnímu panelu, umožňujícímu zpětnou vazbu, SMS a různé
rubriky webmailu. ALIVE team se už teď těší například na příspěvky
dobrodružství milujících držitelů karet do rubriky „Pekelné příběhy“ -
z nichž nejlepší (nebo nejhorší?) budou pro svého autora znamenat
výhru dvou letenek podle vlastního výběru do kterékoliv evropské
destinace ČSA či mnohých dalších cen věnovaných partnery ALIVE.

NovÈ moûnosti, dobrodruûstvÌ a z·bava 
Jste-li dnes v České republice držitelem karty ISIC nebo IYTC,

máte postaráno o nové možnosti, dobrodružství a zábavu. Iniciativa
ALIVE zajistí, že nezmeškáte žádnou novou příležitost. Každý držitel
karty může snadno v tomto bezstarostném období života, kdy
osobní odpovědnosti nejsou velké, avšak zvědavost a touha po
poznání nového je maximální, díky Iniciativě ALIVE toto maximum
získat.

➤➤ wwwwww..aalliivvee..cczz

● souËasn· obliba studentsk˝ch

a ml·deûnick˝ch karet ISIC a IYTC k Ëerp·nÌ

v˝znamn˝ch slev v leteckÈ a pozemnÌ dopravÏ,

ubytov·nÌ apod. nebyla nikdy v »esku vÏtöÌ ●

port·l www.alive.cz je vÌce neû jenom

efektivnÌm vyhled·vacÌm systÈmem v˝hod

ISI a IYTC ● 

Iniciativa
ALIVE
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Začal bych hudební anekdotou: „Potkali se dva
muzikanti a nikoho nepomlouvali.“ Hudba je mocná
čarodějka. Vím to. Maturoval jsem z trumpety.
Generální ředitelka Top Hotelu Praha Ludmila
Koutská zase o mnoho let později z houslí. Mým
odchodem od Posádkové hudby v Olomouci muzika
rozhodně neutrpěla. A vyžít dnes z gáže učitele
základní umělecké školy nebo hráče symfonického
či divadelního orchestru? To je opravdu umění. Není
se tedy co divit, že se potkáváme na velmi
perspektivním poli cestovního ruchu. Znáte ten vtip:
„Potkají se dva hoteliéři…?“

JJaakk  jjssttee  ssee  aallee  ddoossttaallaa  kk  hhuuddbběě??
Přáli si to moji rodiče. Jsem z muzikantské rodiny

a jít na konzervatoř bylo jaksi samo sebou. Ostatně,
jaké mohou být vaše plány ve 14 letech?
S polistopadovým otevřením hranic se mi naskytla
možnost studovat v Německu. Vůbec mě nenapadlo
řešit otázku, mám-li studovat něco jiného než
cestovní ruch a hotelnictví. Věděla jsem, že to je
ono. Po absolvování této školy jsem se vrátila do
Čech a mou budoucností se stal cestovní ruch. Než
jsem nastoupila do tohoto hotelu, pracovala jsem
v několika menších. 

VVššeecchhnnyy  jjssoouu  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee
mmeennššíí..  TToopp  HHootteell  ddiissppoonnuujjee
11114400  ppookkoojjii..  VV  jjaakkýýcchh
kkaatteeggoorriiíícchh??

700 čtyřhvězdičkových
pokojů, včetně 45
apartmá a 95 executive
pokojů. Ostatních 440 je
využíváno především
firemní klientelou.
Dlouhodobě tu ale bydlí
nejen zaměstnanci
různých podniků, ale
i studenti vysokých škol,
zdravotní sestry a policisté. 

AAnnoo,,  vváášš  hhootteell  rroossttee  ddoo  kkvvaalliittyy
aa ddoo  kkrráássyy..  KKddoo  mměěll  mmoožžnnoosstt  oodd
zzaaččááttkkuu  sslleeddoovvaatt  cceessttuu  TToopp  HHootteelluu
PPrraahhaa  mmeezzii  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvoouu  eelliittuu,,  vvíí,,  žžee  nněěccoo
ttaakkoovvééhhoo  nneemmáá  oobbddoobbyy..  KKaažžddýý  ssoouuddnnýý  ččlloovvěěkk,,  kktteerrýý
jjeejj  vv  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  nnaavvššttíívviill,,  oo  nněěmm  hhoovvoořříí
ss uuzznnáánníímm..  ZZaa  vvššeecchhnnyy  bbyycchh  rráádd  ppřřiippoommnněěll  ssttrruuččnnéé
vvyyjjááddřřeenníí  ggeenneerráállnnííhhoo  sseekkrreettáářřee  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee
hhootteellůů  aa  rreessttaauurraaccíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  JJUUDDrr..  VVllaaddiimmíírraa

ŠŠttěěttiinnyy  nnaa  zzaahháájjeenníí  vvaaššíí  nnoovvéé  sseezzóónnyy
1155.. bbřřeezznnaa::  „„TToopp  HHootteell  jjee  ččíímm  ddááll  ttíímm

kkrráássnněějjššíímm  aa  hhllaavvnněě  ffuunnkkččnněějjššíímm
hhootteelleemm..““  ZZmmiiňňuujjii  ttoo  pprroottoo,,  žžee

ddůůvvooddeemm,,  pprroo  kktteerrýý  jjssttee  ssii  mmnnee
sseemm  ddnneess  ppoozzvvaallii,,  jjee  nneeddáávvnnoo
zzppřřííssttuuppnněěnnáá  jjaappoonnsskkáá  zzaahhrraaddaa
ss vvooddooppááddeemm..  

V hotelové branži je velká
konkurence a jediné, čím je
možné dlouhodobě úspěšně
konkurovat, je kvalita a nové

nápady. Kvalita prostředí
i poskytovaných služeb. Vím, že

jsem teď neřekla nic objevného.
Kvalita je (nebo by měla být)

samozřejmostí. Totéž vám řeknou
i další úspěšní hoteliéři. Ne všechny

hotely ale mají takové štěstí na majitele
jako Top Hotel Praha. U nás se všechny

vydělané peníze investují zpátky do rozvoje hotelu.
Někteří hoteliéři takřka neví, čí jsou. Jiným je to
naopak připomínáno až příliš a drtivou část tržby,
kterou hotel vyinkasuje, majitelé trvale potřebují na
něco jiného, než je údržba, natož rozvoj daného
hotelu. Výhodou řady hotelů je, že jsou v centru

Čím temnější nebe,

tím světleji vyvstanou hvězdy.

Leonardo da Vinci

● jedinÈ, ËÌm je moûnÈ dlouhodobÏ ˙spÏönÏ konkurovat, je kvalita ● japonsk·

zahrada ● lidÈ si zvykli p¯ich·zet na pravidelnÈ veËernÌ hudebnÌ a svÏtelnÈ

produkce zpÌvajÌcÌ font·ny ● strategie celoroËnÌ obsazenosti je postavena na

kongresov˝ch moûnostech ● do kongresov˝ch s·l˘ Top Hotelu Praha se vejde aû

1800 lidÌ ● v˝hodn· poloha a velkoryse dimenzovan· parkoviötÏ pro autobusy ●

v kaûdÈ dobÏ i branûi se najdou tacÌ, kte¯Ì chtÏjÌ b˝t u vöeho ● houslov˝ virtuos

Jaroslav SvÏcen˝ si oblÌbil koncertnÌ s·l Top Hotelu Praha ● 

VÏdÏla jsem, ûe

je to ono



h o t e l y

w w w . e - v s u d y b y l . c z 21

Prahy. Naší, že nejsme. Top Hotel Praha disponuje
devítihektarovým areálem. Na hotelových
pozemcích jsme tak mohli postavit kryté tenisové
kurty, vytvořit japonskou zahradu s jezírky apod. Její
zpívající fontánu obdivují nejen hoteloví hosté, ale
i lidé z okolí. Už si zvykli přicházet na večerní
hudební a světelné produkce. Od majitele to byl
dobrý nápad i obchodní tah. Ohlasy jsou příznivé.
Relaxační a sportovní zázemí, to už má dnes
spousta hotelů, ale zpívající fontánu? 

TToopp  HHootteell  PPrraahhaa  mmáá  aallee  nneejjeenn  ššiirrookkéé  rreellaaxxaaččnníí
aa ssppoorrttoovvnníí  zzáázzeemmíí  aa  jjaappoonnsskkoouu  zzaahhrraadduu,,  aallee
ii eelleeggaannttnníí  vveellkkoorryyssee  ddiimmeennzzoovvaannéé  kkoonnggrreessoovvéé
pprroossttoorryy..

Takový je trend. Strategie řady hotelů směřující
k celoroční obsazenosti je postavena právě na
kongresových možnostech. Do našich kongresových
sálů se vejde až 1800 lidí.

HHllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  sseeddmmééhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  jjee
lleetteecckkáá  ddoopprraavvaa..  ZZaazznnaammeennaallii  jjssttee  ppookklleess  nneebboo
nnáárrůůsstt  hhoossttůů,,  kktteeřříí  ddoo  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ppřřiicceessttoovvaallii
lleettaaddlleemm??

Poslední dva roky vzestup. Především to jsou
hosté z Japonska. Letiště je pro nás čím dál
důležitější i co se týče individuální klientely.
Nicméně, kapacita Top Hotelu Praha je obrovská.

Ale nejen to je důvodem, proč zde dominuje
klientela, která přijíždí po pozemních komunikacích.
Je to i díky strategicky výhodné poloze nedaleko
sjezdu z dálnice D1 a spořilovské magistrály. Náš
hotel je oblíben organizátory autobusových zájezdů,
a to i pro svá velkoryse dimenzovaná parkoviště. 

ŘŘíízzeenníí  jjee  oo  ddoobbrréé  oorrggaanniizzaaccii  aa  dděěllbběě  pprrááccee..  „„RRoozzdděěll
aa  ppaannuujj““  vvůůbbeecc  nneemmuussíí  bbýýtt  oo  ttoomm,,  žžee  lliiddii
nnaassmměěrruujjeemmee  pprroottii  ssoobběě……  

Proti sobě ne. Schopný manažer by měl umět
stanovit pravidla a prosadit jejich dodržování -
rozdělit kompetence a zodpovědnost. V každé době
a zřejmě i branži se najdou tací, kteří chtějí být
u všeho. Tak ale manažer nemůže pracovat, protože
by „podsekl“ celou firmu. Zakládám si na tom, aby
to, co se řekne, byla pravda. To platí i o přebudování
tohoto hotelu a o rozdělování úkolů. Samozřejmě,
že kontrolní systém, zejména v naší branži, musí být
velmi účinný. A myslím, že mohu konstatovat za
všechny hoteliéry: pokud se vám kontrola vymkne
z ruky, ztráty jsou veliké.

AAnnoo,,  ssttáállee  vvee  ssttřřeehhuu..  NNeessttýýsskkáá  ssee  vváámm  nněěkkddyy  ppoo
hhoouussllíícchh??

Musím přiznat, že ne. Když jsme před třemi lety
otevírali zrekonstruovanou vinárnu, pan inženýr
Dohnal dostal nápad, že při té příležitosti zahraji na
housle. Naštěstí se mi podařilo mu to rozmluvit.
Housle jsou krásný nástroj a po tak dlouhé
přestávce... Ale přijďte si je k nám poslechnout.
Koncertní sál Top Hotelu Praha si totiž oblíbil
houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

TToopp  HHootteell  PPrraahhaa
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 
tel.: 02/ 6728 4111, fax: 02/ 7276 5854 
e-mail: sales@tophotel.cz
➤➤ wwwwww..ttoopphhootteell..cczz



c a t e r i n g

s e d m È  v y d · n Ì  2 0 0 122

LLeetteecckkáá  ddoopprraavvaa  jjee  nnaa  rroozzddííll  oodd  vvěěttššiinnyy  jjiinnýýcchh  ddrruuhhůů
ddoopprraavvyy  oobbllííbbeennaa,,  ttaakkéé  pprroottoo,,  žžee  ssee  nnaa  ppaalluubbáácchh
lleettaaddeell  ppooddáávváá  tteepplléé  jjííddlloo  aa  nnááppoojjee,,  kktteerréé  jjssoouu  jjiižž
zzaahhrrnnuuttyy  vv  cceenněě  lleetteennkkyy..  PPaalluubbnníí  ccaatteerriinngg  jjee  mmjj..
ddůůvvooddeemm,,  pprroočč  llééttáámm  rraadděějjii  ss  ččeesskkýýmmii  ssppoolleeččnnoossttmmii..
NNaappoosslleeddyy  ss  TTrraavveell  SSeerrvviisseemm  ddoo  ttuurreecckkéé  AAnnttáállyyee,,
aa nneejjeenn  ppoo  ggaassttrroonnoommiicckkéé  ssttrráánnccee  ttoo  bbyyll  lleett
ppřřííjjeemmnnýý..  JJeeddnnaatteellee  ccaatteerriinnggoovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  GGaassttrroo  --
HHrroocchh,,  ss..  rr..  oo..,,  kktteerráá  TTrraavveell  SSeerrvviissuu  zzaajjiiššťťuujjee  ppaalluubbnníí
ccaatteerriinngg,,  ppáánnyy  JJiiřřííhhoo  RReejjtthhaarraa  aa  SSttaanniissllaavvaa  MMaacckkaa
jjsseemm  nnaappoosslleeddyy  iinntteerrvviieewwoovvaall  ppřřeeddee  ddvvěěmmaa  rrookkyy..
VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  jjaakk  ddyynnaammiicckkýýmm  rroozzvvoojjeemm  zzaa  ttuu
ddoobbuu  rruuzzyyňňsskkéé  lleettiiššttěě  pprrooššlloo,,  bbuuddee  ttoo  aassii  ddlloouuhháá
ddoobbaa  ii  vv  žžiivvoottěě  vvaaššíí  ccaatteerriinnggoovvéé  ssppoolleeččnnoossttii..  

Gastro - Hroch obhospodařuje v současné době
drtivou většinu cateringu české charterové letecké
přepravy a nejen ji. V náš prospěch svědčí fakt, že
chceme, jsme schopni a umíme okamžitě reagovat
na požadavky klientů a zároveň poskytujeme vysoce
kvalitní cateringové služby v příznivých cenových
relacích. U cateringových společností je velmi
důležité mít kvalitní dopravu. Chladící vozy. U nás
navíc, jako převážně leteckého caterera, chladicí
zvedací vozy. Udělat jídlo, to dneska umí kde kdo.
Problémy bývají v tom okolo. 

VV  ččeemm  jjee  ssppeecciiffiicckkáá  vvýýrroobbaa  aa  ppřříípprraavvaa  jjííddeell  pprroo
ppaalluubbnníí  ccaatteerriinngg??

Jídlo se tepelně zpracuje a pak se musí zchladit
šokem. Z bodu varu na 2° C. Ale ne do bodu či
dokonce pod bod mrazu, to by se v něm vytvořily
ledové krystaly, které by jej znehodnotily. Prudké
ochlazení zabrání tvorbě bakterií. Pak se expeduje
do letadel, přidává se pečivo, nápoje a další
doplňky, které se servírují na palubách. Jinak je to
vaření jako každé jiné. Specifika jsou tedy
především ve skladování, dopravě a zvedání na
paluby letadel. To všechno jsou služby, které vyžadují
finančně velmi náročné vybavení. Máme 5 zvedacích
vozů značky Mercedes. To je základ, abychom jídla
uchovali v kvalitě, v níž byly vyrobena. Jako letecký
caterer musíme splňovat nejpřísnější hygienické
normy. To se samozřejmě pozitivně odráží i v našem
pozemním cateringu. 

OOdd  ccaatteerriinnggoovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  bbyy  ssee  ddaalloo  ooččeekkáávvaatt,,  žžee
bbuuddee  vvyyssttaavvoovvaatt  nnaa  ggaassttrroonnoommiicckkéémm  vveelleettrrhhuu  aa  ssnnaadd
jjeeššttěě  nnaa  vveelleettrrhhuu  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..  NNee  ttaakk  GGaassttrroo  --
HHrroocchh..  JJaakk  ssee  ččeesskkáá  ccaatteerriinnggoovváá  ssppoolleeččnnoosstt  ddoossttaallaa
kk  ttoommuu  pprreezzeennttoovvaatt  ssee  nnaa  vvyyssooccee  pprreessttiižžnníímm
mmeezziinnáárrooddnníímm  aauuttoommoobbiilloovvéémm  vveelleettrrhhuu  vvee
FFrraannkkuurrttuu??

Loni za námi přijeli do Prahy lidé z německého
ústředí firmy Mercedes. Značka Mercedes totiž
připravovala multimediální program o svých vozech
Mercedes Atego pro tento tradiční automobilový
veletrh. Zjistili si, kde ve světě fungují jejich nejlepší

speciály. Kromě Kanady, kde jezdí jako
silniční záchranný vůz a Španělska, kde mají
hasičský, se vydali také k nám do Čech.

Vybrali si nás, protože náš Mercedes Atego jezdí na
ruzyňském letišti jako cateringový speciál - zvedací
chlazený vůz. Natočili zde dokumentární film a tak se
stalo, že ve Frankfurtu byla propagována nejen
německá značka Mercedes, ale i česká Gastro -
Hroch. Po třech letech mohu konstatovat, že jsme
stále jediní, kteří na letišti v Praze zvedací chlazený
vůz používají. Ve světě už na ně přecházejí všechny
renomované cateringové společnosti. Tento trend
souvisí se snahou poskytovat maximálně kvalitní
servis a hygienickou ochranou jídla v režimu, který
dovolí rozpojit přepravní řetězec chlazeného jídla až
na samém konci, kdy se překládá přímo do letadla.

ZZnnaaččkkaa  GGaassttrroo  --  HHrroocchh  nneebbyyllaa  jjeenn  vvee  FFrraannkkffuurrttuu..  LLééttáá
ddoo  cceellééhhoo  ssvvěěttaa..  MMoohhoouu  zzaa  ttoo  zzeejjmméénnaa  ssppoolleeččnnoossttii
FFiisscchheerr  AAiirr  aa  TTrraavveell  SSeerrvviiss..  

Ano, již několik let spolupracujeme s těmito dvěmi
největšími českými charterovými leteckými
společnostmi. Fischer Air a Travel Servis začaly létat
také z a do Polska, Maďarska a Slovenska. I odtud
máme dobré ohlasy. Jídla podle našich receptur
a české nápoje chutnají i Maďarům, Polákům
a pochopitelně také slovenským pasažérům. Nejsme
jen v Praze. Máme své spojence i na dalších
letištích. V Brně catering pro letecké společnosti,
které obsluhujeme, zajišťuje náš partner pan Filip.
V Ostravě pan Podhorný. Oba podle našich
receptur.Postupně se nám daří rozšiřovat portfolio
o další letecké společnosti. Ať už to je Air Ukraine,

● praûskÈ letiötÏ - vÏc ve¯ejn· ● oblÌbenÈ ku¯o -

knedlo - zelo ● Gastro - Hroch zajiöùuje drtivou

vÏtöinu cateringu v ËeskÈ leteckÈ charterovÈ p¯epravÏ ●

leteck˝ caterer musÌ  splÚovat nejp¯ÌsnÏjöÌ hygienickÈ normy ● se

sv˝m  zvedacÌm chlazen˝m vozem Mercedes Atego na automobilovÈm veletrhu

ve Frankfurtu ● ËeskÈ i cizÌ spoleËnosti chtÏjÌ öet¯it ● obavy z toho, ûe se

palubnÌ catering za mo¯em zaËÌn·  stavÏt na hamburgerech a bur·cÌch ● 

A je to 
docela 
öl·gr
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Belavia, Air Ural… Ozvala se gruzínská letecká
společnost a také společnosti, které sem létají spíše
sporadicky se sportovními týmy, pěveckými sbory
apod. To nás přimělo ke strategickému rozhodnutí
postavit si v areálu letiště vlastní cateringové
provozy, které umožní další rozvoj firmy. Už máme
stavební povolení a brzy bychom měli stavět. 

KKddyyssii  zzaaččááttkkeemm  ddeevvaaddeessááttýýcchh  lleett,,  jjeeššttěě  ccoobbyy  řřeeddiitteell
cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee,,  jjsseemm  ssppoolleeččnněě  ss  vvýýzznnaammnnýýmm
ččeesskkýýmm  ssoocciioollooggeemm  ddookkttoorreemm  IIvvoo  SSeeddllááččkkeemm
vvyymmýýššlleell  zzppůůssoobb,,  jjaakk  vvyyjjíítt  vvssttřříícc  ttaakkoovvýýmm,,  jjaakkoo  jjssttee  vvyy
--  vvěěččnněě  nneeppoossttrraaddaatteellnnýýmm..  OOssoobbnnoosstt  ddookkttoorraa
SSeeddllááččkkaa  ii  aakkttuuáállnníí  ttéémmaattaa  bbyyllyy  ddůůvvooddeemm,,  žžee  jjeehhoo
kkuurrssyy  vv  oobbllaassttii  iinntteerraakkttiivvnníícchh  ddoovveeddnnoossttíí,,  nnaappřř..
„„uumměěnníí  vvyyjjeeddnnáávvaatt““,,  „„mmaannaaggeerr  --  ppřřeessvvěěddččiivváá
oossoobbnnoosstt““,,  „„jjaakk  ččeelliitt  hhrroozzbbáámm  aa  ttllaakkuu““  aappoodd..  bbyyllyy
hhoojjnněě  vvyyhhlleeddáávváánnyy..  KKrroomměě  vvyyssooccee  ppoossttaavveennýýcchh
ppoolliittiikkůů  ttrréénnoovvaall  ii  řřaadduu  lliiddíí  zz  ppooddnniikkaatteellsskkéé  ssfféérryy..
MMeezzii  nniimmii  vveellkkoouu  ččáásstt  ttěěcchh,,  kktteeřříí  uužž  ttéémměěřř  zzaappoommnněěllii,,
ccoo  ttoo  jjee  mmíítt  vvoollnnýý  ččaass  ččii  jjeett  ss  rrooddiinnoouu  nnaa  ddoovvoolleennoouu..
DDrrttiivvoouu  vvěěttššiinnuu  ččaassuu,,  kktteerroouu  nnoorrmmáállnníí  lliiddéé  vvěěnnuujjíí
ssvvýýmm  rrooddiinnáámm  ((zzvvllááššttěě  ppaakk  ttii,,  kktteeřříí  ddoocchháázzeejjíí  ddoo
zzaamměěssttnnáánníí  pprroo  ppooddppoorruu vv  zzaamměěssttnnaannoossttii)),,  ttoottiižž
pprrooppooddnniikkaallii..  JJeeddnnoohhoo  ddnnee  zzaa  mmnnoouu  IIvvoo  ppřřiiššeell
aa ppoovvííddáá::  „„VVííšš,,  žžee  nneewwyyoorrššttíí  zzmmrrzzlliinnáářřii  ttrráávvíí  cceelloouu
zziimmuu  nnaa  FFlloorriidděě  nnaa  vvzzdděělláávvaaccíícchh  sseemmiinnáářříícchh
aa ppřřeeddnnáášškkáácchh  aa  žžee  ttoo  vvyykkaazzuujjíí  jjaakkoo  nnáákkllaaddoovvoouu
ppoolloožžkkuu??  AA  kkddyyžž  nnaa  nněě  vvllííttnnee  bbeerrňňáákk““    řřeekknnoouu  mmuu::
,,NNee,,  nnee,,  nnee..  VV  nnaaššeemm  oobboorroouu  jjee  ttoolliikk  nnoovvýýcchh  zzmměěnn
vvyyhhllááššeekk,,  hhyyggiieenniicckkýýcchh  nnoorreemm  aappoodd..,,  žžee  bbyycchhoomm  ttoo
vv kkrraattššíímm  ččaassee  nneezzvvllááddllii,,““  aa  ppookkrraaččoovvaall::  „„CCoo
kkddyybbyycchhoomm  ssppoolleeččnněě  ss  vvaaššíí  cceessttoovvkkoouu  uudděěllaallii  nněěccoo
oobbddoobbnnééhhoo??  LLiiddéé,,  kktteeřříí  nnaavvššttěěvvuujjíí  mméé  kkuurrssyy  ssii
zzpprraavviiddllaa  nneebbeerroouu  ddoovvoolleennoouu,,  nneemmaajjíí  mmoocc  ččaassuu  aannii
nnaa  ssvvéé  nneejjbblliižžššíí,,  aallee  cchhttěějjíí  bbýýtt  úússppěěššnníí  aa  jjssoouu  jjeejj
oocchhoottnnii  iinnvveessttoovvaatt  ddoo  zzvvyyššoovváánníí  ssvvéé  kkvvaalliiffiikkaaccee..““
AA ttaakk  jjssmmee  vvyymmyysslleellii  pprroodduukktt  ppoobbyyttoovvýýcchh  sseemmiinnáářřůů,,
kktteerréé  lliiddeemm  uummoožžnniillii,,  pprraaccoovvaatt  nnaa  ssvvéémm
zzddookkoonnaalloovváánníí  aa  zzáárroovveeňň  bbýýtt  ssee  ssvvýýmmii  rrooddiinnaammii
ddeesseett  ddnníí  uu  mmoořřee  aa  jjeeššttěě  ččáásstt  vvýýddaajjůů  ss  ttíímm  ssppoojjeennýýcchh
úússppěěššnněě  vvyykkáázzaatt  jjaakkoo  nnáákkllaaddoovvoouu  ppoolloožžkkuu..  TTaakk,,  jjaakkoo
pprrooddeejj  zzmmrrzzlliinnyy  vv  NNeeww  YYoorrkkuu,,  jjee  ii  ppaalluubbnníí  ccaatteerriinngg  pprroo
cchhaarrtteerroovvoouu  lleetteecckkoouu    ppřřeepprraavvuu  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee
vvýýrraazznněě  sseezzóónnnníí  zzáálleežžiittoossttíí..  TTaakkžžee  ppáánnoovvéé,,  jjeezzddííttee  ssee
nnaa  ppůůll  rrookkuu  vvzzdděělláávvaatt  nnaa  FFlloorriidduu  nneebboo  nnaa  HHaavvaaiiii??

Nic takového. Jednak jsme máme štěstí na
zákazníky - letecké společnosti, které náš palubní
catering využívají nepřetržitě, tzn. i v „mimosezóně“
a za druhé se ve velké míře zabýváme výrobou
a rozvozem jídel pro banky a další firmy. Šokové
zchlazení dokáže jídlo při teplotě kolem 5°C uchovat
v ledničce až 4 dny. 

JJaakkoo  jjiižž  ttrraaddiiččnněě  ssppoolluu  hhoovvoořříímmee
vv  rreessttaauurraaccii,,  kktteerroouu
pprroovvoozzuujjeettee  nnaa  pprraažžsskkéémm
lleettiiššttii  vv  oobbjjeekkttuu  TTeerrmmiinnáálluu
JJiihh  22..  NNěěkkoolliikkrráátt  jjsseemm  ssee
ppřřeessvvěěddččiill,,  žžee  ssppoolleeččnnoosstt
GGaassttrroo  --  HHrroocchh  ccaatteerriinngg
nnaa  zzeemmii  uummíí..

Přesto, že se cítíme být
především leteckým
catererem, zajišťujeme
různé akce pro mnoho
svých přátel Např. nedávno
jsme v Karlových Varech v
rámci filmového festivalu
zajišťovali raut pro šest set lidí.
Nebo již dříve catering při příležitosti
oslav stého výročí Českého olympijského
výboru v pražském Karolínu. Byli jsme ve
Vladštejnském paláci, ve Španělském sále
Pražského hradu i jinde. Co se týče pozemního
cateringu, je nám nejbližší česká kuchyně - lidovější
receptury. Od zabíjačky, pečení prasat apod.
Spolupracujeme i s dalšími caterery, pro něž je
výhodnější se obracet na nás, jako na specialisty na
určitý sortiment či velkoproducenta chlazených jídel.
Bohužel, nejvíce požadavků na zajištění cateringu
mimo letiště je v létě, ale to máme nejvíce práce na
letišti a musíme je odmítat. 

PPřřeedd  ddeesseettii  lleettyy  ssii  zzřřeejjmměě  mmáállookkddoo  uuvvěěddoommoovvaall,,  žžee
bbyy  vv  rrooccee  22000011  lleettiiššttěě  PPrraahhaa--RRuuzzyynněě  mmoohhlloo  ooddbbaavviitt
ppřřeess  ššeesstt  mmiilliioonnůů  cceessttuujjííccíícchh..  VV  ssoouuvviisslloossttii
ss bbeezzrraaddnnýýmm  ppřřeeššllaappoovváánníímm  kkoolleemm  iinntteeggrraaccee
pprraažžsskkééhhoo  lleettiiššttěě  ddoo  ssyyssttéémmuu  ddoopprraavvnníí  oobbsslluužžnnoossttii
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  mmnnee  nnaappaaddáá  cciittáátt  OOlliivveerraa
CCoorrmmwweellllaa::  „„NNyynníí  mmii  nneeppůůssoobbíí  ssttaarroosstt  ddaarreebbááccii,,  aallee
hhlluuppááccii..““

Naštěstí už před těmi deseti lety byli tací, kteří měli
dost vůle a síly začít ruzyňské letiště na dnešní
realitu připravovat. Udělat něco pro nás pro všechny.
Říkáme-li pro nás pro všechny, pak, vzhledem ke
strategickému významu letecké dopravy a snaze
o začleňování Česka do evropských a světových
demokratických struktur, máme na mysli celou
českou věc veřejnou - celou republiku. Především
díky nim dnes Česká republika neleží na okraji
letových tras nebo letiště nezažívá permanentní
kolaps. Je to úžasná věc. Nejen nové odbavovací
haly, Terminál Jih 2, nástupní prsty a bridge, nová
vícepodlažní parkoviště, pozemní komunikace apod.
Oba dva se těšíme na náš nový catering, který bude
rovněž součástí areálu letiště.

Stále stoupající zájem o leteckou
přepravu z Česka a do Česka

vnímáme, z hlediska jeho
hospodářského rozvoje
i mezinárodní prestiže, jako
nesmírně pozitivní signál.
A navíc, pro naši
cateringovou firmu, čím více
lidí projde pražským
letištěm, tím více může být
zájemců o naše služby. Jsme

přesvědčeni, že poměr kvality
a ceny našeho servisu je

bezkonkurenční.

VVýýzznnaammnnýý  ppooddííll  nnaa  ppřřeekkoottnnéémm  rrůůssttuu
ppooččttuu  cceessttuujjííccíícchh  nnaa  pprraažžsskkéémm  lleettiiššttii

mmaajjíí  nnaa  ssvvěěddoommíí  pprráávvěě  cchhaarrtteerroovvéé  lleettyy
ččeesskkýýcchh  ttuurriissttůů  nnaa  ddoovvoolleennéé..  PPooddííll  lleetteecckkýýcchh  zzáájjeezzddůů
ssee  mmáá  ddáállee  zzvvyyššoovvaatt..  AAllee  ccoo  jjssttee  ssii  „„nnaavvaařřiillii""……  JJaakkéé
jjssoouu  ttrreennddyy  vv  lleetteecckkéémm  ccaatteerriinngguu??

Snižovat náklady. Naše i cizí společnosti chtějí
šetřit. To, co se podává v byznys třídě, je něco
jiného, ale v turistické třídě charterových spojů, kde
je největší objem pasažérů? Za daných okolností se
snažíme dělat to nejlepší, co se dá. Preferujeme
kuřecí maso, racionální zdravou výživu. Snažíme se
hodně vycházet ze sýrů a zeleniny. Přílohou je
většinou těstovina nebo rýže. Teď je však oblíbené
kuřo - knedlo - zelo. Podává se, když se lidé vrací od
moře a je to docela šlágr.

Spoustu společností si u nás objednává catering
se svými recepturami jako např. telecí steak na
citronu. Když chtějí kuřecí prsa na chřestu, také to
umíme. Trochu ale máme obavy z toho, že se
palubní catering za mořem začíná stavět na
hamburgerech a burácích. 

GGaassttrroo  --  HHrroocchh  CCaatteerriinngg
kancelář: Terminál jih II, 160 08 Letiště Praha Ruzyně
tel.: 02/2011 2974, tel./fax: 02/2011 1920
mobil: 0602 386 281
e-mail: gastro-hroch@volny.cz

výrobna: 
Kříženeckého nám. 22, 150 00 Praha 5 - Barrandov
tel: 02/6707 2489, fax: 02/6707 3480
mobil: 0602 386 271



AAkkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt
LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu  vvyyvviinnuullaa  ssvvěěttoovvěě  uunniikkááttnníí
mmeettoodduu  nnaa  sseeppaarraaccii  aa  vvýýrroobbuu  kkaavviiáárruu..  TToo  bbyyll  hhllaavvnníí
ddůůvvoodd,,  pprroočč  jjsseemm  nnaa  sskklloonnkkuu  jjaarraa  zzaavvííttaall  ddoo  ssvvééhhoo
rrooddnnééhhoo  kkrraajjee  aa  ppoožžááddaall  oo  iinntteerrvviieeww  IInngg..  EEdduuaarrddaa
LLeevvééhhoo..  PPaannee  iinnžžeennýýrree,,  vvaajjeeččnnííkkyy  ss  jjiikkrraammii  ddoo  jjiižžnníícchh
ČČeecchh  ssiiccee  ddoovváážžííttee  zz  UUSSAA,,  aallee  zzaaččíínnaallii  jjssttee  ssee  ssttaarroouu
rruusskkoouu  rreecceeppttuurroouu..  

Ano, začínali. Má totiž fantastickou chuť, ale je
bohužel řidší konzistence, která se moc nelíbí
kuchařům. Není vhodná na zdobení apod. Kaviár se
zpracovává různými technologiemi. Dávají se do něj
zahušťovadla a používají různé fígle. Vynecháme-li
naši technologii, pak nejmodernější je norská, která
využívá rybí enzymy. Proces výroby je u ní trochu
složitější, hlídaný na desetiny pH, desetiny oC
teploty vody apod. Norskou technologii známe
a umíme. Bohužel, řadí se mezi procesy zajišťující
zahuštění jikry na úkor toho, jaký má kaviár být a jak
by měl chutnat.

AA  jjaakkoouu  mmáá  mmíítt  kkaavviiáárr  kkoonnzziisstteennccii  aa  cchhuuťť??
U kaviáru se hodnotí několik věcí. Nejlépe tak,

že si jej naberete lžičkou a dáte na hřbet ruky. Ruka
je teplá, a tak je krásně vidět, zdali kaviár pěkně
drží. Jak vidíte, ten náš drží a neroztéká se. Přesto
jdou kuličky jiker snadno jednotlivě od sebe oddělit.
Barva jikry je přírodní. Krásně oranžová. Jikra nesmí
být zakalená. Dalším znakem je vůně. Pokud
přičichnete, musí být slabounce rybí, bez
nepříjemného zápachu. Když se dá kaviár na jazyk,
musí vám jikra lehce pružit o horní patro. Nesmí být
tuhá, kožovitá či dokonce gumová. Jikerná blána se
pak rozpustí na jazyku. Když jikra praskne, měla by
mít příjemnou nasládlou chuť, která se postupem
času mění na mírnou hořčinu. Cítíme-li slabou
hořčinku, je to signál napít se dobrého vína - buď
šampaňského nebo kvalitního sektu. I když paní
Becker tvrdí, že „šampus a kaviár je mýtus“, ke
kaviáru je velmi dobré i kvalitní suché víno.

JJaakk  ssee  vváámm  ppooddaařřiilloo  nnaajjíítt  sspprráávvnnééhhoo  ddooddaavvaatteellee
ssuurroovviinnyy??  

O tom, že se akciová společnost Lesy
Hluboká nad Vltavou bude zabývat výrobou
kaviáru, se začalo hovořit počátkem roku
1999. Výstavbu provozovny jsme zahájili
v květnu 1999. Vybudovali jsme
kaviárovnu, která je schválena pro

Evropskou unii. V prosinci téhož roku jsme
dodali první kaviár. Jsme vývozním závodem.

To nás zavazuje k tomu, že musíme odebírat
surovinu - jikry - od dodavatele, který splňuje

veškeré podmínky EU, včetně dodržování velmi
přísných pravidel rybolovu. Po odchytu se musí ryba
začít chladit a do 24 hodin zpracovat zachlazená.
Pokud lekne, musí být prosypaná ledem. Z toho
důvodu bereme surovinu od americké firmy Peter
Pan z Aljašky. Jak jsem se měl možnost na vlastní
oči na Aljašce přesvědčit, i při objemu, kdy za den
uloví 1670 tun lososů, jsou schopni tato pravidla
dodržovat. Musí. Jsou permanentně pod přísnou
kontrolou a sankce v USA jsou okamžité a velmi
tvrdé.

AA  ccoo  hhyyggiieennaa  vvee  vvýýrroobbnnáácchh,,  kktteerréé  jjssttee  nnaavvššttíívviill,,  aaťť  uužž
vv  UUSSAA  ččii  EEvvrrooppěě  ??  

Přál bych našim hygienikům, aby se více podívali
do ciziny. V Česku tak, jak si vykládáme direktivy
Evropské unie, máme podstatně přísnější normy,
než v  zemích EU či v USA. I když na druhou stranu,
pro spotřebitele to je dobré. V našem
zpracovatelském závodě v Hluboké nad Vltavou je
prostředí srovnatelné s prostředím operačních sálů.

VV  lleeddnnuu  22000000  jjssttee  zzaaččaallii  ddiissttrriibbuuoovvaatt  pprrvvnníí  kkaavviiáárr  ddoo
pprrooddeejjnníí  ssííttěě..

Ano, ale již v září jsme zcela opustili ruskou
technologii. Vyvinuli jsme si vlastní. Nepoužíváme
zahušťovací látky. Využili jsme jisté zkušenosti

z práce s jikrou. Technologii ocenil
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● nejdraûöÌ, ale takÈ nejzdravÏjöÌ ● obsahuje nenasycenÈ
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jikra nem· b˝t zakalen·, koûovit· Ëi dokonce gumovit· ●

kdyû praskne, mÏli bychom cÌtit p¯Ìjemnou nasl·dlou chuù,
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Jak m· 
chutnat kavi·r

Ani jeden velký objev se nezrodil 

bez smělého odhadu 

Isaac Newton 

(1642 - 1727)

Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule

A jen Newton dovedl těžit ze své boule 

Vítězslav Nezval 

(1900 - 1958)



i generální ředitel firmy Peter Pan, který byl
u nás loni na podzim na návštěvě se svým
technologem. Ochutnali náš kaviár
i kaviárovou pomazánku a projevili zájem
o odkup naší technologie. To je velké
vyznamenání. V sezóně jsou totiž schopni
dělat až 10 tun kaviáru denně. 

DDoo  jjaakkéé  mmíírryy  vvaaššee  ppůůvvooddnníí  pprrooffeessee  oovvlliivvnniillaa
nnoovvoouu  mmeettoodduu  vvýýrroobbyy  kkaavviiáárruu??

Do značné. Celý život jsem se totiž zabýval
líhnutím ryb. Vlastnosti jikry znám dokonale.
Díky tomu jsme dospěli k závěru, že lze
dosáhnout vysoké kvality i zahuštění bez
jakýchkoliv přídavků a zahušťovadel. Jsem
přesvědčen, že dobrý kaviár by se neměl

roztékat, měl by mít vynikající chuť, být
příjemný, lahodný a nelepivý. To vše se nám
daří.

VV  „„PPřřeeddssccéénnáácchh  zz  OOssvvoobboozzeennééhhoo  ddiivvaaddllaa““  JJaann
WWeerriicchh  nnaa  nnaarráážžkkuu  MMiirroossllaavvaa  HHoorrnnííččkkaa  --  ccoo
ssnnííddáá,,  řřííkkáá::  „„ŠŠaammppaaňňsskkéé  aa  kkaavviiáárr..  OOnnoo  ttoottiižž
nniicc  ddrraažžššššššššííhhoo  nnééjjnnii……““  ZZáákkllaaddeemm  oobbcchhoodduu
aa oobbcchhooddoovvaatteellnnoossttii  jjaakkééhhookkoolliivv  pprroodduukkttuu  jjee
pprrooddeejjnnoosstt..  „„VVeellkkýý  kklluuccii  ppoovvííddaallii““,,  žžee  jjee  pprrýý
vváášš  ddrraahhýý  kkaavviiáárr  lleevvnnýý..

Náš kaviár určitě není levný. Pouze cenově
dostupný. Pro hotely jej zavážíme v balení bez
čárkového kódu cca za 99 Kč za skleničku.
Nicméně, vámi zmiňovaní „velký kluci“ mají
pravdu. Jeho cena je velmi přijatelná. Je
proto nejen na repertoáru renomovaných
zahraničních a tuzemských cateringových
společností, v pokojových minibarech
luxusních hotelů, v restauracích, ale
i v maloobchodní síti. V supermarketech se
jeho prodejní cena pohybuje od 115 do
128 Kč. 

ČČíímm  ttoo,,  žžee  jjee  kkaavviiáárr,,  aa  zzeejjmméénnaa  ppaakk  kkaavviiáárr
pprroodduukkoovvaannýý  ččeesskkoouu  ffiirrmmoouu  LLeessyy  HHlluubbookkáá
nnaadd  VVllttaavvoouu,,  ttaakk  cceenněěnn??

Kaviár je opravdu to nejdražší, ale také to
nejzdravější. Pokud se na jikru pozorně
podíváte, je např. u lososí krásně vidět tmavý
bod. To je zárodečný terčík, z něhož se vyvíjí
rybička. Všechno ostatní jsou zásobní látky.
Když se malá rybička vykulí, nemá ještě
vyvinutá ústa a nemůže jimi nějaký čas
přijímat potravu. Takže zhruba ještě první
měsíc života žije ze zbytku jikry. Proto to
nejcennější, co na jikře je, je spousta
vitamínů a látek, které živý organismus
potřebuje, aby se mohl dobře rozvíjet.
Obsahuje nenasycené mastné kyseliny, které
se snadno vstřebávají, které vysoce účinně
rozpouštějí krevní usazeniny v cévách apod.
Takže pro lidi s nadměrnou hmotností (jako
jsem já), pro kardiaky a ty, kteří mají potíže
s cévními chorobami, je kaviár zdrojem
blahodárných látek. Navíc mužům dodává
velikou vitalitu. Není to modré, ale je to
zdravé a chutné. Jedna sklenička týdně či za
měsíc dělá divy a po jejím požití vám infarkt
skutečně nehrozí. 

z e  s p o l e Ë n o s t i
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60 let mlad˝
Miloö KonËick˝
MMáállookkoommuu  ssee  ppooddaařříí  bbýýtt  uužž  ššeeddeessáátt  lleett  mmllaaddýý  ttaakk,,  jjaakkoo
ssee  ttoo  ddaařříí  hhootteelliiéérruu  MMiillooššii  KKoonnččiicckkéémmuu..  KK bbllaahhooppřřáánníí
zzáássttuuppůů  ggrraattuullaannttůů  ssee  ooppěěttoovvnněě  ppřřiippoojjuujjee  ii  VVššuuddyybbyyll..

LLeessyy  HHlluubbookkáá  nnaadd  VVllttaavvoouu,,  aa..ss..
Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 038/796 52 01-3, fax: 038/796 52 20
e-mail: info@caviar.cz
➤➤ www.caviar.cz



»erven 1992 
V domě na rohu Václavského náměstí

a Opletalovy ulice v Praze se chystalo otevření
jakési nové, velmi exkluzivně vyhlížející cestovní
kanceláře. Sice až za týden, ale mně se podařilo
dostat se dovnitř. Vystoupal jsem do prvního patra
kolem křesla z „first class“ Lufthansy. Sympatický,
mladě vyhlížející manažer mi dal šanci: „Tak o co
vám jde...?“ Záhy se naše role obrátily a já už jen
poslouchal. Odešel jsem sice bez podepsané
objednávky, leč bohatší o poznání: potkal jsem
Thomase Cooka.

»erven 1993
Předchozí rok byl pro mne i jinak velmi poučný ve

smyslu: „co nás nezabije, to nás posílí“. Chtěl jsem
vydávat vlastní časopis. K tomuto cíli jsem se ale
přiblížil až veletržním oběžníkem v roli tiskového
mluvčího Holiday World '93. Od června 1993 jsem
začal vydávat časopis „Světoběžník“. Na titulní
straně prvního čísla zářila fotografie
horkovzdušného balonu s logem Thomas Cook.
Uvnitř bylo mé vůbec první interview s Ing. Krejčou
nazvané „Thomas Cook Czechoslovakia má výročí“,
v němž mj. říká: „Naše kontakty začaly v létě 1990,
kdy firma Motokov hledala partnera pro
profesionální zajišťování služebních cest.
Kontaktovala dvě velké světové agentury. Jako
potenciální partner byl vybrán Thomas Cook.
V červnu 1991 byla podepsána smlouva o založení
akciové společnosti Thomas Cook Czechoslovakia.
V prosinci 1991 byla firma registrována. V dubnu
1992 zprovozněna první pobočka v budově
Motokovu. V červnu 1992 byla otevřena druhá
pobočka na Václavském náměstí.“

ÿÌjen 1994 
Společnost Thomas Cook Czechoslovakia a. s. je

přejmenována na Thomas Cook a. s. Její sídlo
zůstává v budově Motokovu v Praze na Pankráci.
Stává se největším prodejcem letenek v České
republice.

ÿÌjen 1996
Thomas Cook a. s. přesídlila na Národní třídu.

Jejím jediným akcionářem se stává britská
společnost Thomas Cook Group Ltd. Jiří Krejča je
potvrzen ve funkcích předsedy představenstva
a generálního ředitele. Na akciovou společnost
Thomas Cook začíná dopadat strategický prodej
business travelu mateřskou firmou.

Leden 1999
Thomas Cook a. s. v ČR odprodala všechny

aktivity cestovního ruchu německé společnosti
Hapag-Lloyd. Vzhledem k majetkové provázanosti
Hapag-Lloyd - TUI - Thomas Cook se vedení obou
společností dohodlo, že Jiří Krejča bude v České
republice řídit jak společnost Thomas Cook a. s.
zabývající se již výhradně finančními službami, tak
cestovní kancelář Hapag-Lloyd Business
Travel, s. r. o. 

Listopad 2000
Thomas Cook Group Ltd. prodal svoji divizi Global

and Financial Services provozovateli mezinárodní
sítě směnáren, který se stále výrazněji angažuje
v celosvětovém obchodě s penězi, totiž britské
společnosti Travelex. Bylo dohodnuto, že na dobu
pěti let bude Travelexu umožněno používat značku
Thomas Cook pro cestovní šeky a směnárny.

Novým majitelem zbytkové části britské cestovní
kanceláře Thomas Cook Group Ltd., která je
nositelem jména a tradice Thomas Cook, se stala
německá skupina C&N Touristic (Condor
Neckermann). Neckermann se rozhodl celosvětově
používat značku Thomas Cook pro své aktivity
v oblasti retailu. Je možné, že se značka Thomas
Cook opět objeví v oblasti cestovního ruchu. Logo
však bude žlutomodré.

V té době byl také oznámen úmysl cestovní
kanceláře Thomas Cook Group Ltd. a letecké

společnosti British Airways vytvořit společný podnik
- zájezdového touroperátora. 

⁄nor 2001 
Tři významné společnosti, působící v oblasti

business travel - Maritz Travel Company, TUI
Business Travel (Hapag-Lloyd / First Travel
Management) a Internet Travel Group (ITG) vytvořily
novou organizaci - TQ3 Travel Solutions - s cílem
nabídnout kvalitní zajištění pracovních cest po
celém světě pod jednou střechou a pod jednou
značkou. Reprezentantem TQ3 Travel Solutions
v České republice je Hapag-Lloyd Business Travel
s. r. o. v čele s Jiřím Krejčou.

KvÏten 2001 
Hapag-Lloyd Business Travel s. r. o. je

přejmenována na TQ3 Travel Solutions. Ing. Jiří
Krejča zůstává předsedou představenstva
a generálním ředitelem společnosti Thomas Cook
a. s. i jednatelem a ředitelem společnosti TQ3 Travel
Solutions. Současně oznamuje svůj úmysl ukončit
koncem srpna 2001 své desetileté působení
v cestovním ruchu.

Srpen 2001
Ing. Jiří Krejča se rozhodl působit výhradně ve

společnosti Travelex / Thomas Cook Financial
Services. Protože Travelex (vyjma České republiky)
ve střední a východní Evropě dosud nepůsobí, bude
jeho úkolem poohlédnout se v dalších zemích
východní Evropy po možnostech obchodního
rozvoje.

Z·¯Ì 2001
Od 1. září 2001 je úkolem Ing. Krejči pokračovat

v České republice v úspěšném provozu směnáren
Thomas Cook a rozvinout řadu nových projektů,
které směřují do podnikové sféry. 

Nejelegantnější službou prý bude zajišťování
devizových plateb do zahraničí. Travelex / Thomas
Cook Financial Services získal licenci na
velkoobchod devizovými prostředky. Může tak
obchodovat hotově i bezhotovostně s velkými
objemy deviz. 

Cestovní kanceláře i firmy zabývající se business
travelem tvoří početnou skupinu obchodních
partnerů Travelex / Thomas Cook Financial
Services. Z pragmatických důvodů. Cestovní
kanceláře bez devizových příjmů musí platit do
zahraničí devizové platby ze svých korunových účtů,
a to je parketa Travelexu. Výhodou jeho služeb je, že
za převody účtuje nižší poplatky, než jsou u
klasických bankovních převodů. Také jsou rychlejší
a poskytují kvalitnější a širší servis.

Travelex / Thomas Cook Financial Services bude
také cestovním kancelářím a agenturám nabízet pro
jejich klienty peníze na služební i soukromé cesty -
vybavování hotovostí i cestovními šeky. Ing. Krejča
sice zdůrazňuje, že odchází z cestovního ruchu, ale
bude mít k němu velmi blízko. 
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Jak jsem potkal 
Thomase Cooka

Odcházím, ale

zůstávám velmi blízko.
J.K.

Ji¯Ì KrejËa odch·zÌ z cestovnÌho ruchu

JUDr. Jiří Šimáně (nalevo) a Ing. Jiří Krejča (napravo)
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ÑOdch·zÌm jako
pracovnÌk cestovnÌ

kancel·¯e,ì prohl·sil Ing.
Ji¯Ì  KrejËa 30. srpna na

rozluËkovÈ party s
cestovnÌm ruchem a

dodal: Ñz˘st·v·m ale
blÌzko, protoûe finanËnÌ
sluûby Travelexu  jsou
blÌzko cestovatel˘m,

cestovnÌm kancel·¯Ìm a
agentur·m. VÏ¯Ìm, ûe s

vÏtöinou lidÌ z cestovnÌho
ruchu z˘stanu v tÏönÈm

kontaktu a ûe spolu
budeme d·l dÏlat dobr˝

byznys.ì

z e  s p o l e Ë n o s t i
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KKaannooiissttiikkaa  bbyyllaa  vv  ččeesskkýýcchh  zzeemmíícchh  vvžžddyy  vveellmmii
ppooppuulláárrnníí  aa  mmaassoovvoouu  zzáálleežžiittoossttíí..  KKrroomměě  ppřříízznniivvýýcchh
ppřříírrooddnníícchh  ddiissppoozziicc  zzaa  ttoo  mmoohhoouu  vveellkkéé  vvzzoorryy  --  ččeeššttíí
ssppoorrttoovvccii  --  oollyymmppiijjššttíí  vvííttěězzoovvéé,,  mmiissttřřii  ssvvěěttaa  aa  EEvvrrooppyy..
ŘŘaaddaa  ffiirreemm  ppooddnniikkaajjííccíícchh  vv  oobbllaassttii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu
ppoossttaavviillaa  ssvvůůjj  bbyyzznnyyss  nnaa  ttoomm,,  žžee  rreekkrreeaaččnníí  vvooddááccttvvíí
uužž  oodd  ddoobb  pprrvvnníí  rreeppuubblliikkyy  nneeooddmmyysslliitteellnněě  ppaattřříí
kk llééttuu..  SSttaaččíí  ppřřiippoommeennoouutt  iinncceennttiivvnníí  ((mmoottiivvaaččnníí))
vvooddáácckkéé  pprrooggrraammyy  ppůůjjččoovvnnyy  llooddíí  TToommááššee  KKaallyy  vvee
ZZllaattéé  KKoorruunněě,,  oo  nniicchhžž  jjsseemm  ssee  zzmmiiňňoovvaall  vvee
VVššuuddyybbyylluu..  LLeettooššnníí  llééttoo  bbyylloo  oobbččaassnnýýmm  vvooddáákkůůmm
ppřřeejjííccnnéé..  II  jjáá  jjsseemm  ssee  ssvvýýmm  ttááttoouu  aa  ssyynnyy  mmáácchhaall
ppááddllaa  nnaa  LLuužžnniiccii,,  OOttaavvěě  aa  ppaakk  jjeeššttěě  ss  mmaannžžeellkkoouu  nnaa
VVllttaavvěě  ((ttoo  aabbyy  ssee  mmii  nneerroozzeesscchhllaa))..  AA  kkoohhoo  jjsseemm  ttaamm
nneeppoottkkaall??  NNoo,,  nneeppoottkkaall  jjsseemm  ttaamm  kkaannooiissttuu  MMaarrttiinnaa
DDookkttoorraa..  PPřřeessttoo  jjsseemm  mměěll  pprráávvěě  ttoottoo  llééttoo  ššttěěssttíí,,  žžee
jjsseemm  jjeejj  mmoohhll  ppoožžááddaatt  oo  iinntteerrvviieeww  pprroo  zzáářřiijjoovvéé

vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu..  PPaannee  DDookkttoorree,,  jjaakk  vvnníímmááttee
cceessttoovvnníí  rruucchh??  

Většinou z pozice své „práce“. Jako sportovec,
díky závodům, soustředěním, tréninkovým kempům
a různým dalším akcím, hodně cestuji. Cestováním
ale spíše trpím. Když mám po sezóně, snažím se
zůstávat doma. I když… teď jsem dva roky po sobě
cestoval na dovolenou a mohu říci, že to je daleko
příjemnější cestování.

CCeessttoovváánníí  ss  sseebboouu  ppřřiinnááššíí  jjiissttáá  rriizziikkaa..  
Po téhle stránce jsem naprosto v klidu. Mám

celoroční cestovní pojištění České podnikatelské
pojišťovny. A je pravda, že už jsem jej musel využít.
Na vlastní kůži jsem se tak přesvědčil, jak je v
zahraničí dobré mít kvalitní asistenci - být dobře
pojištěn. 

TTaakkžžee,,  jjiissttáá  ččáásstt  ooddlleesskkuu  VVaaššiicchh  mmeeddaalliiíí  ppaattřříí
ii ČČeesskkéé  ppooddnniikkaatteellsskkéé  ppoojjiiššťťoovvnněě??

Bezesporu. Kanoistika je velice nákladný sport.
Všechno stojí hrozně moc peněz. Ať už jde o lodě,
pádla, cestování, dopravu materiálu atd. Takže, a to
bez nadsázky, je možné konstatovat, že jistý podíl
na úspěších české kanoistiky patří i České
podnikatelské pojišťovně a samozřejmě i dalším
sponzorům - společnosti Léčiva, jejíž vitamíny
Calibrum propaguji, firmě Reebok (sportovní
oblečení), společnosti IPS - SKANSKA, firmě
CopyLine, která má generální zastoupení pro
kopírovací stroje LANIER v České republice,
a dalším. Vrcholový sport se dnes bez sponzoringu
a reklamy dělat nedá.

MMáámm  ppookkoorruu  ppřřeedd  oossuuddeemm..  TToo,,  žžee  ssee  VVššuuddyybbyylluu  ddaařříí,,
nneeppoovvaažžuujjii  zzaa  ssaammoozzřřeejjmmoosstt,,  ppřřeessttoo,,  žžee  jjeehhoo
kkoonnkkuurreennccee  nneenníí  žžááddáá  eelliittaa..  TToo  ssee  oo  vvaaššiicchh  úússppěěššíícchh

vv  rryycchhlloossttnníí  kkaannooiissttiiccee  řřííccii  nneeddáá..  PPřřeeddjjeett  MMaarrttiinnaa
DDookkttoorraa,,  oo  ttoo  ssee  uužž  cceelléé  rrookkyy  ssnnaažžíí  pplleejjááddaa  ššppiiččkkoovvěě
ttrréénnoovvaannýýcchh  aa  ssvvýýmmii  zzeemměěmmii  ppooddppoorroovvaannýýcchh
vvyynniikkaajjííccíícchh  ssppoorrttoovvccůů  ((jjddee  ppřřeeccee  ttaakkéé  oo  pprreessttiižž
aa rreepprreezzeennttaaccii  ddaannýýcchh  ssttááttůů))..    PPřřeeddjjeett
ddvvoojjnnáássoobbnnééhhoo  oollyymmppiijjsskkééhhoo  vvííttěězzee,,
ddvvoojjnnáássoobbnnééhhoo  mmiissttrraa  ssvvěěttaa,,  ddvvoojjnnáássoobbnnééhhoo  mmiissttrraa
EEvvrrooppyy  aa  ppěěttiinnáássoobbnnééhhoo  vvííttěězzee  SSvvěěttoovvééhhoo  ppoohháárruu,,
ttoo  jjee  oobbrroovvsskkoouu  mmoottiivvaaccíí  ssnnaadd  pprroo  kkaažžddééhhoo..  BBýýtt  nnaa
zzáávvooddeecchh  rryycchhlleejjššíí  nneežž  vvyy,,  ttoo  ssee  aallee  ppooddaařřiilloo  jjeenn
mmáállookkoommuu  aa  mmáállookkddyy..  PPrráávvěě  ddííkkyy  lliiddeemm  jjaakkoo  vvyy  jjsseemm
hhrrddýý  nnaa  ttoo,,  žžee  jjsseemm  ČČeecchh..  SSttáállee  mmnnee  ttoottiižž  ddoojjíímmáá,,
ssllyyššíímm--llii  hhrráátt  ččeesskkoouu  hhyymmnnuu..  

Kanoistika je sportem, v kterém nebývá
pravidlem, že kdo jednou vyhraje, vyhrává pořád.
Naopak poslední dobou je to těžší a těžší.
Konkurence je čím dál početnější a rychlejší. Byl
bych proto rád, kdyby se mi i nadále vedlo. Je to
nádherný pocit vidět českou vlajku stoupat na
stožár. Nutit svými výkony pořadatele závodů co
nejčastěji hrát českou hymnu, kterou vnímám jako
nejhezčí píseň na světě. 

➤➤ www.martindoktor.cz

Nejd˘leûitÏjöÌ v˝sledky Martina
Doktora: 2 x olympijsk˝ vÌtÏz 1996

- Atlanta ● 45 x mistr »R 1984 -
2000 (v nÏkolika disciplÌn·ch) ● 
1 x juniorsk˝ mistr svÏta 1992 ● 
2 x mistr Evropy 1997, 2000 ● 

4 x st¯Ìbro na mistrovstvÌ Evropy
1997 - 1999 ● 1 x bronz na

mistrovstvÌ Evropy ● 2 x mistr svÏta
1997 - 1998 ● 7 x st¯Ìbro na

mistrovstvÌ svÏta 1995 - 1999 ● 
2 x bronz na mistrovstvÌ svÏta 1998

- 1999 ● 5 x vÌtÏz SvÏtovÈho
poh·ru 1997 - 2001 ● 1 x st¯Ìbro ve
SvÏtovÈm poh·ru 1995 ● 2 x mistr
NÏmecka ● 6 x mistr JiûnÌ Ameriky

a mnoho dalöÌch umÌstÏnÌ na
dom·cÌch i zahraniËnÌch regat·ch

v letech 1984 - 2000 ● 

»eskou hymnu vnÌm·m

jako nejhezËÌ pÌseÚ
na svÏtÏ
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Praha mnoha tv·¯Ì
V první kapitole procházíme „Prahou mnoha tváří“

- symbolem české státnosti. Setkáme se 
s panovníky, kteří výraznou měrou ovlivnili její
historickou tvář. Spatříme Prahu z ptačí perspektivy.
Prahu romantickou. Především však, coby památku
UNESCO, plnou kulturního a historického dědictví.
Vše je doplněno nabídkou služeb cestovního ruchu:
vodní i sightseeingové pozemní dopravy, ubytování,
stravování, kongresových i veletržních možností
apod.

Kalend·rium kapitol
Každá z následujících 13 kapitol začíná vstupní

dvoustranou. Ta příslušné území charakterizuje
obrazem (přírodní scenérií) i slovem. Letošní
novinkou je „kalendárium kapitol“- výběr
nejdůležitějších kulturně společenských akcí
celostátního nebo mezinárodního významu. 

Mapa pam·tek
Rychlou orientaci v každém regionu (kapitole)

usnadňuje mapa památek. Procházka turistickým
regionem pokračuje představením měst, ať už
historických, lázeňských, horských nebo
výjimečných z hlediska přírodních krás a především
památek UNESCO. Příslušné regiony prezentují
hrady, zámky, kláštery, technické památky,
památníky, bohatství muzejních sbírek a galerií, divy
přírody i odkazy na slavné rodáky, kteří svým
významem přesáhli hranice své vlasti.

Euroregiony - perly bez hranic
Každou kapitolu zakončuje jedna z významných

novinek publikace „Perly bez hranic“ - upozornění
na blízké historické a kulturní objekty, města
a přírodní atraktivity za hranicí, u našich sousedů,
s nimiž ty naše české, moravské a slezské patří do
společných euroregionů. Obrazem, textem
a především mapou. V Perlách bez hranic se
dozvíme o nově vzniklých euroregionech
Šumava/Böhmerwald, Egrensis,
Krušnohoří/Erzgebirge, Labe/Elbe,
Nisa/Neisse/Nysa, Glacensis, Praděd/Pradziad,
Silesia, Těšínské Slezsko/Ślask Cieszyński,
Beskydy/Beskidy, Bílé Karpaty/Biele Karpaty
a Weinviertel, jižní Morava a západní
Slovensko/Weinviertel, Südmähren und
Westslowakei.

Aktu·lnÌ informace moûnostÌ cestovnÌho
ruchu

Předností ročenky „Praha a turistické perly České
republiky“ jsou úplné kontaktní adresy u každého
objektu (včetně e-mailu a webových stránek).
Publikace je zdrojem aktuálních informací
o místních možnostech cestovního ruchu.

D·rek s vysokou vypovÌdacÌ hodnotou
Reprezentativní kniha je určena k propagaci

České republiky v zahraničí. Slouží předním firmám,
institucím a městům jako atraktivní dárek s vysokou
vypovídací hodnotou pro jejich zahraniční partnery
a hosty. I toto druhé vydání bude vhodným
doplňkem mnoha významných kulturně

společenských akcí doma i v zahraničí. Budou se
s ní setkávat turisté nebo účastníci kongresů
a sympozií a také hosté v pokojích luxusních hotelů. 

Na mezin·rodnÌch turistick˝ch
kolbiötÌch

Ročenka Praha a turistické perly České republiky
bude reprezentovat euroregiony i ucelenou kolekci
turistických regionů České republiky na
renomovaných mezinárodních veletrzích,
zahraničních workshopech a výstavách cestovního
ruchu. 

Www.vitejte.cz
Během příštích měsíců bude firma ACR-Alfa

v souvislosti s druhým vydáním publikace Praha
a turistické perly ČR průběžně komplexně doplňovat
její internetovou verzi na adrese www.vitejte.cz.
Takže opravdu vítejte!

AACCRR  AAllffaa
Boleslavova 141/3, 140 00 Praha 4
tel.: 02/612 157 03-14, fax: 02/612 156 95
e-mail: info@acr-alfa.cz
➤➤ www.vitejte.cz

ACR Alfa uvedla na zahraniËnÌ i dom·cÌ trh druhÈ

vyd·nÌ vysoce reprezentativnÌ publikace. K¯est knihy se

jiû tradiËnÏ konal zaË·tkem lÈta v hotelu

Inter.Continental Praha. RoËenka umoûÚuje

prost¯ednictvÌm Ëtrn·cti kapitol nahlÈdnout do

turistick˝ch region˘ »eskÈ republiky. P¯ibliûuje jejich

atraktivity a specifika. LetoönÌ barevn· 660 str·nkov·

obrazov· publikace p¯in·öÌ ¯adu v˝znamn˝ch novinek

a doplÚk˘. Je pln· uûiteËn˝ch informacÌ v ËeötinÏ,

angliËtinÏ a nÏmËinÏ.

Obrazem, mapou, slovem

Praha 
a turistickÈ perly
»eskÈ republiky 
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ČČaass  oodd  ččaassuu  nnaavvššttíívvíímm
nněějjaakkýý  hhootteell  nneebboo
aabbssoollvvuujjii  ppoozznnáávvaaccíí
zzáájjeezzdd  ddoo  zzaahhrraanniiččíí  pprroo
pprrooddeejjccee  nněěkktteerréé

zz cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí..
SS  nnoottnnoouu  ddáávvkkoouu

nnaaddssáázzkkyy  ttěěmmttoo  ffaammttrriippůůmm
řřííkkáámm::  „„eexxkkuurrzzee  ppoo

hhootteelloovvýýcchh  hhaajjzzllííccíícchh““..  MMoožžnnáá
jjsseemm  ssee  tteeďď  ddoottkkll  jjeemmnnoocciittuu  nněěkktteerrýýcchh

pprruuddéérrnníícchh  ččtteennáářřůů  VVššuuddyybbyylluu,,  aallee  jjee  ttoo  ttaakk  nneebboo  bbyy
ttoo  ttaakk  bbýýtt  mměělloo!!  KKaažžddýý  pprrooddeejjccee  bbyy  ssee  mměěll  ppeeččlliivvěě
sseezznnáámmiitt  ssee  ssoocciiáállnníímm  ppřříísslluuššeennssttvvíímm  nnaabbíízzeennýýcchh
hhootteellůů  ččii  ppeennzziioonnůů,,  nneebbooťť  oodd  úúrroovvnněě  kkvvaalliittyy
aa kkuullttuurrnnoossttii  ttoohhoottoo  zzáázzeemmíí  ssee  vveellmmii  ččaassttoo  ooddvvííjjíí
ddaallššíí  ppoossttoojjee,,  ssppookkoojjeennoosstt  nneebboo  rroozzččaarroovváánníí  aažž
rroozzhhoořřččeenníí  kklliieennttůů..  SSnnaadd  zz  kkaažžddééhhoo  sseerriióózznnííhhoo
oobbcchhooddnnííkkaa,,  kktteerrýý  ssee  ppoohhyybbuujjee  vv  oobbllaassttii  ppřřeepprrooddeejjee
ssttrraavvoovvaaccíícchh  aa  uubbyyttoovvaaccíícchh  sslluužžeebb,,  nneemmlluuvvěě
oo hhootteelliiéérreecchh  aa  rreessttaauurraattéérreecchh,,  ssee  ttoottiižž  rryycchhllee  ssttáávváá
eexxppeerrtt  ppřřeess  ssaanniittáárrnníí  vvyybbaavveenníí..  ZZřřeejjmměě  kkaažžddýý  ((aanniižž
bbyycchh  mmuusseell  ppřřiippoommíínnaatt  ssttrraaššáákkaa  ttzzvv..  „„FFrraannkkffuurrttsskkýýcchh
ttaabbuulleekk““)),,  kkddoo  ssee  ppoohhyybbuujjee  vv  oobbllaassttii  ssttrraavvoovvaaccíícchh  ččii
uubbyyttoovvaaccíícchh  sslluužžeebb  vvíí,,  jjaakk  ffaattáállnníí  nnáásslleeddkkyy,,  vvččeettnněě
ppookkaažžeennééhhoo  jjmméénnaa  jjeehhoo  ffiirrmmyy  aa  oossoobbyy,,  mmůůžžee  mmíítt
ppooddcceenněěnníí  ssaanniittáárrkkyy  --  ššppíínnaa  aažž  nneehhyyggiieennaa,,
vvyybbyyddlleennéé  kkoouuppeellnnyy,,  oottřříísskkaannéé  ooddppaaddkkoovvéé  nnááddoobbyy,,
zzddeevvaassttoovvaannéé  vvyybbaavveenníí  zzáácchhooddůů  aappoodd..  NNaaooppaakk,,  hhoosstt
jjee  oocchhootteenn  ii  lleeddaaccooss  ooddppuussttiitt,,  zzaapplleessáá--llii  jjeehhoo  ssrrddccee
ppřřii  vvssttuuppuu  ddoo  hhootteelloovvéé  kkoouuppeellnnyy  aa  oo  vvcchhoodd  vveeddllee..
FFiirrmmaa  zzaappssaannáá  vv  oobbcchhooddnníímm  rreejjssttřřííkkuu  jjaakkoo  „„IInngg..  AAllaann
PPffaauusseerr  --  AAllffaa““  jjee  nnaa  ččeesskkéémm  ttrrhhuu  oodd  rrookkuu  11999922..  JJee
vvýýhhrraaddnníímm  zzáássttuuppcceemm  ššppaanněěllsskkéé  ssppoolleeččnnoossttii  JJooffeell
pprroo  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkuu..  ZZnnaaččkkaa  JJooffeell  jjee  ssyynnoonnyymmeemm
vvyyssooccee  kkvvaalliittnnííhhoo  zznnaaččkkoovvééhhoo  ssaanniittáárrnnííhhoo  mmoobbiilliiáářřee..
PPrroodduukkccee  ffiirrmmyy  JJooffeell  ssee  vvššaakk  vv  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu
uuppllaattňňoovvaallaa  jjiižž  ddřříívvee..  ZZaa  vvššeecchhnnyy  rreeaalliizzaaccee  ppřřeedd
rreevvoolluuccíí  zz  oobbllaassttii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  bbyycchh  ppřřiippoommnněěll
ssttaavvbbuu  hhootteelluu  AAttrriiuumm  PPrraahhaa  --  ddnneeššnníí  HHiillttoonn  PPrraagguuee..

PPaannee  PPffaauusseerree,,  mmoožžnnáá  jjsseemm  ssee  ttrroocchhuu
pprroovvookkaattiivvnněě  oottřřeell  oo  zzáákkllaaddnníí  lliiddsskkéé  ppoottřřeebbyy……

Jistě. Ale život je
o základních věcech. Máme-li v nich jisto, s radostí
se pak můžeme oddávat všem ostatním.
Pochopitelně, i v Česku žijí skupiny lidí, u nichž je
tomu obráceně. Obráceně to ale u kulturních lidí
nefunguje. Většina z nás, kteří tu kterou restauraci
navštívíme poprvé, ji hodnotíme nejen podle toho,
zdali a jak dobře vaří, disponuje-li příjemným
interiérem a obsluhou, ale v neposlední řadě podle
sociálního zázemí. Živí myslící tvorové vnímají
v souvislostech, v asociačních řetězcích. Nehygiena,
vybydlené a opotřebované sociální zázemí ve většině
lidí vyvolávají nepříznivé asociace i vůči ostatním
vlastnostem a činnostem daného zařízení.
V devadesáti procentech funguje: jaká toaleta,
taková kuchyně. Proto i v České republice ve
slušných podnicích odzvonilo tomu, že by na WC
chyběla schránka s toaletním papírem, visel mokrý
ručník či se tam povalovalo rozblemtané mýdlo.
Většina majitelů či provozovatelů hotelů a restaurací
to již pochopila. Zvyšující se poptávka po značkovém
sanitárním vybavení se stává standardem. Přinesly ji
s sebou zahraniční společnosti, ale řekl bych, že
nejenom. Již začátkem devadesátých let, kdy tu
ještě nebyl až takový tlak hygieniků, to pochopilo
mnoho lidí a řada z nich se stala našimi zákazníky.
V oblasti cestovního ruchu tak naše firma
participovala při výstavbách a rekonstrukcích
hotelů. Neméně velkou odezvu jsme měli ve sféře
výstavby business center, administrativních sídel
firem apod. 

JJaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaallii  kk  vvýýhhrraaddnníímmuu  zzaassttoouuppeenníí
ssppoolleeččnnoossttii  JJooffeell  aa  kk  zzaassttuuppoovváánníí  řřaaddyy  ffrraannccoouuzzsskkýýcchh
ffiirreemm??

Kromě notné dávky štěstí a příznivých shod
okolností to mají na svědomí moji rodiče. V době,
kdy se u nás z cizích jazyků (kromě oficiální ruštiny)
preferovala němčina a angličtina, dali mne také na
francouzštinu. Dodnes jsem jim za to velice vděčný.
Právě díky francouzštině byly mé podnikatelské
začátky vesměs úspěšné. V oblasti již zmiňovaného
sanitárního zboží zde v Česku nevýhradně
zastupujeme francouzskou firmu Rossignol.

V tomhle případě se nejedná o lyže, ale o hygienické
pedálové koše. 

A španělská společnost Jofel? Ta nás oslovila,
zdali bychom zde na vlastní účet nevytvořili její
obchodní zastoupení. Společně s bratrem jsme tak
začali zajišťovat distribuci jejího vysoce kvalitního
značkového sanitárního zboží. Osoušečů rukou,
nástěnných fénů, osvěžovačů vzduchu, řady
dávkovačů tekutého mýdla, různých schránek na WC
na papírové ručníky, kvant nejrůznějších košů
a popelníků, odpadkových nádob, pomůcek pro
handicapované apod., včetně velké sanitární
techniky. 

Kromě výhradního zastoupení firmy Jofel zde
máme v oblasti sanitárního zboží ještě další
nevýhradní zastoupení španělské firmy Expokro,
která vyrábí koupelnové doplňky zejména pro hotely
a dále spolupracujeme s americkou firmou Bradley. 

Právě kvalita značkového sortimentu a malá
konkurence přispěla k rychlému zavedení firmy. Na
druhou stranu, poptávka trhu po tomto druhu zboží
začátkem devadesátých let nebyla velká. Tehdy ještě
nebylo samozřejmostí věnovat sanitárnímu vybavení
úroveň pozornosti srovnatelnou s úrovní
v západoevropských zemích či USA. Pro tradiční
tuzemské investory to zpravidla byla podružná nebo
dodatečná záležitost. Orientovali jsme se proto
především na zahraniční investory, kteří na sanitární
vybavení pamatovali. 

PPrroočč  bbyy  ssee  ččtteennáářřii  VVššuuddyybbyylluu  vv  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu
oo ssaanniittáárrnníí  zzbboožžíí,,  kkrroomměě  ttoohhoo,,  žžee  mmoožžnnáá  bbuuddoouu
ssyymmppaattiizzoovvaatt  ss  vvaaššiimmii  nnáázzoorryy,,  mměěllii  oobbrraacceett  pprráávvěě
nnaa vvááss??

Těch důvodů je více. Společnost Jofel je držitelem
ISO 9001. Její výrobky splňují i nejpřísnější německé
normy, mají tzv. TÜW. To se pozitivně odráží v tom, že
máme mizivé procento reklamací. Jofel dodává do
celého světa. Vyrábí v ohromných sériích.
To umožňuje realizovat zisk i při vysoce
konkurenčních prodejních cenách. Měl-li bych to
shrnout, zákazníci nás vyhledávají především proto,
že dodáváme značkové zboží za rozumné ceny. Je to
banální odpověď, ale je pravdivá.

➤➤ wwwwww..jjooffeell..cczz

● myslÌcÌ tvorovÈ vnÌmajÌ v souvislostech ● nehygiena, vybydlenÈ

a opot¯ebovanÈ soci·lnÌ z·zemÌ ve vÏtöinÏ lidÌ vyvol·vajÌ nep¯ÌznivÈ

asociace ● jak· toaleta, takov· kuchynÏ ● znaËkovÈ sanit·rnÌ zboûÌ firem

Jofel, Bradley, Rossignol a Expokro - svÏtov· t¯Ìda za rozumnÈ

ceny ● Jofel je drûitelem ISO 9001 a jeho v˝robky majÌ atest

i podle nejp¯ÌsnÏjöÌch nÏmeck˝ch norem T‹W ● 

éivot je 
o z·kladnÌch 
vÏcech
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P¯edseda ParlamentnÌho shrom·ûdÏnÌ Rady Evropy

lord Russell-Johnston osobnÏ p¯evzal z·ötitu nad

11. mezin·rodnÌm veletrhem turistick˝ch moûnostÌ

v regionech REGIONTOUR 2002. Vyj·d¯il tak podporu

organiz·tor˘m p¯i vytv·¯enÌ

st¯edoevropskÈho centra

cestovnÌho ruchu a p¯edevöÌm

snaze zapojit st¯edoevropskÈ

regiony do celosvÏtovÈ

region·lnÌ turistiky.
V t˝dnu od 12. do 17. Ëervna 2001
probÏhly ÑDny Bratislavy v Prazeì.
Jejich zah·jenÌ se uskuteËnilo
v prostor·ch informaËnÌ kancel·¯e
PraûskÈ informaËnÌ sluûby v Praze
Na P¯ÌkopÏ.  Prezentace Bratislavy
v Praze a Prahy v BratislavÏ ilustruje
spolupr·ci profesion·lnÌch pracoviöù
obou hlavnÌch mÏst v oblasti
cestovnÌho ruchu.
VÌce se m˘ûete doËÌst v z·¯ijovÈm
vyd·nÌ www.e-vsudybylu.cz

➤➤ wwwwww..bbrraattiissllaavvaa..sskk
➤➤ wwwwww..pprraagguuee--iinnffoo..cczz

Dny 
Bratislavy

v Praze

Zleva: pracovnice oddělení cestovního ruchu Magistrátu
hl.m. Bratislavy Ing. Kováčová,   tajemník Velvyslanectví
Slovenské republiky PhDr. Marián Dubovský, vedoucí
oddělení cestovního ruchu a regionálního rozvoje
Magistrátu hl.m. Bratislavy Ing. Eleonóra Adamcová,
ředitel Bratislavské informační služby  Mgr. Csaba Racskó,
zástupkyně vedoucí informačního střediska Bratislavské
informační služby Mária Šedivá a  ředitel Pražské
informační služby Ing. Václav Novotný.

MMaaggiissttrráátt  hhllaavvnnééhhoo  mmeessttaa  SSRR  BBrraattiissllaavvyy
Oddelenie regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1
814 99  Bratislava 1, Slovenská republika
tel.: 00421-7-5443 5151, 5935 6222
fax: 00421-7-5443 5696
e-mail: orscr@bratislava.sk

V˝staviötÏ Brno - 10. aû 13. ledna 2002

Nejrozs·hlejöÌ
doprovodn˝

program

KK¯̄eesstt  pprrvvnnÌÌhhoo  ccyykkllooaattllaassuu  »»eesskkÈÈ
rreeppuubblliikkyy  

Celosvětový rozvoj cykloturistiky našel svoji
odezvu i v České republice. REGIONTOUR proto volí
téma cykloturistika jako jedno ze svých nosných.
Významným příspěvkem bude představení a křest
Cykloatlasu - Eurobeds 2002, jehož vydání
připravuje Klub českých turistů na leden 2002. 

PPrrooppaaggaaccee  vv  cceessttoovvnnÌÌmm  rruucchhuu  
je tématem klubového večera Asociace

cestovních kanceláří ČR v předvečer zahájení
veletrhů. 

SSeemmiinn··¯̄  IInntteerrnneett  aa  cceessttoovvnnÌÌ  rruucchh  
po letošní úspěšné premiéře slibuje ještě větší

kvalitu a hlubší průnik nejen do problematiky
prezentací, ale především e-commerce v oblasti
cestovního ruchu. 

SSeemmiinn··¯̄  LL··zzeeÚÚssttvvÌÌ  jjaakkoo  ppiillÌÌ¯̄  rroozzvvoojjee
cceessttoovvnnÌÌhhoo  rruucchhuu  vv  rreeggiioonneecchh  

připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a Sdružení lázeňských míst ČR. 

Koresponduje se zvýrazněním oboru lázeňství
jako jednoho z nosných témat veletrhu
REGIONTOUR 2002.

KKoonnffeerreennccii  oo  cceessttoovvnnÌÌmm  rruucchhuu  ssee
zzaammÏÏ¯̄eennÌÌmm  nnaa  rreeggiioonnyy  aa  EEvvrrooppsskkoouu  uunniiii

připravují organizátoři veletrhů ve spolupráci

s Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Seminář Stezky dědictví se bude věnovat

venkovské turistice a agroturistice. 

RReeggiioonn··llnnÌÌ  pprroodduukkttyy  vveennkkoovvsskkÈÈ
ttuurriissttiikkyy  vv  pprraaxxii

Zajímavé budou i další akce např. prezentace
Vysokých Tater nebo projektu Brno - město
uprostřed Evropy.

SScchhoollaa  TToouurr
je názvem prvního workshopu odborných škol

v oblasti cestovního ruchu. Kromě seminářů
a diskusních pořadů týkajících se požadavků praxe
na absolventy škol cestovního ruchu jsou
připravovány i soutěže odborných znalostí
studentů. 

RReeggiioonn  RReeggiinnaa
je soutěžní přehlídka dívek a žen prezentujících

regiony a města České republiky a Slovenska. 

PPrrooffii  GGOO  
je soutěží mladých odborníků v oblasti

cestovního ruchu. V tomto 8. ročníku bude
doplněna o soutěž mladých průvodců.

GGoo  KKaammeerraa
Po celou dobu veletrhu bude v prostorách

Kongresového centra probíhat 5. ročník festivalu
filmů a fotografií s cestovatelskou tématikou.
Nejvýznamnější osobností festivalu bude
cestovatel, spisovatel, etnolog a čestný indiánský
náčelník Miloslav Stingl. 

KKoonnttaakkttyy  pprroo  zzáájjeemmccee  oo  úúččaasstt  nnaa  vveelleettrrzzíícchh  
Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1
647 00  Brno, www.bvv.cz/go
GGOO - Ing. Hana Švestková, tel.: 05/4115 2507, 
fax: 05/4115 3062, go@bvv.cz
RREEGGIIOONNTTOOUURR - Ing. Jan Šilhánek, tel.: 05/4115 2984,
fax: 05/4115 3062, regiontour@bvv.cz
GGOO  SSPPOORRTT  - Ing. Jiří Fiedler, tel.: 05/4115 2970, 
fax: 05/4115 3062, go@bvv.cz



VV  RRoouuddnniiccii  nnaadd  LLaabbeemm  jjsseemm  ssttrráávviill  ččttyyřřii  rrookkyy
ssttuuddeennttsskkééhhoo  žžiivvoottaa..  MMííssttooppiiss  ssii  ttaakk  vvyybbaavvuujjii
ppřřeeddeevvššíímm  ppooddllee  rreessttaauurraaccíí..  PPoosslleeddnníí  hhoossppooddaa
ssmměěrreemm  nnaa  PPrraahhuu  nneessllaa  jjmméénnoo  „„UU cchhmmeelloovvééhhoo
vvěěnnccee““..  DDaallššíí,,  uužž  mmiimmoo  RRoouuddnniiccii  zzaa  kkřřiižžoovvaattkkoouu  ssee
ssttááttnníí  ssiillnniiccíí  EE5555,,  ssee  řřííkkaalloo  „„UU  ggrroobbiiáánnaa““..  NNaa
ssiillnniiččccee  ssppoojjuujjííccíí  ttyyttoo  ddvvaa  bbooddyy  bbyyllaa  ppiikkaannttnníí
ddoopprraavvnníí  zznnaaččkkaa::  „„ddeejj  ppřřeeddnnoosstt  lleettaaddllůůmm““,,    jjeejjíížž
nnaappoommeennuuttíí  jjssmmee  vvžžddyycckkyy  ddbbaallii..  DDnneess  jjee
vv RRoouuddnniiccii  ssppoouussttuu  vvěěccíí  jjiinnaakk..  NNaavvíícc  jjiižž  mměěssttoo
mmééhhoo  ddoossppíívváánníí  ss PPrraahhoouu  ssppoojjuujjee  ddáállnniiccee..  CCoo
zzůůssttaalloo  ppřřii  ssttaarréémm,,  jjee  ttrroojjúúhheellnnííkkoovváá  zznnaaččkkaa  „„ddeejj
ppřřeeddnnoosstt  lleettaaddllůůmm““..  RRoouuddnniicckkééhhoo  rrooddáákkaa
IInngg.. MMiirroossllaavvaa  ČČeerrnnééhhoo  jjsseemm  ssee  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii
rroouuddnniicckkééhhoo  „„MMeemmoorriiáálluu  AAiirr  SShhooww““  zzeeppttaall  nnaa  jjeejjíí
ppůůvvoodd..

Je tu od konce padesátých let. My, naši
předchůdci i následníci, jsme se zde učili létat
na bezmotorových letadlech. Provoz na silnici
v bezprostřední blízkosti letiště některým
z nás vadil při přistávání. Žáček s bezmotorovým
letadlem proti autu pranic nenadělá. Může tak
akorát zavřít oči. Proto se zodpovědnost
přesunula na motoristy.

AA  ppookkuudd  jjddee  oo  hhiissttoorriiii  MMeemmoorriiáálluu  AAiirr  SShhooww??
Po pádu železné opony se otevřely dveře

nejenom turistům,
ale také letcům.
Memoriál Air
Show byl první
příležitostí, kde
jsme mohli
v Česku shlédnout
západní techniku,
a to především
historickou. dojetím
vzpomínám, když jsem na
jeden z prvních leteckých dnů
vzal svého starého otce a on spatřil ony krásné
stroje z druhé světové války - Mustangy a stíhačky
Spitfire. Za okupace si naši doma občas naladili
Londýn. Během invaze, v červnu 1944, BBC
vysílalo i zvuk Spitfireu. Když jej táta uslyšel

naživo, tak ačkoliv jsme mu v rodině říkali
tvrďák, plakal. Motor Merlin bublal přímo nad
jeho Řípem. Letošní air show se konala
s pozoruhodnou zahraniční účastí historických
letadel. Je vzpomínkou a poděkováním všem,
kteří se svým leteckým uměním zasloužili
o zachování Československa. Příští bude
v červnu 2003.

Memori·l Air Show Roudnice nad Labem

23. a 24. Ëerven 2001 

Dej p¯ednost
letadl̆ m
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RReessttaauurraanntt  CCaafféé  CCrreeppeerriiee

Křižovnické náměstí 3
110 00 Praha 1

tel./fax: 02/2110 8240

Rádi bychom Vám představili
nový  Restaurant Café Creperie.
Nachází se u vyústění Karlova

mostu bezprostředně 
u staroměstké mostecké věže 

v prostorách bývalého kláštera
vedle kostela Sv. Františka.

Specialitou Creperie jsou
francouzské slané i sladké

palačinky podle starých receptur.

V romantickém prostředí 
na Vás dozajista dýchne 
atmosféra staré Prahy.

Po příjemném obědě, svačině 
či večeři máte možnost navštívit

Galerii Rytířského řádu
Křižovníků, kde jsou mimo jiné

pozůstatky v Čechách nejstaršího
kamenného Juditina mostu 

z 12. století.

Restaurant Café Creperie 
je otevřen každý den 

od 10 do 22.30 hodin. 

Díky svým dispozicím je vhodný 
i pro pořádání menších až středně

velkých obchodních akcí,
prezentací, tiskových konferencí,

rautů apod.
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LLeessnníí  žžeelleezznniiččkkoouu  ddoo  ČČiieerrnneehhoo  BBaalloogguu  
Letošní léto jsem se vydal na čundr do Slovenského
Rudohoří. Z Prahy přes noc do Banské Bystrice,
osobákem do Chvatimechu, pěšky do Hronce
a odtud úzkokolejkou do Čierneho Balogu. S jejím
náčelníkem Alešem Bílkem se známe z osmdesátých
let minulého století, z dob, kdy jsme sázeli stromky
na Králickém Sněžníku, ze zimních táboření,
horských přechodů, přejezdů atp. Řekl mi, že ve
Vydrovské dolině je Hak & spol. - kamarádi, s nimiž
jsem, díky překotnému podnikání, již téměř ztratil
kontakt. A tak jsme tam s mým pětiletým synem
Matouškem prožili báječný týden.

TTááhhlléé  ddoolliinnyy  KKaarrppaattsskkééhhoo  oobblloouukkuu
Těžba a zpracování dřeva patřily od nepaměti
k hlavním zdrojům obživy obyvatel slovenských
hor. Začátkem minulého století však kapacita
a kvalita dopravy tradičním plavením přestala
stačit. Táhlé doliny Karpatského oblouku
představovaly ideální terén pro výstavbu v té době
jediného efektivního dopravního systému - lesní
železnice. Byly to jakési „zmenšeniny“ klasických
železnic s užším rozchodem (nejčastěji 760 mm)
kvůli lepší přizpůsobivosti terénu a nižším
stavebním nákladům. Jako tažná síla byli zpočátku
využíváni koně. Směrem dolů pak byly naložené
vozy spouštěny pouze vlastní gravitací za pomoci
brzd. V období „zlatého věku“, tj. v prvé polovině
20. století, bylo na území dnešního Slovenska asi
40 lesních železnic. Od několikakilometrové koňky
po rozsáhlé dopravní systémy s pravidelnou
veřejnou osobní přepravou.

DDoo  dděějjiinn  SSlloovveennsskkééhhoo  nnáárrooddnnííhhoo  ppoovvssttáánníí
V roce 1898 nařídilo ministerstvo zemědělství

v Budapešti řediteli státních lesů v Banské Bystrici
vypracovat ekonomické zdůvodnění výstavby lesní
železnice v údolí Čierneho Hronu. V roce 1901 se
začalo s trasováním. Stavba hlavního úseku
z Hronce do Čierneho Blhu (jak se tehdy nazýval
Čierny Balog), dlouhého 10,4 km, začala v roce
1908. Pravidelný provoz v roce 1909. Další větve
Čiernohronské železnice se stavěly postupně (a to
i za pomoci válečných zajatců ze světové války)
a jejich celková délka dosáhla 131,98 km. Lesní
železnice se zapsala i do dějin Slovenského
národního povstání, když zabezpečovala dovoz
proviantu a munice partyzánům. Významným
způsobem přispěla ke skutečnosti, že německá
armáda Čierny Balog nikdy neobsadila.

RRoozzhhooddnnuuttíímm  ssttrraannyy  aa  vvllááddyy
Bohužel, také Čiernohronskou železničku měl
následovat osud ostatních lesních železnic.
Rozhodnutím vlády Slovenské socialistické republiky
měla být do roku 1985 celá zlikvidována.
31.12.1982 byl definitivně zastaven provoz na
zbývajících 36 km tratě - v té době již poslední
provozované lesní železnice na Slovensku. Veškerá
zařízení - kolejnice, lokomotivy i vozy - byla určena
k sešrotování. Za záchranu této památky je možné
děkovat pouze nadšení a osobní odvaze těch, kteří
se dokázali postavit nesmyslnému byrokratickému
rozhodnutí a kteří začali dlouhý boj za zachování
železnice.

KKaažžddéé  llééttoo  ttáábboorryy  pprroo  rrooddiiččee  ss  dděěttmmi
Ještě v roce 1982 se z podnětu posledního
výpravčího lesní železnice pana Klementa Auxta
podařilo místním aktivistům „protlačit“ zápis
Čiernohornské železnice do „Ústredného štátneho
zoznamu kultúrnych pamiatok“. Průběžnou činnost
na zrestaurování a znovuzprovoznění železnice pak
iniciovala skupina architektů z URBIONU Banská
Bystrica. V létě 1983 začala tradice bezplatných
pracovních táborů ve Vydrovské dolině. Od těch dob
tu každé léto vyroste stanový tábor, v němž se
v týdenních turnusech střídají rodiče s dětmi a
kromě houbaření, cyklo i pěší turistiky, bojovek pro
malé i přerostlé děti atp. pomáhají při
zabezpečování rekonstrukce
a provozu železničky. Chcete
také? Přihlaste se ale včas!

ČČiieerrnnoohhrroonnsskkáá  žžeelleezznniiccaa
976 52 Čierny Balog
tel./fax: záznamník: 00421- 867 - 6191500
e-mail: vydra@isternet.sk
➤➤ http://region.zelpo.sk/cerzel/cerzel.htm

Tento zp˘sob
lÈta,ano



RRuusskkoo::  Rossijskaja Federativnaja Respublika,
federativní republika
RRoozzlloohhaa::  17 075 400 km2

PPooččeett  oobbyyvvaatteell:: 148 485 000 
HHllaavvnníí  mměěssttoo:: Moskva (14 810 000 obyvatel)
MMěěnnoovváá  jjeeddnnoottkkaa:: rubl (RUR) - 100 kopejek
ÚÚřřeeddnníí  řřeečč:: ruština
MMPPZZ:: RUS

CestovnÌ dokumenty
Cestovní pas musí být v platnosti alespoň po dobu
pobytu. Od 29. května 2000 platí vízová povinnost
pro občany ČR k cestám do Ruska. Vízum získáte do
týdne (za příplatek i rychleji) a můžete o ně požádat
na diplomatických misích (je však nutno mít
pozvání, ověřené odborem konzulární služby MZV RF
nebo místně příslušnými orgány ruské pasové
policie, tzv. OVIR). Telefonické informace na 
0609-724424. Pozváním se rozumí i dohoda
s turistickou kanceláří, u které máte objednané
služby, tzv. voucher. Po překročení hranic máte
povinnost zaregistrovat se do 48 hodin u místních
orgánů milice. V případě ubytování v hotelu tuto
povinnost zajišťuje ubytovatel. 
Pro vyřízení ruského víza je nutné předložit tyto
doklady:
● platný pas
● fotokopie pasu (strana s fotografií)

● vyplněný dotazník
ruského
konzulárního
oddělení
● 3 fotografie 
(l nalepená na dotazníku, 2 přiložené)
● kopie pojištění léčebných výloh do zahraničí
● vyplněný formulář k pojištění léčebných výloh
Cena za vystavení jednorázového víza je 1200 Kč,
příplatek za expresní vyřízení je 1200 Kč.

Doklady pro ¯idiËe a motorovÈ vozidlo
Řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu
vozidla a mezinárodní poznávací značka CZ. Je
dobré mít mezinárodní řidičský průkaz nebo překlad
českého ŘP do ruského jazyka. Pokud řidič použije
k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, musí mít
plnou moc majitele vozidla k jeho užívání spolu
s příslušnou poznámkou, že vozidlo může být
vyvezeno do zahraničí. Všechny dokumenty je třeba
mít i v ověřeném překladu do ruštiny (nejlépe
ruskou diplomatickou misí v Česku). Motorové
vozidlo musí být pojištěno příslušnou pojistkou
s mezinárodní působností. Tzv. „zelená karta“ pro
území Ruska neplatí. 

CelnÌ p¯edpisy
Osoby nad 17 let mohou dovézt až 1000 ks cigaret,
celkem 5 litrů alkoholu (pivo, víno, lihoviny). Při

vstupu do země se vyplňuje celní prohlášení.
Doporučuje se deklarovat veškeré osobní věci.
Vyvážet se nesmí starožitnosti, rohy, parohy a kůže
některých zvířat. Zakázán je dovoz narkotik,
omamných látek, pornografie a zbraní a munice.
Také se nesmí vozit přes hranice ovoce, zelenina
a syrové maso. Při vstupu se doporučuje vyplnit
pečlivě celní prohlášení (zejména finanční
prostředky) a prokazovat se jím při výjezdu ze země.
Dovoz a vývoz místní měny není povolen. Volně
směnitelné měny je možno dovézt bez omezení.
Valuty nad 1500 USD je nezbytné deklarovat. Vyvézt
lze cizí měnu, pokud byla deklarována při vstupu
nebo je doloženo její nabytí.

RychlostnÌ limity
Dálnice - 110 km/hod., silnice - 90 km/hod.
a v obcích - 60 km/hod.

Obsah alkoholu v krvi
Řízení pod vlivem jakéhokoliv množství alkoholu je
zakázáno.

Postihy za dopravnÌ p¯estupky

Výše pokut je vztažena k minimální mzdě - mm (její
výše dosahuje asi 130 RUR).

Nehody
Nevyplácí se ujet z místa dopravní nehody bez
vyšetření policií. Po dopadení může dojít
k předběžnému zajištění.

PovinnÈ vybavenÌ
K povinnému vybavení patří lékárnička, hasicí
přístroj a výstražný trojúhelník.

D˘leûit· dopravnÌ pravidla
Na kruhových objezdech mají přednost vozidla
přijíždějící zprava. Nedává se přednost odbočující
tramvaji. Na křižovatce řízené světelnou signalizací
je odbočení vpravo na červené světlo povoleno,
jestliže svítí zelená šipka.

SilniËnÌ sÌù, poplatky
V zemi je 455.400 km silnic, jejichž kvalita není
dobrá. Mýtné, ani dálniční poplatky se neplatí. Při
vjezdu do země se platí výletní poplatek pro vozidla,
registrovaná na území zahraničního státu a činí
v RUR cca:

R u s k ·  f e d e r a c e
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ppřřeessttuuppeekk ppookkuuttaa

překročení rychlostního 
limitu o: 10 - 20 km/hod 0,2 - 0,5 násobku mm

20 - 30 km/hod max. 1 násobek mm

přes 30 km/hod max. 3 násobek mm

DDrruuhh  vvoozziiddllaa ddeennnníí ddoo  sseeddmmii  nnaadd  ttýýddeenn  nnaadd  mměěssíícc  
ddnnůů ddoo  mměěssííccee ddoo  jjeeddnnoohhoo  

rrookkuu

Přívěs s autem 25 100 300 1000

Automobily 32 125 370 1500

Autobusy 
do 40 sedadel 65 250 740 3000

Autobusy 
nad 40 sedadel 75 300 900 4400

Rusko



TÌsÚov· vol·nÌ
Hasiči:  01
Milice: 02
První pomoc: 03
Všeobecné informace: 09

PohonnÈ hmoty

Platit lze také valutami. Nekupujte benzín od
soukromých prodavačů při silnicích - v kanystrech
bývá voda s benzínem. Je obvyklé, že žádané
množství pohonných hmot musíte nejprve zaplatit
a teprve potom vám jsou načepovány. Většina
čerpacích stanic má vlastní obsluhu.

Ubytov·nÌ
Nespoléhejte na příležitostné ubytování a zajišťujte
si nocleh předem. Kempy se vyskytují ojediněle na
hlavních trasách. Ceny v hotelích se pohybují
v rozmezí:

Cena je za jednu noc. Kvalita je úměrná cenám
a ubytovacích zařízení je mnoho. Snídaně v hotelu
v Moskvě a Petrohradě je přibližně dvakrát dražší
než u nás, v regionech je ovšem podstatně levnější.

Stravov·nÌ
Ceny potravin a průmyslového zboží jsou ve
srovnání s ostatními evropskými zeměmi vyšší.
Půllitr piva přijde v restauraci na 15 až 24 RUR,

pizza na 55 RUR. Průměrné ceny základních
potravin:
1 kg chleba - 6 až 20 RUR, 1 kg salámu - 35 až 90
RUR, 1 l mléka - 9 až 18 RUR, 200 g kávy - 45 až
65 RUR, 1 kg masa - 60 až 150 RUR, 250 g másla -
9 až 20 RUR, 1 kg ovoce - 30 až 100 RUR, 1 kg
zeleniny - 5 až 30 RUR.
Doporučuje se kupovat potraviny pouze balené
a řádně ošetřenou zeleninu.

D˘leûitÈ adresy
Velvyslanectví České republiky v Rusku:
Posolstvo Češskoj Respubliki, ul. J.Fučíka 12/14,
123056 Moskva, Rossijskaja Federacija, 
tel.: 007095-2510540-5, fax: 007095-2501523 

Generální konzulát České republiky 
v Sankt-Peterburgu:
Geněralnoje konsulstvo Češskoj Respubliki, 
ulice Tvěrskaja 5, Smolninskyj rajon, 193015, 
Sankt-Peterburg, Rossijskaja federacija, 
tel.: 007812-2710459, 2716101, 
fax: 007812-2714615

Federation Automobile Russe (FAR), Seliverstov
per. 10, 103045 Moscow, tel.: 007095-2084438,
fax: 007095-2071630

Club Central de l´Automobilisme de Russie
(CAMC), Zelenograd, East-Communal Zone, 
103 489 Moscow, tel.: 007095-5357592, 
fax: 07095-5309203

České centrum v Moskvě, ul. J. Fučíka 12/14, 
123 056 Moskva, Rossijskaja Federacija, 
tel.: 007095-2514836, fax: 007095-2889515

Česká centrála cestovního ruchu v Moskvě, 
ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moskva, Rossijskaja
Federacija, tel./fax: 007095-2344065

Sv·tky a dny pracovnÌho klidu
1. 1. a 2. 1. Nový rok, 7. 1. Kristovo narození -
vánoce, 8. 3. Mezinárodní den žen, 1. 5. a 2. 5.
Svátek jara a práce, 9. 5. Den vítězství, 12. 6. Den
přijetí Deklarace o státní suverenitě Ruské federace,
22. 8. Den vlajek, 7. 11. Výročí říjnové revoluce,
12. 12. Den přijetí Ústavy Ruské federace.

SmÏn·rny 
vyměňují valuty bez poplatku. Kurs rublu je
pohyblivý, relativně stabilně okolo 28 až 28,20 RUR
za 1 USD. 

LÈka¯skÈ sluûby
Ve většině zdravotnických zařízení se poskytují
služby českým turistům za úhradu. V zemi je
nedostatek léků. Vyplatí se tudíž uzavřít před cestou
pojištění a nezbytné léky vzít s sebou. 

BezpeËnost
Při cestě se doporučuje jízda pouze po určených
a bezpečných trasách a k odpočinku využívat
stanoviště GAI - milice, popř. hlídaná parkoviště.
Neberte stopaře, omezte jízdu v noci a pozor na

fingované nehody. Nenechávejte cennosti na
ubytovnách a v hotelích, neplaťte na tržištích malé
položky velkými bankovkami. Celkově je vhodné se
chovat obezřetně, skromně, nikoliv však ustrašeně.

PlatebnÌ karty
Tyto platební prostředky uplatníte pouze při výměně
peněz v bankách, popř. v restauracích a hotelích ve
velkých městech.

R u s k ·  f e d e r a c e
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benzín bezolovnatý 95 9,30 RUR

98 10,60 RUR

nafta 7,50 RUR

❶ V jakých jazykových verzích jsou
zpracovány webové stránky www.aeroflot.ru? 

❷ Do kolika měst (destinací) a zemí Aeroflot
- Russian International Airlines běžné létá?

❸ Napište 5 destinací na severoamerickém
kontinentu, kam Aeroflot létá.

❹ Napište 3 asijská hlavní města, do nichž
lze letět s Aeroflotem z Moskvy.

❺ Vyjmenujte alespoň tři typy letadel, které
létají v barvách Aeroflotu.

❻ Aeroflot se v roce 2003 chystá na vstup
do jedné z leteckých aliancí. Jak se jmenuje?

❼ Vyjmenujte alespoň pět leteckých
společností, které již onu aliancí tvoří.

❽ Jaká je současná pražská adresa
zastoupení Aeroflotu - Russian International
Airlines?

❾ Na která česká letiště Aeroflot létá?

❿ Kolik letů týdně provozuje Aeroflot mezi
Prahou a  Moskvou?

Na otázky kvízu odpovídejte prostřednictvím
Internetového časopisu lidí a o lidech
v cestovním ruchu wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz, v němž
se nachází odpovědní formulář do 15. října
2001. Jméno vylosovaného výherce - autora
správných odpovědí přineseme v devátém
vydání Všudybylu 2001 a internetovém 
wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz začátkem listopadu 2001.

KvÌz
o 2 zp·teËnÌ   

letenky 
do Moskvy

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 

HHootteellyy  vv  RRuusskkuu zzaa  ddvvoouullůůžžkkoovvýý zzaa  jjeeddnnoollůůžžkkoovvýý  
ppookkoojj ppookkoojj

** 35 – 100 USD 30 – 90 USD

*** 50 – 150 USD 40 – 150 USD

**** 110 – 245 USD 100 – 190 USD

HHootteellyy  vv  MMoosskkvvěě  
aa  SStt..  PPeetteerrssbbuurrgguu

** 35 – 100 USD 35 – 90 USD

*** 60 – 160 USD 45 – 150 USD

**** 90 – 245 USD 100 – 190 USD

***** 260 – 380 USD 220 – 350 USD
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AAeerroofflloott  RRuussssiiaann  AAiirrlliinneess

Truhlářská 5, 110 00 Praha 5

tel.: 02/2481 2682, 02/2481 9688, fax: 02/2481 2683

e-mail: aeroflot@ti.cz

www.aeroflot.ru
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Z·kladem ˙spÏchu prodeje je znalost

zboûÌ. V p¯ÌpadÏ cestovnÌ agentury 

tedy prost¯edÌ, kam klienta vysÌl·,

vËetnÏ fakultativnÌch program˘. 

T¯eba ÑTureckÈho veËeraì (veËe¯e

s programem karavanseraji nedaleko

Alanye), jenû byl souË·stÌ pozn·vacÌho

z·jezdu, kter˝ pro svÈ prodejce

zaË·tkem Ëervna zorganizovala

cestovnÌ kancel·¯ Detur Tourism and
Trading.

P¯Ìtel
navaöich
cest·ch

Na střeše jednoho z hotelů, které
Detur nabízí ve svém katalogu.

A že jsme jich během zájezdu navštívili… 

V podzemí
pevnostní
cisterny. 

Dole pod námi je
Kleopatřina pláž
a jeskyně. 

Také citadelu v Alanyi s typickým výhledem na přístav. 

Po bezva obědě následuje
parádní plavba lodí pod

citadelou. 

Další den u vodopádů na
řece Manavgat.

CCKK  DDEETTUURR  aa..ss..
Pštrossova 1, 110 00 Praha 1
tel.: 02/ 2491 1818, fax: 02/ 2491 7878
hot-line: 0800 187 329, e-mail: info@detur.cz
➤➤ wwwwww..vvddeettuurr..cczz

Následující den jsem si to zopakoval bez
lodě. Při pohledu z Poseidonovy říše  na
korunu hradeb jako bych se propadl o dva
a půl tisíce let nazpět.

V Antalyi bydlíme
v pětihvězdičkovém

hotelu Resort Dedeman
Antalya. Je na útesu. Od

bazénu k průzračnému
moři možno i zdviží.

Krásně členité pobřeží. Křišťálově
čistá voda. Příjemné potápění.

Nalodění na jachtu v Kemeru.

Cestou na letiště se s Tureckem
loučíme pohledem na  prastarý
antalyjský minaret. 


