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Dopravní infrastruktura má
zásadní vliv na rozmísťování
ekonomických aktivit. Trvale
udržitelná mobilita osob
a věcí je nezbytnou součástí
plnění Listiny základních práv
a svobod i požadavků svo-
bodného obchodu. Podpora
udržitelného rozvoje dotvá-
řením dopravního systému ale
není pouze ekonomickou zá-
ležitostí. Především je věcí
nás lidí, našich perspektiv,
tedy současného Česka, je-
muž se nedostává spojení dů-

ležitých pro rozvoj městských oblastí, pro usnadnění mobility uvnitř
státu a rychlých spojení s ostatními zeměmi Evropy. Mnozí vlivní pak
jakoby rozličná a převelice oklikovatá perspicilla používají a místo
toho, aby konali, dosti trpce se hádají. 

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

II  vvyyjjddeemmee  ooppěětt  nnaa  jjiinnýý  ppllaacc,,  kkddeežž,,  aajj,,  nnoovvoouu  vvěěcc  ssppaattřříímm..  NNeebboo  ttuu
nneemmáálloo  jjiicchh  ssttáálloo  ss  jjaakkýýmmiiss  kkřřiivvýýmmii,,  oohhnnuuttýýmmii  ttrruubbaammii,,  jjeejjiicchhžž  jjeeddeenn
kkoonneecc  kk  ooččíímm  ssoobběě  ccppaallii  aa  ddrruuhhýý  ppřřeess  rraammeennoo  zzaa  hhřřbbeett  ssoobběě  ssttaavvěěllii..
CCoožž  ccoo  bbyy  bbyylloo,,  kkddyyžž  sseemm  ssee  ppttaall,,  ooddppoovvěědděěll  mmii  ttlluummooččnnííkk,,  žžee  jjssoouu
ppeerrssppiicciilllleell,,  kktteerrýýmmiižž  ssee  zzaa  hhřřbbeett  hhlleeddíí..  NNeebboo  pprryy  kkddoo  ččlloovvěěkkeemm  bbýýttii
cchhccee,,  mmuussíí  nneejjeenn,,  ccoo  ppřřeedd  nnoohhaammaa  lleežžíí,,  vviidděěttii,,  aallee  ii  nnaa  ttoo,,  ccoo  jjiižž
ppřřeeššlloo  aa  zzaa  hhřřbbeetteemm  jjeesstt,,  ssee  oohhllééddaattii,,  aabbyy  zz  mmiinnuullééhhoo  ppřřííttoommnnéémmuu
aa bbuuddoouuccíímmuu  ssee  uuččiill,,  TTaakkžž  jjáá  zzaa  nnoovvoouu  ttoo  vvěěcc  mmaajjee  ((nneevvěědděěll  sseemm
zzaajjiissttéé  ppřřeeddttíímm,,  aabbyy  ttaakkoovvéé  ookklliikkoovvaattéé  ppeerrssppiicciilllleell  bbýýttii  mmoohhllyy)),,
pprroossiill  sseemm  jjeeddnnoohhoo,,  aabbyy  mmii  ttrroošškkuu  nnaa  ppoohhlleeddnnuuttíí  zzaappůůjjččiill..  II  ppooddaallii
mmii  jjiicchh  nněěkkoolliikk::  aa  aajj,,  ppoottvvoorrnnáá  vvěěcc!!  sskkrrzzee  kkaažžddéé  jjiinnááčč  aa  jjiinnááčč  vviidděěttii
bbyylloo,,  SSkkrrzzee  jjeeddnnoo  vvěěcc  nněěkktteerráá  ddaalleekkoo  ssee  zzddáállaa;;  sskkrrzzee  ddrruuhhéé  ttaattáážž
bbllíížž;;  sskkrrzzee  jjeeddnnoo  ttéé,,  sskkrrzz  jjiinnéé  jjiinnéé  bbaarrvvyy;;  sskkrrzz  ttřřeettíí  ttoohhoo  ttřřeebbaa  aannii
nneebbyylloo::  ttaakkžžee  sseemm  ttoo  vvyypprruubboovvaall,,  žžee  ssee  ttuu  nnaačč  uubbeezzppeeččiittii22 nneenníí,,  žžee
bbyy  ttaakk,,  jjaakkžž  ssee  uukkaazzuujjee,,  bbyylloo,,  nneežž  jjaakk  kktteerréé  ppeerrssppiicciilllluumm  ppřřiissttrroojjeennoo,,
ttaakk  žžee  vvěěcc  ooččíímm  bbaarrvvíí..  ZZ  nniicchh  ppaakk  vviidděěll  sseemm,,  žžee  kkaažžddýý  ssvvéé
ppeerrssppeekkttiivvěě  vvěěřříí;;  pprroottoožž  ssee  oo  lleeccooss  ddoossttii  ttrrppccee  hhááddaallii..  CCoožž  mmii  ssee
nneellííbbiilloo..
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1 zakřivené dalekohledy   2 spolehnout se    

NevÏdÏl 
sem p¯edtÌm, aby

takovÈ oklikovatÈ
perspicillel b˝ti 

mohly

Průvodce labyrintem 
českého cestovního ruchu

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

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

mobil:  +420 603 177 536, fax: +420 235 522 906
e-mail: kainc@mbox.dkm.cz

GGrraaffiicckkáá  úúpprraavvaa  aa  ssaazzbbaa::  IMidea s.r.o.
TTiisskk::  Graspo Zlín

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

VVýýrraazznnýý  ppooddííll  nnaa  ddyynnaammiiccee 66––77

ŠŠaannccee  pprroo  rroozzvvoojj  rreeggiioonnuu    77

115500..  vvýýrrooččíí  pprraažžsskkýýcchh  hhaassiiččůů 77  

NNeeuussttáállýý  kkoonnttaakktt  ss  kklliieennttyy    88––99

SSeezzoonnaa  zzaahháájjeennaa 99

VV  nneejjpprreessttiižžnněějjššíí  ttřříídděě    1100––1111

UUssppookkoojjiitt  ccoo  nneejjššiirrššíí  ssppeekkttrruumm 1122––1133

DDoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee    1144––1155

KKřřeesstt  vv  ppřřeebbaalluu  ŠŠKKOODDAA  AAUUTTOO,,  aa..  ss.. 1166––1177

NNeenníí  ttoo  mmuuzzeeuumm  nneebboo  eexxppoozziiccee    1177––1199

OOttvvíírreejjttee  ss  nnáámmii 2200

MMOOZZAARRTT––PPRRAAHHAA    2211

KKookktteejjll  ppaarrttyy  vv  hhootteelluu  DDiipplloommaatt 2222––2233

JJeeddeenn  zz  nneejjppooppuulláárrnněějjššíícchh  vv  PPrraazzee    2244––2255

NNoovváá  ddiimmeennzzee  bbeezzppeeččíí 2266

DDáárreekk  kk  ddrruuhhýýmm  nnaarroozzeenniinnáámm    2266––2277

GGaassttrroonnoommiicckkéé  vveelleettrrhhyy 2277

GGaaggaarriinn  aa  VVoorroonněěžž  sskkuutteeččnněě  pprrvvnníí    2288  

KKaappiittáálloovvěě  ssiillnnoouu  ffiirrmmoouu 2288––2299

RRaakkoouusskkýý  wwoorrkksshhoopp      2299

SS  AAlleexxaannddrriiíí  kkaažžddýý  ddrruuhhýý 3300––3311

NNoovvoomměěssttsskkýý  ppiivvoovvaarr    3311

UU  hhyyggiieennyy  uužž  vvíímmee 3322––3333

OOččii  JJaarroossllaavvaa  HHaašškkaa    3333

NNeejjúússppěěššnněějjššíí  ppaarrttnneeřřii  ČČSSAA 3344––3355

66..  vvýýrrooččíí  ZZllaattéé  hhvvěězzddyy    3366

UU  PPiinnkkaassůů  88..  dduubbnnaa  22000033 3366

PPůůjjččoovvnnaa  pprroo  kkoolloouuššee  vv  PPrraazzee    3366

05.qxd  23.4.2003 15:17  Page 5



p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 36

SSttááttnníí  ffoonndd  ddoopprraavvnníí  iinnffrraa--
ssttrruukkttuurryy  bbyyll  zzřříízzeenn  zzaa  úúččee--

lleemm  ffiinnaannccoovváánníí  ččeesskkéé  ddoo--
pprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ––  vvýýssttaa--

vvbbyy,,  mmooddeerrnniizzaaccee,,  oobbnnoovvyy
aa úúddrržžbbyy  ssiillnniicc,,  rryycchhlloossttnníícchh  kkoommuu--

nniikkaaccíí,,  ddáállnniicc,,  žžeelleezznniicc  aa  vvnniittrroozzeemmsskkýýcchh  vvooddnníícchh
cceesstt..  JJeehhoo  řřeeddiitteellee  IInngg..  PPaavvllaa  ŠŠvvaaggrraa,,  CCSScc..  jjsseemm  ssee
vv ssoouuvviisslloossttii  ss  hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ttoohhoottoo  vvyyddáánníí  zzeeppttaall,,
kk  jjaakkéémmuu  ppoossuunnuu  vv  ttééttoo  oobbllaassttii  ddooššlloo  zzaa  mmiinnuullýý  rrookk..  

Se vznikem Státního fondu dopravní infrastruktury
se posunula celá řada věcí. Kdybych se měl podívat
na loňský rok, pak velikým úspěchem byla výše pro-
financovaných prostředků. V  roce 2002 to bylo
38,9 mld. Kč, rok předtím (2001) 29,3 mld. Kč. Te-
dy 33 % meziročního nárůstu. Pokud odborníci říka-
jí, že výkony českého stavebnictví meziročně vzrostly
o 2,5 %, pak má Státní fond rozvoje dopravní infra-
struktury na této dynamice výrazný podíl.

PPřřeeddee  ddvvěěmmaa  rrookkyy,,  vv  ppááttéémm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  22000011,,
jjssttee  uuvveeddll::  „„JJeessttlliižžee  cchhcceemmee  aabbyy  nnaaššee  ddoopprraavvnníí  iinn--
ffrraassttrruukkttuurraa  ooddppoovvííddaallaa  ssttaannddaarrddůůmm  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee,,
ppaakk  ppoottřřeebbuujjeemmee    ffiinnaannččnníí  pprroossttřřeeddkkyy  zzhhrruubbaa  vv řřáádduu
440000––445500  mmlldd..  KKčč..  TToo  jjee  ččáássttkkaa,,  kktteerráá  aassii  ttaakk  ddeesseettii--
nnáássoobbnněě  ppřřeevvyyššuujjee  nnaaššee  ssttáávvaajjííccíí  mmoožžnnoossttii  aa  kktteerráá
aallee  ttaakkéé  nnaazznnaaččuujjee,,  žžee  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurraa  mmuussíí
bbýýtt  pprriioorriittoouu  ttoohhoottoo  ssttááttuu
ss oohhlleeddeemm  nnaa  ppootteenncciiáállnníí
eekkoonnoommiicckkýý  rroozzvvoojj  ČČeesskkéé
rreeppuubblliikkyy  aa  jjeeddnnoottlliivvýýcchh

rreeggiioonnůů..““  DDoo  ččeehhoo  tteeddyy  bbyylloo  lloonnii,,  aannii  nnee  ddeesseettiinnoouu
vváámmii  zzmmiiňňoovvaannéé  ssuummyy,,  iinnvveessttoovváánnoo??

Ano, toto číslo má vazbu na opravy, údržbu a mo-
dernizaci již vybudované dopravní infrastruktury.
I když se zdá, že rozpočet SFDI je ohromný, přesto
vzhledem k dlouhodobé podudržovanosti dopravní
infrastruktury jej považuji za minimální. Do oprav
dálnic, silnic a železnic je ročně investováno zhruba
14,5 mld. Kč. Pro vaši představu, jenom zimní údrž-
ba silnic a dálnic se pohybuje minimálně v řádu
2 miliard Kč ročně.  

Druhou oblastí jsou kapitálové výdaje na výstavbu
nové dopravní infrastruktury a na její modernizaci.
Česká republika nemá dobudovanou síť dálnic ani
rychlostních komunikací. Když vezmeme v úvahu
potřebu koridorových staveb na železnici z hlediska
transevropských dopravních sítí a rozvojové plány
u vnitrozemské vodní cesty, tak i tady potřebujeme
několik stovek miliard. Nestojíme na místě, posou-
váme se dopředu, ale tempo je a bude odvislé ne-
jen  již Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební po-
volení. Ale popravdě řečeno, jsou úseky, kde se ta-
ké pomalu posouváme dopředu opět díky přípravě
území. Dálnici D11, tzv. hradeckou, vnímáme jako
velmi důležitou a potřebnou a rádi bychom, aby se
začalo co nejdříve stavět. I tady jsou v našem roz-
počtu (a měli jsme i loni) připraveny finanční pro-
středky, které se v dané etapě jeví jako dostačující.

Ale také zde se kolegové z Ředitelství
silnic a dálnic potýkají s problémy při
výkupech pozemků. Dálnice D47 na
Ostravu je v poslední době v tisku

hodně frekventovaná. Budeme se snažit její
přípravu urychlit a následně rovněž výstavbu. Nyní
je ve výstavbě 2 km úsek v Ostravě. I tato dálnice

d o p r a v n Ì  i n f r a s t r u k t u r a

Chronologie
dokonËov·nÌ ˙sek˘
d·lniËnÌ sÌtÏ

1971 zprovoznÏn prvnÌ ˙sek d·lnice 
D1 mezi Prahou a Miroöovicemi 
(dÈlka 22,6 km);

1972 ˙sek D1 Brno-K˝valka;
1973 prvnÌ slovensk˝ ˙sek d·lnice D2 

Bratislava - Malacky;
1975 v provozu 85 kilometr˘ ˙sek˘ 

d·lnice D1;
1980 otev¯en cel˝ tah Praha-Brno

-Bratislava;
1982 ˙sek D5 Praha-Vr·û (9 km);
1984 prvnÌ ˙sek D11 Praha-B¯ÌstvÌ 

(20 km) a ˙sek D5 Vr·û-Beroun 
(5,6 km);

1985 D1 propojena s D5; D2 v provozu 
z Brna na hranice se Slovenskem 
(59 km) a d·l do Bratislavy 
(8,4 km); ˙sek D11 B¯ÌstvÌ- 
Po¯ÌËany (7,3 km);

1989 v provozu ˙sek D5 Praha- 
BavorynÏ (28,7 km);

1990 prvnÌ ˙sek D8 ⁄stÌ nad Labem- 
Trmice-ÿehlovice (4,5 km); ˙sek  
D11 T¯ebestovice-Libice nad 
Cidlinou (15,3 km);

1993 ˙sek D5 M˝to-Rokycany (14 km);
1995 ˙seky D5 BavorynÏ-M˝to 

a Klabava-Ejpovice, a tÌm cel· trasa
Praha-PlzeÚ v dÈlce 70,6 kilometru;

1996 ˙sek D8 ⁄ûice-Nov· Ves 
(8,9 km);

1997 ˙sek D5 z PlznÏ do SvatÈ 
Kate¯iny u Rozvadova (62 km); dva
d·lniËnÌ p¯ivadÏËe na D5 v Plzni; 
d·lniËnÌ obchvat »eskÈho TÏöÌna 
a d·lniËnÌ most v Ost¯edku na 
34. kilometru d·lnice D1;

1998 ˙sek D8 mezi Doksany 
a Lovosicemi (13,5 km);

2001 ˙sek D8 mezi Novou VsÌ na 
MÏlnicku a obcÌ Doksany na 
LitomÏ¯icku (16,3 km).

V˝razn˝ podÌl 
na dynamice 

10. duben 2003 byl na výstavišti Černá louka
v Ostravě a v hotelu Imperial zahajovacím dnem
konference „Cestovní ruch – šance pro rozvoj regio-
nu“ a výstav „Dovolená“ a  „Region“, jež se tu kona-
ly pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslez-

ského kraje Josefa Jalůvky. Při té příležitosti jsem se
na stánku Zlínského kraje setkal se zlínským hejt-
manem Františkem Slavíkem a s maršálkem Pod-
karpatského vojvodství Leszekem Deptulou, kteří
krátce předtím v budově Generálního konzulátu
Polské republiky v Ostravě podepsali deklaraci mezi
Zlínským krajem a Podkarpatským vojvodstvím. Je-
jím podpisem byla zahá-
jena činnost směřující
k rozvoji dvoustranné
spolupráce mezi oběma
regiony v oblasti hospo-

dářství, kultury, školství, ekologie, sportu, turistiky
atp. v návaznosti na rozšiřování Evropské unie
a spolupráci obou regionů již ve strukturách sjedno-
cené Evropy. 

➤➤ www.kr-zlinsky.cz
➤➤ www.kr-moravskoslezsky.cz
➤➤ www.cerna-louka.cz
➤➤ www.imperial.cz

CestovnÌ ruch 
öance pro   

rozvoj regionu
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má prioritu. Z uvedené stručné informace je
jasné, že si uvědomujeme význam dálniční
sítě pro ekonomiku, ale i pro nutnost  kvalitní-
ho propojení s okolními státy. Jde o finančně
náročnou záležitost. Příjmy z privatizace vysy-
chají, a tak věřím, že se shodneme na potřebě
jejich budování a adekvátně tomuto významu
budou zajištěny i potřebné finance.

Samozřejmě se pokračuje ve výstavbě ob-
chvatů velkých měst a železničních koridorů.
Tam všude jsou vložené finanční prostředky
určitě vidět. Je ale fakt, že mě velká rozestavě-
nost dopravní infrastruktury trápí.

ZZmmíínniill  jjssttee  vvyyssookkoouu  rroozzeessttaavvěěnnoosstt..  BBuuddoouu
vv ddaannéé  cchhvvííllii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  ssttaavv  ččeesskkéé  eekkoonnoo--
mmiikkyy  ddoossttaatteeččnnéé  ffiinnaannččnníí  zzddrroojjee  nnaa  ddoobbuuddoovváá--
nníí  zzaappooččaattýýcchh  dděěll,,  aabbyycchhoomm  jjee  mmoohhllii  vv  ddoohhlleedd--
nnéé  ddoobběě  uužžíívvaatt??

To je nesmírně závažná otázka. V dané chvíli
stojíme před velikým problémem. Na krytí ro-
zestavěnosti v dopravní infrastruktuře, tj. na
akce zahájené či rozestavěné, budeme do ro-
ku 2006 podle našich propočtů potřebovat
zhruba 90 mld. Kč. To nehovořím o dalších
potřebných finančních prostředcích na akce,
které by měly být zahájeny a které z hlediska
dopravní politiky potřebujeme. Mluvím pouze
o akcích, které jsou v dané chvíli ve fázi pokro-
čilé přípravy, případně již rozestavěné. Jestliže
si vezmete situaci, kdy končí finanční zdroje
z privatizace a kdy Státní fond dopravní infra-
struktury je ještě v letošním roce ve velké míře
závislý na Fondu národního majetku (máme
inkasovat zhruba 27,8 miliardy Kč), řešení
v příštím roce v kontextu reformy veřejných fi-
nancí určitě není triviální záležitostí. Ve spolu-
práci s Ministerstvem dopravy a spojů ČR
a Ministerstvem financí  ČR chceme hledat od-
povídající řešení. Je tady ještě jeden důležitý
fakt. Dopravní infrastruktura má mimořádně
významný multiplikační efekt. Poslední čísla
ukazují, že letošní rozpočet stabilizuje zhruba
sto čtyřicet pět tisíc pracovních míst. Zkrátka,
na jeden milion Kč investovaný do dopravní
infrastruktury je v přímé i nepřímé návaznosti
vytvořeno tři až pět pracovních míst. Samozřej-
mě onen multiplikační efekt se následně náso-
bí také v ekonomizaci regionu. Tam, kam vede
dálnice, nebo kde se zvýší kvalita železniční
tratě, je možné kvalitněji a rychleji přepravovat
náklady a cestující. Tam se zpravidla akcelerují
podnikatelské aktivity včetně těch, které přiná-
šejí do ekonomiky zahraniční investice a inka-
so z cestovního ruchu. Zdroje jsou pro budou-
cno velmi komplikovanou otázkou. Hledají se
velmi těžce. Když si vezmete, že by se rozpočet
Státního fondu dopravní infrastruktury měl po-
hybovat kolem pětačtyřiceti až padesáti mi-
liard korun ročně a my máme daňové zdroje
pouze v objemu osmnácti miliard, je snadné
odhadnout, jak velký rozsah deficitu musíme
pro příští období řešit.

ZZ  kkrraajjůů  mmnnoohhddyy  zzaazznníívvaajjíí  sstteesskkyy  nnaa  ttoo,,  žžee  jjiimm
SSttááttnníí  ffoonndd  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  nnaa  oobbnnoovvuu

ssiillnniicc  ddrruuhhýýcchh  aa  ttřřeettíícchh  ttřříídd,,  kktteerréé  jjssoouu  vv  jjeejjiicchh
vvllaassttnniiccttvvíí,,  nneeddáávváá  ddoossttaatteekk  ffiinnaannččnníícchh
pprroossttřřeeddkkůů..

Podle posledních informací, které mám
k dispozici, by na silnice druhých a třetích tříd
bylo potřeba přes čtyřicet miliard korun. To je
číslo, které překračuje rozpočtové možnosti
nejenom Státního fondu dopravní infrastruk-
tury, ale i české ekonomiky. V letošním rozpo-
čtu je více finančních prostředků než v minu-
lých letech. Je tomu tak od vzniku Státního
fondu rozvoje dopravní infrastruktury každým
rokem. Vycházíme z reálných možností rozpo-
čtu, který je pro ten který rok schválen. V dané
chvíli se připravuje změna rozpočtového urče-
ní daní a existuje předpoklad, že financování
silnic druhých a třetích tříd, včetně oprav, bu-
de převedeno na kraje. Finančně jde o částku
zhruba kolem sedmi miliard korun. V  případě
schválení by zodpovědnost za financování to-
hoto segmentu dopravní infrastruktury stopro-
centně přešla na kraje. I tak se dá zcela jed-
noznačně říci, že kraje nebudou mít  dostateč-
né objemy peněz, aby ohromný deficit v po-
dudržovanosti a modernizaci komunikací byly
schopny zafinancovat ze svých zdrojů. Podle
mého názoru je vůbec rozpočtové určení daní
v tomto směru komplikovaný problém. 

HHoovvoořřiill  jjssttee  oo  ddáállnniiccíícchh..  JJee  zzřřeejjmméé,,  žžee  ČČeesskkoo
ddáállnniiccee  ppoottřřeebbuujjee,,  nneejjeennoomm  zz  vvnniittřřnníícchh  ddůůvvoo--
ddůů,,  aallee  ttaakkéé  zz  hhlleeddiisskkaa  eevvrrooppsskkéé  iinntteeggrraaccee..
VVeellmmii  ččaassttoo  ssee  vv  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  ddiisskkuuttuujjee
oo kkoonnttrroovveerrzznníí  ddáállnniiccii  DD4477..    JJaakkýý  jjee  nnaa  ttuuttoo
ddáállnniiccii  vváášš  nnáázzoorr  aa  ccoo  ssii  mmyyssllííttee  oo  zzppůůssoobbuu
jjeejjííhhoo  ffiinnaannccoovváánníí??

Již jsem se zmínil, že tato dálnice má zele-
nou. Nyní, kdy vláda rozhodla o ukončení
smlouvy s privátním investorem, jsme v situa-
ci, kdy se musí nalézt finanční model. To se
netýká letošního roku, kdy na stavební práce
máme k dispozici dodatečných 600 mil. Kč
z Fondu národního majetku. Je třeba vyřešit
financování od příštího roku. Možností je ně-
kolik – úvěr, cenné papíry, nebo diskutovat
o nabídkách některých zhotovitelů o dodava-
telském úvěru. Jsem přesvědčen, že v blízké
době bude definitivní řešení na stole a finan-
ční prostředky budou zajištěny. Vedle toho je
potřeba se zaměřit na kvalitní přípravu v území
a na získání potřebných stavebních povolení.
Obecně možná ještě zmínku o Public Private
Partnership projektech. Jde o partnerství ve-
řejného a soukromého sektoru, kdy privátní
investor dálnici postaví, ale také udržuje
a provozuje a po dohodnuté době ji předá
státu. Ten tuto investici privátního subjektu
postupně splácí. Ve světě je investování tímto
způsobem poměrně obvyklé a vzhledem k to-
mu, že nemáme dostatek vlastních zdrojů na
výstavbu dopravní infrastruktury, je diskuse
o projektech a finančních modelech a všem,
co s tím souvisí, velmi potřebná. Myslím, že je
to jistá cesta, kterou je třeba i při neúspěchu
pilotního projektu D47 sledovat.

➤➤ www.sfdi.cz

Petřínská rozhledna (a nebyl to apríl) 
byla 1. dubna svědkem i aktérem oslav půldruhastaletého

výročí Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy. Oslav
v rámci zahájení pražské turistické sezony, jejichž součástí

byla i vernisáž tematicky zaměřené výstavy „Jára Cimrman,
génius, který se neproslavil“, byl účasten i sám mistr

v zastoupení Ladislava Smoljaka.

➤➤ www.pis.cz
➤➤ www.mvcr.cz/hasici/hzs_kraj/praha

150 let 150 let 
HasiËskÈho

z·chrannÈho 
sboru hl.m. Prahy



TTéémměěřř  nneenníí  ddnnee,,  aabbyycchh  nněěkkddee  nneevviidděěll  aauuttoobbuuss  ppllnnýý
ttuurriissttůů  ss  llooggeemm  IInntteerrbbuuss  PPrraahhaa..  TTaakkžžee  ii  ttoo  jjee  ddůůvvoo--
ddeemm,,  pprroočč  jjsseemm  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ppáá--
ttééhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ppoolloožžiill  ssppoolluummaajjiitteellii  ssppoolleečč--

nnoossttii  IInntteerrbbuuss  PPrraahhaa  ppaannuu  JJoosseeffuu  ZZvvoonnííččkkoovvii
nněěkkoolliikk  kkoorreessppoonnddeennččnníícchh  oottáázzeekk..  JJaakk  jjssttee
zzaaččíínnaallii??  

Po „sametové revoluci“ se v Československu
počala nesměle rozšiřovat demokracie a do re-
publiky začaly proudit davy zahraničních turistů.
Kdekdo chtěl vidět změny, které to s sebou při-
náší. K vidění jich bylo hodně. Tři roky po revoluci
jsem těchto změn a návalu poznáníchtivých tu-
ristů využil a v roce 1992 jako fyzická osoba začal
podnikat v oblasti dopravních služeb. Tak vznikl
Interbus, pozdější Interbus Praha, spol. s r.o. 

TTaakkoovvýýcchh,,  ccoo  tteehhddyy  zzaaččaallii,,  aanniižž  bbyy  ccoo  pprriivvaattiizzoovvaallii,,
bbyylloo  mmnnoohhoo..  ŘŘaaddaa  zz  vvááss  jjee  úússppěěššnnýýcchh  ii  ddnneess,,  aallee
žžááddnnýý  kkrroomměě  vvááss  ttoo  nneeddoottááhhll  ddoo  ddiimmeennzzíí  IInntteerrbbuussuu
PPrraahhaa..  

Začínal jsem s jedním minibusem a faxem. Sám
sobě jsem byl zaměstnavatelem i zaměstnancem.
Rok od roku se Interbus Praha stával větší a větší.
S přibývajícími dopravními prostředky jsem pocho-
pitelně najímal i zaměstnance a osobně dohlížel,
aby kvantita nepřesáhla kvalitu poskytovaných slu-
žeb. Dodnes se řídím krédem poskytovat kvalitní
služby na evropské úrovni a nepodbízet se za kaž-
dou cenu. Každá kvalita má totiž své mantinely.
Svou relevantní hodnotu. 

PPrroočč  IInntteerrbbuuss??
Interbus je vlastně zkratka superlativů, popisu-

jících služby, které nabízíme: Internacionální,
Nadstandardní, Tradičně spolehlivý, Exkluzivní,
Reprezentativní, Bezpečný, Uhánějící na všechny
strany, zkrátka Super!

VVýýsslleeddkkyy  nnaassvvěěddččuujjíí,,  žžee  ttoommuu  ttaakk  nněějjaakk  bbuuddee..  JJaakk
ttoohhoo  ddoocciilluujjeettee??

Důležitým prvkem je neustálý kontakt nás majitelů
jak se zákazníkem, tak i se zaměstnanci naší firmy.
O bezvadný chod Interbusu Praha se stará skvělý
tým spolupracovníků. Jejich každodenní práce je
velmi náročná a mnohdy vyčerpávající. Nicméně pro
klienty a obchodní partnery jsme zde non-stop po
čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu. Pracujeme
v oboru, v němž může být každou chvíli něco trochu
jinak, a ve službách, v nichž lidský faktor jak ze stra-
ny klientů, tak nás, kteří o ně pečujeme, sehrává
významnou a občas nevyzpytatelnou roli. Proto stá-
le zůstáváme na pozicích výkonných ředitelů a jsme
v denním kontaktu s právě probíhající činností
společnosti, abychom mohli případné problémy
osobně a neprodleně řešit.

CCoo  ssee  ppoohhyybbuujjii  vv  oobbllaassttii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu,,  mméé
ppoozznnaattkkyy  jjssoouu  ttaakkoovvéé,,  žžee  ppookkuussyy  ssuubbjjeekkttůů  ppooddnnii--
kkaajjííccíícchh  vv  aauuttoobbuussoovvéé  ddoopprraavvěě  vv  oobbllaassttii  ssddrruužžoovváánníí
ssee  zzaattíímm  vvžžddyy  kkoonnččiillyy  jjaakkoobbyy  nnaa  ppůůllii  cceessttyy..  JJssttee  ččlleennyy
nněějjaakkéé  zz  aassoocciiaaccíí??

Interbus Praha je od roku 1999 členem
sdružení ASTA (American Society of Travel
Agents). V roce 2000 se stal řádným členem
asociace ETOA (European Tour Operators
Association). Členství v těchto sdruženích
prostřednictvím členských stanov zavazuje
Interbus Praha k vysokému standardu služeb a
zároveň je užitečnou referencí vůči zákazníkům.

JJaakk  rroozzssááhhllýý  jjee  vváášš  aauuttooppaarrkk??
Disponujeme jednadvaceti vozidly. Jejich kvali-

ta odpovídá přísným standardům Evropské unie.

p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 38

Neust·l˝ kontakt 

se z·kaznÌkem 
i se zamÏstnanci 

Interbus Praha, spol. s r.o. je priv·tnÌ spoleËnostÌ. Byla zaloûena v roce

1993. Po celou dobu aû do souËasnosti je ¯Ìzena p¯Ìmo sv˝mi majiteli ve

funkcÌch v˝konn˝ch ¯editel˘. Za deset let se stala jednou z nejvÏtöÌch

dopravnÌch spoleËnostÌ nabÌzejÌcÌch osobnÌ dopravu luxusnÌmi

zahraniËnÌmi autokary, minibusy a osobnÌmi 

vozidly vysokÈ kvality.

a u t o b u s o v ·  d o p r a v a
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Vozový park neustále obnovujeme. Obdobně jako
každý rok jsme tak i letos investovali do nákupu
dvou nových zájezdových autobusů. Společně s
vlastním vozovým parkem využíváme služeb
spolehlivých smluvních dopravců, kteří své služby
poskytují pod značkou Interbus Praha. 

CCoo  vvššeecchhnnoo  jjssttee  sscchhooppnnii  zzaajjiissttiitt??
Dopravu jak pro mezinárodní kongresy s něko-

lika tisíci účastníků, tak i pro komorní akce, jejichž
organizátoři preferují mikrobus nebo komfortní
limuzíny. Mezi naše stálé zákazníky patří české
a zahraniční cestovní agentury a kanceláře.
Vedle dopravních služeb nabízíme na přání
zákazníka i zajištění doprovodných akcí. Pro
skupinovou a zejména firemní klientelu jsme
schopni zorganizovat a zajistit široké spektrum
služeb a programů. Od dopravy na sportovní či
firemní soustředění, školení, semináře, schůze
představenstev a správních rad přes akce
incentivního charakteru včetně uměleckých

programů a tzv. adrenalinových sportů. Mezi naše
standardní služby, které jsme díky našemu
zkušenému personálu schopni zajistit, patří i
převzetí určitých činností, které nejsou pro naše
partnery klíčové.

MMááttee  nnaa  mmyyssllii  ttzzvv..  oouuttssoorrcciinngg  sslluužžeebb,,  ttaakk  ččaassttoo
sskkllooňňoovvaannýý  cciizzíí  vvýýrraazz??

Ano, přesně to mám na mysli. Jako příklad bych
mohl uvést společnosti koncentrující se na přípra-
vu mezinárodních kongresů. Součástí kongresů
obvykle bývá i tzv. doprovodný program. Jeho za-
jištění však nemusí být pro tyto společnosti klíčo-
vé, a některé z nich dokonce odvádí od jádra vla-
stní činnosti, spojené se zajištěním kongresu.
V případě dohody tedy naše společnost pod jejich
jménem a na jejich účet dodává komplexní řešení
buď kompletního, nebo vybrané části doprovod-
ného programu.

JJssoouu  jjeeššttěě  nněějjaakkéé  ddaallššíí  vvěěccii,,  kktteerréé  bbyyssttee  rráádd  vv ssoouu--
vviisslloossttii  ss  ppoosskkyyttoovváánníímm  kkoommpplleexxnníícchh  sslluužžeebb zzmmíínniill??

Aby pohodlí a služby mohly být opravdu
stoprocentní, má Interbus Praha uzavřené rozsá-
hlé pojištění. Nejenom dopravních prostředků,
cestujících a jejich zavazadel, ale i odpovědnosti
za škody, které kryje případné ztráty z nepředvída-
telných okolností, jakými může být například
zmeškané letadlo atd.

JJaakk  zzáákkaazznnííkkyy  oosslloovvuujjeettee??
Velkou pozornost věnujeme mezinárodním

akcím. Řady z nich se účastníme. Prezentujeme
zde (velmi často nové) produkty, které jsme
schopni zajistit. Velký důraz klademe na
prezentaci prostřednictvím webových stránek.
Jejich součástí je i aktivní dotazník, jehož
prostřednictvím se mohou zájemci zeptat na vše,
zejména pak na to, co nenašli v základní
prezentaci. Na základě jejich poptávky okamžitě
vypracujeme nabídku s přesnou kalkulací. Jelikož
máme napojení on-line, odesíláme jim svou
odpověď obratem.

KKoonncceemm  rrookkuu  22000022  jjssttee  ppoořřááddaallii  zzaajjíímmaavvoouu  aakkccii,,
jjeejjíížž  ssoouuččáássttíí  bbyyllaa  pprrooddeejjnníí  vveerrnniissáážž  oobbrraazzůů..

Já i moje paní máme velice kladný vztah k ja-
kýmkoliv kulturním akcím. Také z tohoto důvodu
jsme v prostorách naší společnosti závěrem minu-
lého roku pořádali vernisáž obrazů jednoho naše-
ho přítele. Při této příležitosti jsme i neformálně
poděkovali svým obchodním partnerům. Chtěli
bychom v těchto aktivitách pokračovat a každo-
ročně zorganizovat nějakou další.

CCoo  zzáávvěěrreemm??
Rád bych vyjádřil své přání, aby se situace ve

světové politice brzy uklidnila a mezinárodní
vztahy konsolidovaly. Jakékoliv mezinárodní
trauma ovlivňuje cestovní ruch negativně, natož
pak válečný konflikt na Blízkém východě. Držme si
palce a přejme si, abychom byli na sebe hodnější.
Vždyť mezinárodní vztahy jsou pouze výsledkem
chování jedince ke svému okolí.

➤➤ www.interbus.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i

Turistick·    
sezona 

v TOP HOTEL
Congress Centre 

Praha 
15. dubna byla v TOP HOTELu

Congress Centre Praha v retro stylu
t¯ic·t˝ch let zahajov·na nov· turis-
tick· sezona. Zhruba p˘l tisÌcovky
host˘ p¯ivÌtala ÑManaûerka roku

2002ì a gener·lnÌ ¯editelka hotelu
sleËna Ludmila Koutsk·. 



p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 3
8

JJee  zzvvyykkeemm,,  žžee  ssee  nnaaššee  ppoolliittiicckkéé  ššppii--
ččkkyy  ttuu  aa  ttaamm  nneecchháávvaajjíí  vviidděětt,,  aann
rroozzpprráávvěějjíí  ss  úússppěěššnnýýmmii  ssvvěěttaa
ppooddnniikkáánníí  aa  mmoožžnnáá  jjssoouu  ii oobb--
ččaass  nnaa  ppřřííjjmmuu,,  ccoo  jjiimm  ttiittoo  lliiddéé
ssdděělluujjíí..  DDáállee  jjee  vv  ČČeesskkuu  zzvvyy--
kkeemm,,  žžee  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh  ((ppoo--
kkuudd  jjiimm  vvůůbbeecc  kkddyy  nnaa  nněěmm
zzrraakkyy  ssppooččiinnoouu))  vvěěttššiinnaa  ppoolliittii--
kkůů  ppoohhllíížžíí  sskkrrzz  zzáážžiittkkyy  vv ddáállaa--
vváácchh  zzaassttřřeennýýmm  ppoohhlleeddeemm  jjaakkoo
nnaa  nněěccoo,,  ccoo  ssee  dděějjee  jjiinnddee,,  jjaakkoo
nnaa  ssfféérruu  uuttrráácceenníí  ppeenněězz,,  vvoollnnééhhoo
ččaassuu  aa  vvýýjjeezzddůů  ddoo  zzaahhrraanniiččíí..  AA  pprroo--
ttoožžee  ttoottoo  vv  ČČeesskkuu  oobbeeccnněě  ppřřeevvaažžuujjííccíí
vvnníímmáánníí  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  ttvvoořříí  řřááddnnoouu  ddáávv--
kkuu  ppoommyyssllnnééhhoo  ppíísskkuu,,  kktteerrýý  ssaammii  ssoobběě  ssyyppeemmee  ddoo
jjiižž  ttaakk  zzaaddíírraajjííccííhhoo  ssee  ssoouukkoollíí  ččeesskkéé  eekkoonnoommiikkyy,,  ddoo--
vvoolliill  jjsseemm  ssii  hhnneedd  vv  úúvvoodduu  vvyyuužžíítt  ssiittuuaaccee  aa  ppoožžááddaatt
ppřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee
ssppoolleeččnnoossttii  BBRRIISSKK  TTáábboorr  aa..  ss..  IInngg..  MMoojjmmíírraa  ČČaappkkuu
oo vvyyjjááddřřeenníí,,  jjaakk  ppoohhllíížžíí  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh..  

Cestovní ruch, jako hospodářské odvětví, má
v Česku obrovskou potenci přinést a přilákat spou-
stu peněz a investorů. Je to oblast strašlivě nedoce-
ňovaná. Od vládních kruhů až po řadové občany.
Ministři i vlády hledají zdroje peněz všude jinde než
v tom nejjednodušším, čím odnepaměti disponu-
jeme z hlediska krás přírody, historie a kultury. Tak
tomu bylo i v minulém režimu, kdy cesty, jak získá-
vat finanční zdroje, byly zaměřeny na výrobu, tedy
průmysl a strojírenství. Všichni výše zmiňovaní ale
cestovní ruch uměli ohodnotit, jakmile se ocitli v za-
hraničí. Ostatně i já. A přitom stačilo, že tam bylo
uklizeno. Hospůdka, parkoviště, čerpací stanice,
vše vypadalo jinak. Člověk měl najednou pocit, že je
v jiném světě, který mu nabízí mnohem více. Nikoliv
pouze ze spotřebního hlediska, což by byla otázka
zboží, ale i přírody atd. Spousta nabídek v každé
obci a městečku, např. v Rakousku nebo severní
Itálii. Pastva pro oči bohatého i chudého turisty.
Když potom zabrouzdáte do řady míst v Česku a vi-
díte, čím že projíždíte, nevkusnými vesnicemi s pa-
nelovými domy vedle roubenek, kolem neuprave-
ných pozemků, po rozbitých silnicích atd. V zásadě
je to o tom: jiný kraj, jiný mrav. Pak si kladete
otázku, je-li to věc lidí – nás Slovanů –
nebo jestli to můžeme svést na desítky
let socialismu. Ale když se o tom začne
diskutovat, docházíte k závěru, že sice
máme třináct let po revoluci, ale že se
v tomto směru toho změnilo strašně
málo. 

TToo,,  pprroočč  jjsseemm  ssee  vvááss,,  ččlloovvěěkkaa,,
jjeehhoožž  ffiirrmmaa  mmáá  mmjj..  2255  %%  rruusskkééhhoo
ttrrhhuu  vv  zzaappaalloovvaaccíícchh  ssvvííččkkáácchh,,  zzee--

ppttaall  pprráávvěě  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh,,  jjee
pprroottoo,,  aabbyy  ssee  ssmměěrrooddaattnníí,,  aallee  ii  řřaa--

ddoovvíí  oobbččaannéé  vv  ČČeesskkuu  ((iinnssppiirroovváánnii
ssvvýýmmii  vvzzoorryy))  ppoossttuuppnněě  oossmměělloovvaallii  hhoo--

vvoořřiitt  oo  cceessttoovvnníímm  rruucchhuu  jjaakkoo  oo  ssoouuččáássttii
ččeesskkééhhoo  hhoossppooddáářřssttvvíí..  TTéémmaa  „„cceessttoovvnníí

rruucchh““  jjee  ttoottiižž  uu ččeesskkýýcchh  ppoolliittiikkůů  oobbddoobbnněě  nnaa
iinnddeexxuu  jjaakkoo  nnaappřř..  pprroossttiittuuccee..  ZZkkrrááttkkaa  ssee  oo  nněěmm  jjaakkoo
oo  oobbllaassttii  ppooddnniikkáánníí  nneesslluuššíí  hhoovvoořřiitt..  AAnnoo,,  vvššiicchhnnii
aalleessppooňň  ttrrooššiiččkkuu  eekkoonnoommiicckkyy  uuvvaažžuujjííccíí  lliiddéé  vvěěddíí
oo jjeehhoo  ddiimmeennzzíícchh,,  aallee  pprroossaazzoovvaatt  ssyyssttéémmoovvéé  kkrrookkyy,,
jjaakk  jjeehhoo  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  nnaappuummppoovvaatt  ddoo  žžiill  ččeesskkéé
eekkoonnoommiikkyy  oo  ppáárr  ddeessíítteekk  mmiilliiaarrdd  ddoollaarrůů  rrooččnněě
zzaahhrraanniiččnnííhhoo  iinnkkaassaa  nnaavvíícc,,  ttoo  bbyy  pprroo  vvěěttššiinnuu  zz  nniicchh
zznnaammeennaalloo  ssee  mmeezzii  lliiddmmii,,  mmeezzii  nniimmiižž  ssee  ppoohhyybbuujjíí,,
ppookkuudd  nnee  zzttrraappnniitt,,  ttaakk  mmiinniimmáállnněě  nneebbýýtt  iinn..
HHllaavvnníímm  ddůůvvooddeemm,,  pprroočč  jjsseemm  vvááss  aallee  ppoožžááddaall  oo iinn--
tteerrvviieeww,,  jjee  ttoo,,  žžee  kkaažžddoorrooččnníímm  ttéémmaatteemm  ppááttýýcchh  vvyy--
ddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  jjee  ddoopprraavvaa  aa  vvaaššee  ffiirrmmaa  jjee  jjeeddnnoouu
zz ttěěcchh,,  kktteerráá  vv  ttééttoo  oobbllaassttii  ČČeesskkoo  úússppěěššnněě  rreepprreezzeenn--
ttuujjee  ppoo  cceelléémm  ssvvěěttěě..  KKrroomměě  ttoohhoo  jjssttee  zzřřeejjmměě  nneejj--
úússppěěššnněějjššíímm  ččeesskkýýmm  ppooddnniikkeemm  nnaa  jjeeddnnoomm  zz  nneejjppeerr--
ssppeekkttiivvnněějjššíícchh  ttrrhhůů  vv  RRuusskkéé  ffeeddeerraaccii..  JJeeddeenn  zz  nneejj--
kkoonnttrroovveerrzznněějjššíícchh  aa  nneejjvvěěttššíícchh  mmyysslliitteellůů  nnoovvoovvěěkkuu
pprrýý  pprroohhlláássiill,,  žžee  bbuuddoouuccnnoosstt  ppaattřříí  eelleekkttrriicckkéé  jjiisskkřřee..
PPookkuudd  ttoo  sskkuutteeččnněě  řřeekkll,,  ssoouudděě  ppooddllee  BBRRIISSKKuu,,  ppaakk
vv ttoommttoo  mměěll  ddoo  ppuunnttííkkuu  pprraavvdduu..  KK  jjaakkéémmuuppaakk  uu  vvááss
ddooššlloo  jjiisskkřřeenníí,,  žžee  jjssttee  ssee  pprroossaaddiillii  vvee  vvee  ssvvěěttěě
ččeesskkýýmm  ppaatteenntteemm??

Nejsem autorem této myšlenky, spíše propagáto-
rem a realizátorem. Ať navštívíte kteroukoliv část ze-
měkoule, neustále je kolem vás neuvěřitelné množ-
ství automobilů. Ten, kdo se zaměřil tímto směrem
a dělá to dobře, má obrovskou perspektivu. Pocho-
pitelně, v automobilovém průmyslu je obrovská
konkurence, větší než kdekoliv jinde. Je to o tech-
nice, o aspektech bezpečnostních, provozních atd.

Elementem, který motor uvádí do pohybu – zapálení
směsi, je svíčka. Ono se na ni dost zapomíná. Dříve
uměl svíčku vyměnit každý. Věděl, že má nějaké ele-
ktrody, nějakou odtrhovou vzdálenost, a vozil s se-
bou náhradní. Postupem času ale jakoby zapomněl,
že ve spalovacím motoru vůbec něco zapaluje. Hlav-
ně, že svíčka ovlivňuje výkon a spotřebu, což jsou
z hlediska rentability provozu nesmírně důležité as-
pekty. Snížit spotřebu nebo zvednout výkon motoru
při normální konstrukci, to je náročný problém. Řeší
jej princip naší vícejiskrové zapalovací svíčky, která
v těchto souvislostech nabyla na globálním významu. 

MMááttee  jjeejj  ppaatteennttoovváánn??
Ano, princip vícejiskrové zapalovací svíčky chrání-

me i v zahraničí, a nejen co se týče svíček, ale i ve
snímačích atd. Patentování je drahá záležitost, už
proto, že vícejiskrové svíčky, kluzné jiskry a další
věci, tedy aby motor zapaloval efektivněji, jsou dí-
lem, které není dokončené. Proto v BRISKu podpo-
rujeme technický rozvoj a neustále vytváříme něco
nového. Vydělávat se dá především na trvalé inova-
ci. Bez inovace by se neustále snižoval efekt podni-
kání. Firmy, které chtějí být dlouhodobě úspěšné,
musí inovovat. Proto prvním impulzem, který BRISK
měl – vícejiskrovou svíčkou – vývoj zdaleka neskon-
čil. A také proto, protože to souvisí s novými mate-
riály, motory, s novými názory na životnost svíček.
Vývoj svíček má řadu modifikací, a to nejenom v au-
tomobilovém průmyslu. Své znalosti přenášíme do
oblasti hobby i profesionálně používaných motoro-
vých nástrojů pro lesnickou a zemědělskou mecha-
nizaci – sekačky na trávu, ruční motorové pily atd.
I v této sféře hledáme výhodnější řešení zapalova-
cích svíček. 

JJiižž  jjsseemm  zzmmíínniill,,  žžee  vv  kkoommooddiittěě  zzaappaalloovvaaccíícchh  aa  žžhhaavvii--
ccíícchh  ssvvííččeekk  ppookkrrýývvááttee  2255  %%  rruusskkééhhoo  ttrrhhuu,,  ccoožž  jjee  pprroo
nnaaššiinnccee  uuvvaažžuujjííccíí  vv  ddiimmeennzzíícchh  EEvvrrooppyy  nněěccoo  ttaakkřřkkaa
nneeppřřeeddssttaavviitteellnnééhhoo..  

Expanzi BRISKu na ruském trhu považuji
za zásadní úspěch. Celý průmyslový svět
si uvědomuje, že to je ventil – východisko:
Rusko, Ukrajina, Indie, Čína. Zejména
Ruská federace vzhledem k rozloze, oby-
vatelstvu, přírodnímu a nerostnému bo-
hatství. Navázali jsme zde na historii
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a pozitivní stránku vztahů, na to, co Českosloven-
sko mělo v předstihu. Naší obrovskou obchodní
výhodou je, že jsme tak činili v době, kdy většina
československých a českých firem po roce 1990,
ať již díky rozhodnutí politických představitelů či
top managementu, dobrovolně a houfně vyklízela
své pozice na ruském trhu. 

KKddyyžž  ssee  pprrýý  nnoovviinnáářřii  ppttaallii  RRootthhsscchhiillddaa,,  ccoo  jjee  zzáákkllaa--
ddeemm  jjeehhoo  oobbcchhooddnnííhhoo  úússppěěcchhuu,,  ooddppoovvěědděěll,,  žžee  nnaa--
kkuuppoovvaall  vv  ddoobběě,,  kkddyy  vvěěttššiinnaa  oossttaattnníícchh  pprrooddáávvaallaa,,
aa žžee  pprrooddáávvaall,,  kkddyyžž  vvěěttššiinnaa  oossttaattnníícchh  nnaakkuuppoovvaallaa..
MMuusseell  ttoo  bbýýtt  oobbrroovvsskkýý  bbyyzznnyyss  uuttlluummiitt  ččeesskkýý  oobbrraannnnýý

pprrůůmmyyssll,,  kkooppřřiivvnniicckkoouu  TTaattrruu,,  ZZeettoorr,,  PPoollddii  aa  ddaallššíí
ffiirrmmyy  ddlloouuhhooddoobběě  zzaavveeddeennéé  nnaa  rruusskkéémm  ttrrhhuu  pprroo  ttyy,,
kktteeřříí  nnaassttoouuppiillii  ddoo  jjiimmii  vvyykklliizzeennýýcchh  ppoozziicc..  

Vzhledem k tomu, že my, v nestátních firmách,
jsme si uvědomili, že nám stejně nikdo nic nedá
a nikdo nepomůže, vsadili jsme na ruskou kartu
a přešli i přes období roku 1998, kdy v Rusku vládl
katastrofický scénář, devalvace rublu atd. Tím, že
jsme si to uvědomili, jsme získali v oblasti auto-
mobilového průmyslu a dodavatelů dílů předstih
před světovými velmocemi. BRISK zde uspěl díky

světové kvalitě, výborným cenám, servisu a dea-
lerským sítím a v neposlední řadě (což bylo roz-
hodující) díky přesunu technologií a výroby přímo
na ruské území. Uvědomujeme si ale i to, že
nemůžeme být pouze na českém a ruském trhu,
a tak se v tomto pojetí podnikání orientujeme
i na další teritoria. K dnešnímu dni kromě Ruské
federace dodáváme zhruba do šedesáti zemí
světa, a to nejen svíčky, ale i další sortiment…

UUžž  jjeenn  pprroottoo,,  žžee  ssee  hhooddnněě  aannggaažžuujjeettee  vv  oobbllaassttii
ssppeecciiáállnnííhhoo  uužžiittíí  ssvvííččeekk  pprroo  ssppoorrtt..  

Ano, a přináší to zajímavé výsledky. Umíme

vyrobit svíčku tzv. na míru. To se nám před několika
lety projevilo velmi pozitivně, když jsme se dostali
k firmě Lamborghini. Ta vyzkoušela naše svíčky
a byla překvapená pozitivními výsledky. Vůbec ji
nezajímalo, jestli je firma BRISK v České republice,
v Austrálii nebo v Tramtárii. Pro hlavního technika
byly rozhodující technické parametry, a ty byly
vysoce konkurenční… Takže, již několik let

dodáváme do prvovýroby firmě Lamborghini pro
mimořádně silné motory pro formuli na vodě.
Ostatně loni v dramatickém 38. ročníku Mistrovství
světa motorových člunů v nejprestižnější třídě F1
zvítězil tým Spirit of Norway, který je přímo podpo-
rován firmou BRISK Tábor a.s., se čluny s motory
Lamborghini osazenými zapalovacími svíčkami
BRISK Premium DOR 11 LGS. To jsou agregáty
s výkonem nad tisíc koní. Pořizovací cena takového
(samotného) motoru je zhruba 300 tisíc eur. Je to
nesmírně prestižní záležitost. Poznatky z této oblasti
nám pak velmi pomáhají v oblasti vývoje svíček pro
běžné motory. Máme řadu Premium, která je po-
měrně známá – dva kroužky, ale už máme i modi-
fikace, svíčky LGS… Svíčky Premium jsou dnes
velice žádané na motocykly BMW, zejména v Ně-
mecku, Belgii, Francii atd. V tomto směru se velmi
zvedla výroba.. Nárůst požadavků pro motocykly je
velký, protože naše svíčka vyřešila problém KFR,
který motory BMW vykazují.

VVaaššee  ssvvííččkkyy  ddoobbýývvaajjíí  ssvvěětt,,  aallee  ccoo  mmyy,,  zzvvllááddáámmee  ssaammii
sseebbee??  ŽŽiijjeemmee  ssii  vv  ČČeesskkuu  ddoobbřřee??

Já bych řekl, že v Česku stále ještě nejsou rozdíly
mezi bohatými a chudými, spokojenými a nespo-
kojenými tak extrémní. Český člověk tyto aspekty
ještě nevzal plně na vědomí. Stále je tady ještě

takový ten všelidový a socialistický přístup. Nejen ve
výrobě a v rozdělování. To je otázka dalších let.
Nicméně ve fungujících firmách jsou zaměstnanci
v tomto směru daleko více vtlačováni do poznávání
reálného světa tvorby a rozdělování hodnot než lidé,
kteří se nemohou v tomto světě úplně orientovat.
Kteří očekávají, že se i nadále o ně bude někdo sta-
rat a že se jejich požitky tvoří někde automaticky. Že
rozdělování zdrojů, které společně vytvoříme, musí
být nesmírně uvážlivé a racionální a že to není otáz-
ka pouze managementu, to si v naší firmě uvědo-
mujeme poměrně hodně. Je to o tom, aby všichni
věděli, že dlouhodobě máme společný cíl: dobře si
žít a aby nás práce bavila. Souvisí s tím technologie,
životní prostředí, kultura a image firmy atd. Toto je
samozřejmě nekonečná práce, kterou se nám
v BRISKu za posledních osm let částečně podařilo
zvládnout.

➤➤ www.brisk.biz

BRISK T·bor a. s. vznikl
transformacÌ st·tnÌho podniku Jiskra

v roce 1992. V roce 1995 se pak v r·mci
privatizace stal firmou s ryze Ëesk˝m

kapit·lem. Nov˝ management od
poË·tku klade velk˝ d˘raz na podporu

v˝voje a v˝zkumu. ZamÏ¯il se na
proporcion·lnÌ rozvoj v˝robnÌch

program˘ s d˘razem na investice do
progresivnÌ modernizace. V˝robnÌ

sortiment BRISKu vyplynul z historickÈho
v˝voje, kter˝m firma za osmaöedes·t let

proöla. Nosn˝m programem jsou
zapalovacÌ a ûhavicÌ svÌËky pro spalovacÌ

motory. Od tohoto produktu,
dominantnÏ urËenÈho pro automobilov˝
pr˘mysl, uû byl jen mal˝ kr˘Ëek k v˝robÏ
autodiagnostiky a pozdÏji i snÌmaË˘ pro

automobilov˝ pr˘mysl. Dlouholet˝
v˝zkum technickÈ keramiky pro izol·tory

zapalovacÌch svÌËek pak umoûnil i jejÌ
dalöÌ vyuûitÌ pro speci·lnÌ ˙Ëely a vznik

samostatnÈho v˝robnÌho oboru
technickÈ keramiky na b·zi Al2O3.

Nejzn·mÏjöÌ skupinou v˝robk˘ BRISKu
jsou zapalovacÌ a ûhavicÌ svÌËky, kterÈ

jsou dod·v·ny do prvov˝rob i pro
n·hradnÌ spot¯ebu do tÈmÏ¯ öedes·ti

zemÌ svÏta. Jejich nabÌdka reprezentuje
svÏtovou öpiËku. V nabÌdce BRISKu jsou

i unik·tnÌ druhy zapalovacÌch svÌËek,
kterÈ nelze zÌskat u jinÈho v˝robce.

NechybÌ ani zapalovacÌ svÌËky pouûÌvanÈ
p¯ev·ûnÏ ve spalovacÌch motorech

montovan˝ch do r˘znÈho n·¯adÌ a stroj˘
v zemÏdÏlstvÌ a lesnictvÌ. ObchodnÌ

a distribuËnÌ sÌù BRISKu realizuje dod·vky
do prvov˝rob i pro n·hradnÌ spot¯ebu

a zaruËuje dostupnost zboûÌ vöem
z·kaznÌk˘m. 

Od roku 1996 je BRISK T·bor a. s.
drûitelem certifik·t˘ systÈmu jakosti

podle norem DIN EN ISO 9001, VDA 6.1
a QS-9000 a od roku 2000 i certifik·tu

dle ekologickÈ normy »SN EN ISO 14 001.
Za rok 1998 byl vyhodnocen jako jeden

z nejlepöÌch dodavatel˘ koncernu
Volkswagen a v letech 1999, 2000, 2001,
2002 byl za¯azen mezi "100 nejlepöÌch

firem v »eskÈ republiceì. DalöÌho
ocenÏnÌ se firmÏ dostalo od Hospod·¯skÈ

komory »R v kategorii st¯ednÌch
exportÈr˘, kde firma obsadila 3. mÌsto
za n·r˘st exportu 2000ñ2001. PozitivnÌ
hodnocenÌ firmy odr·ûÌ i udÏlen˝ titul

ÑRODINN… STÿÕBROì. SouË·stÌ firmy jsou
i jejÌ v˝robnÌ dce¯inÈ spoleËnosti BRITA
TRADE, s. r. o., Skl·¯sk˝ ˙stav v Hradci
Kr·lovÈ s. r. o. a OOO BRISK Ozersk

sÌdlÌcÌ v KaliningradskÈ oblasti v RuskÈ
federaci. 
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JJee  zzvvyykkeemm,,  žžee  ssee  nnaaššee  ppoolliittiicckkéé  ššppii--
ččkkyy  ttuu  aa  ttaamm  nneecchháávvaajjíí  vviidděětt,,  aann
rroozzpprráávvěějjíí  ss  úússppěěššnnýýmmii  ssvvěěttaa
ppooddnniikkáánníí  aa  mmoožžnnáá  jjssoouu  ii oobb--
ččaass  nnaa  ppřřííjjmmuu,,  ccoo  jjiimm  ttiittoo  lliiddéé
ssdděělluujjíí..  DDáállee  jjee  vv  ČČeesskkuu  zzvvyy--
kkeemm,,  žžee  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh  ((ppoo--
kkuudd  jjiimm  vvůůbbeecc  kkddyy  nnaa  nněěmm
zzrraakkyy  ssppooččiinnoouu))  vvěěttššiinnaa  ppoolliittii--
kkůů  ppoohhllíížžíí  sskkrrzz  zzáážžiittkkyy  vv ddáállaa--
vváácchh  zzaassttřřeennýýmm  ppoohhlleeddeemm  jjaakkoo
nnaa  nněěccoo,,  ccoo  ssee  dděějjee  jjiinnddee,,  jjaakkoo
nnaa  ssfféérruu  uuttrráácceenníí  ppeenněězz,,  vvoollnnééhhoo
ččaassuu  aa  vvýýjjeezzddůů  ddoo  zzaahhrraanniiččíí..  AA  pprroo--
ttoožžee  ttoottoo  vv  ČČeesskkuu  oobbeeccnněě  ppřřeevvaažžuujjííccíí
vvnníímmáánníí  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  ttvvoořříí  řřááddnnoouu  ddáávv--
kkuu  ppoommyyssllnnééhhoo  ppíísskkuu,,  kktteerrýý  ssaammii  ssoobběě  ssyyppeemmee  ddoo
jjiižž  ttaakk  zzaaddíírraajjííccííhhoo  ssee  ssoouukkoollíí  ččeesskkéé  eekkoonnoommiikkyy,,  ddoo--
vvoolliill  jjsseemm  ssii  hhnneedd  vv  úúvvoodduu  vvyyuužžíítt  ssiittuuaaccee  aa  ppoožžááddaatt
ppřřeeddsseedduu  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee
ssppoolleeččnnoossttii  BBRRIISSKK  TTáábboorr  aa..  ss..  IInngg..  MMoojjmmíírraa  ČČaappkkuu
oo vvyyjjááddřřeenníí,,  jjaakk  ppoohhllíížžíí  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh..  

Cestovní ruch, jako hospodářské odvětví, má
v Česku obrovskou potenci přinést a přilákat spou-
stu peněz a investorů. Je to oblast strašlivě nedoce-
ňovaná. Od vládních kruhů až po řadové občany.
Ministři i vlády hledají zdroje peněz všude jinde než
v tom nejjednodušším, čím odnepaměti disponu-
jeme z hlediska krás přírody, historie a kultury. Tak
tomu bylo i v minulém režimu, kdy cesty, jak získá-
vat finanční zdroje, byly zaměřeny na výrobu, tedy
průmysl a strojírenství. Všichni výše zmiňovaní ale
cestovní ruch uměli ohodnotit, jakmile se ocitli v za-
hraničí. Ostatně i já. A přitom stačilo, že tam bylo
uklizeno. Hospůdka, parkoviště, čerpací stanice,
vše vypadalo jinak. Člověk měl najednou pocit, že je
v jiném světě, který mu nabízí mnohem více. Nikoliv
pouze ze spotřebního hlediska, což by byla otázka
zboží, ale i přírody atd. Spousta nabídek v každé
obci a městečku, např. v Rakousku nebo severní
Itálii. Pastva pro oči bohatého i chudého turisty.
Když potom zabrouzdáte do řady míst v Česku a vi-
díte, čím že projíždíte, nevkusnými vesnicemi s pa-
nelovými domy vedle roubenek, kolem neuprave-
ných pozemků, po rozbitých silnicích atd. V zásadě
je to o tom: jiný kraj, jiný mrav. Pak si kladete
otázku, je-li to věc lidí – nás Slovanů –
nebo jestli to můžeme svést na desítky
let socialismu. Ale když se o tom začne
diskutovat, docházíte k závěru, že sice
máme třináct let po revoluci, ale že se
v tomto směru toho změnilo strašně
málo. 

TToo,,  pprroočč  jjsseemm  ssee  vvááss,,  ččlloovvěěkkaa,,
jjeehhoožž  ffiirrmmaa  mmáá  mmjj..  2255  %%  rruusskkééhhoo
ttrrhhuu  vv  zzaappaalloovvaaccíícchh  ssvvííččkkáácchh,,  zzee--

ppttaall  pprráávvěě  nnaa  cceessttoovvnníí  rruucchh,,  jjee
pprroottoo,,  aabbyy  ssee  ssmměěrrooddaattnníí,,  aallee  ii  řřaa--

ddoovvíí  oobbččaannéé  vv  ČČeesskkuu  ((iinnssppiirroovváánnii
ssvvýýmmii  vvzzoorryy))  ppoossttuuppnněě  oossmměělloovvaallii  hhoo--

vvoořřiitt  oo  cceessttoovvnníímm  rruucchhuu  jjaakkoo  oo  ssoouuččáássttii
ččeesskkééhhoo  hhoossppooddáářřssttvvíí..  TTéémmaa  „„cceessttoovvnníí

rruucchh““  jjee  ttoottiižž  uu ččeesskkýýcchh  ppoolliittiikkůů  oobbddoobbnněě  nnaa
iinnddeexxuu  jjaakkoo  nnaappřř..  pprroossttiittuuccee..  ZZkkrrááttkkaa  ssee  oo  nněěmm  jjaakkoo
oo  oobbllaassttii  ppooddnniikkáánníí  nneesslluuššíí  hhoovvoořřiitt..  AAnnoo,,  vvššiicchhnnii
aalleessppooňň  ttrrooššiiččkkuu  eekkoonnoommiicckkyy  uuvvaažžuujjííccíí  lliiddéé  vvěěddíí
oo jjeehhoo  ddiimmeennzzíícchh,,  aallee  pprroossaazzoovvaatt  ssyyssttéémmoovvéé  kkrrookkyy,,
jjaakk  jjeehhoo  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  nnaappuummppoovvaatt  ddoo  žžiill  ččeesskkéé
eekkoonnoommiikkyy  oo  ppáárr  ddeessíítteekk  mmiilliiaarrdd  ddoollaarrůů  rrooččnněě
zzaahhrraanniiččnnííhhoo  iinnkkaassaa  nnaavvíícc,,  ttoo  bbyy  pprroo  vvěěttššiinnuu  zz  nniicchh
zznnaammeennaalloo  ssee  mmeezzii  lliiddmmii,,  mmeezzii  nniimmiižž  ssee  ppoohhyybbuujjíí,,
ppookkuudd  nnee  zzttrraappnniitt,,  ttaakk  mmiinniimmáállnněě  nneebbýýtt  iinn..
HHllaavvnníímm  ddůůvvooddeemm,,  pprroočč  jjsseemm  vvááss  aallee  ppoožžááddaall  oo iinn--
tteerrvviieeww,,  jjee  ttoo,,  žžee  kkaažžddoorrooččnníímm  ttéémmaatteemm  ppááttýýcchh  vvyy--
ddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  jjee  ddoopprraavvaa  aa  vvaaššee  ffiirrmmaa  jjee  jjeeddnnoouu
zz ttěěcchh,,  kktteerráá  vv  ttééttoo  oobbllaassttii  ČČeesskkoo  úússppěěššnněě  rreepprreezzeenn--
ttuujjee  ppoo  cceelléémm  ssvvěěttěě..  KKrroomměě  ttoohhoo  jjssttee  zzřřeejjmměě  nneejj--
úússppěěššnněějjššíímm  ččeesskkýýmm  ppooddnniikkeemm  nnaa  jjeeddnnoomm  zz  nneejjppeerr--
ssppeekkttiivvnněějjššíícchh  ttrrhhůů  vv  RRuusskkéé  ffeeddeerraaccii..  JJeeddeenn  zz  nneejj--
kkoonnttrroovveerrzznněějjššíícchh  aa  nneejjvvěěttššíícchh  mmyysslliitteellůů  nnoovvoovvěěkkuu
pprrýý  pprroohhlláássiill,,  žžee  bbuuddoouuccnnoosstt  ppaattřříí  eelleekkttrriicckkéé  jjiisskkřřee..
PPookkuudd  ttoo  sskkuutteeččnněě  řřeekkll,,  ssoouudděě  ppooddllee  BBRRIISSKKuu,,  ppaakk
vv ttoommttoo  mměěll  ddoo  ppuunnttííkkuu  pprraavvdduu..  KK  jjaakkéémmuuppaakk  uu  vvááss
ddooššlloo  jjiisskkřřeenníí,,  žžee  jjssttee  ssee  pprroossaaddiillii  vvee  vvee  ssvvěěttěě
ččeesskkýýmm  ppaatteenntteemm??

Nejsem autorem této myšlenky, spíše propagáto-
rem a realizátorem. Ať navštívíte kteroukoliv část ze-
měkoule, neustále je kolem vás neuvěřitelné množ-
ství automobilů. Ten, kdo se zaměřil tímto směrem
a dělá to dobře, má obrovskou perspektivu. Pocho-
pitelně, v automobilovém průmyslu je obrovská
konkurence, větší než kdekoliv jinde. Je to o tech-
nice, o aspektech bezpečnostních, provozních atd.

Elementem, který motor uvádí do pohybu – zapálení
směsi, je svíčka. Ono se na ni dost zapomíná. Dříve
uměl svíčku vyměnit každý. Věděl, že má nějaké ele-
ktrody, nějakou odtrhovou vzdálenost, a vozil s se-
bou náhradní. Postupem času ale jakoby zapomněl,
že ve spalovacím motoru vůbec něco zapaluje. Hlav-
ně, že svíčka ovlivňuje výkon a spotřebu, což jsou
z hlediska rentability provozu nesmírně důležité as-
pekty. Snížit spotřebu nebo zvednout výkon motoru
při normální konstrukci, to je náročný problém. Řeší
jej princip naší vícejiskrové zapalovací svíčky, která
v těchto souvislostech nabyla na globálním významu. 

MMááttee  jjeejj  ppaatteennttoovváánn??
Ano, princip vícejiskrové zapalovací svíčky chrání-

me i v zahraničí, a nejen co se týče svíček, ale i ve
snímačích atd. Patentování je drahá záležitost, už
proto, že vícejiskrové svíčky, kluzné jiskry a další
věci, tedy aby motor zapaloval efektivněji, jsou dí-
lem, které není dokončené. Proto v BRISKu podpo-
rujeme technický rozvoj a neustále vytváříme něco
nového. Vydělávat se dá především na trvalé inova-
ci. Bez inovace by se neustále snižoval efekt podni-
kání. Firmy, které chtějí být dlouhodobě úspěšné,
musí inovovat. Proto prvním impulzem, který BRISK
měl – vícejiskrovou svíčkou – vývoj zdaleka neskon-
čil. A také proto, protože to souvisí s novými mate-
riály, motory, s novými názory na životnost svíček.
Vývoj svíček má řadu modifikací, a to nejenom v au-
tomobilovém průmyslu. Své znalosti přenášíme do
oblasti hobby i profesionálně používaných motoro-
vých nástrojů pro lesnickou a zemědělskou mecha-
nizaci – sekačky na trávu, ruční motorové pily atd.
I v této sféře hledáme výhodnější řešení zapalova-
cích svíček. 

JJiižž  jjsseemm  zzmmíínniill,,  žžee  vv  kkoommooddiittěě  zzaappaalloovvaaccíícchh  aa  žžhhaavvii--
ccíícchh  ssvvííččeekk  ppookkrrýývvááttee  2255  %%  rruusskkééhhoo  ttrrhhuu,,  ccoožž  jjee  pprroo
nnaaššiinnccee  uuvvaažžuujjííccíí  vv  ddiimmeennzzíícchh  EEvvrrooppyy  nněěccoo  ttaakkřřkkaa
nneeppřřeeddssttaavviitteellnnééhhoo..  

Expanzi BRISKu na ruském trhu považuji
za zásadní úspěch. Celý průmyslový svět
si uvědomuje, že to je ventil – východisko:
Rusko, Ukrajina, Indie, Čína. Zejména
Ruská federace vzhledem k rozloze, oby-
vatelstvu, přírodnímu a nerostnému bo-
hatství. Navázali jsme zde na historii
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a pozitivní stránku vztahů, na to, co Českosloven-
sko mělo v předstihu. Naší obrovskou obchodní
výhodou je, že jsme tak činili v době, kdy většina
československých a českých firem po roce 1990,
ať již díky rozhodnutí politických představitelů či
top managementu, dobrovolně a houfně vyklízela
své pozice na ruském trhu. 

KKddyyžž  ssee  pprrýý  nnoovviinnáářřii  ppttaallii  RRootthhsscchhiillddaa,,  ccoo  jjee  zzáákkllaa--
ddeemm  jjeehhoo  oobbcchhooddnnííhhoo  úússppěěcchhuu,,  ooddppoovvěědděěll,,  žžee  nnaa--
kkuuppoovvaall  vv  ddoobběě,,  kkddyy  vvěěttššiinnaa  oossttaattnníícchh  pprrooddáávvaallaa,,
aa žžee  pprrooddáávvaall,,  kkddyyžž  vvěěttššiinnaa  oossttaattnníícchh  nnaakkuuppoovvaallaa..
MMuusseell  ttoo  bbýýtt  oobbrroovvsskkýý  bbyyzznnyyss  uuttlluummiitt  ččeesskkýý  oobbrraannnnýý

pprrůůmmyyssll,,  kkooppřřiivvnniicckkoouu  TTaattrruu,,  ZZeettoorr,,  PPoollddii  aa  ddaallššíí
ffiirrmmyy  ddlloouuhhooddoobběě  zzaavveeddeennéé  nnaa  rruusskkéémm  ttrrhhuu  pprroo  ttyy,,
kktteeřříí  nnaassttoouuppiillii  ddoo  jjiimmii  vvyykklliizzeennýýcchh  ppoozziicc..  

Vzhledem k tomu, že my, v nestátních firmách,
jsme si uvědomili, že nám stejně nikdo nic nedá
a nikdo nepomůže, vsadili jsme na ruskou kartu
a přešli i přes období roku 1998, kdy v Rusku vládl
katastrofický scénář, devalvace rublu atd. Tím, že
jsme si to uvědomili, jsme získali v oblasti auto-
mobilového průmyslu a dodavatelů dílů předstih
před světovými velmocemi. BRISK zde uspěl díky

světové kvalitě, výborným cenám, servisu a dea-
lerským sítím a v neposlední řadě (což bylo roz-
hodující) díky přesunu technologií a výroby přímo
na ruské území. Uvědomujeme si ale i to, že
nemůžeme být pouze na českém a ruském trhu,
a tak se v tomto pojetí podnikání orientujeme
i na další teritoria. K dnešnímu dni kromě Ruské
federace dodáváme zhruba do šedesáti zemí
světa, a to nejen svíčky, ale i další sortiment…

UUžž  jjeenn  pprroottoo,,  žžee  ssee  hhooddnněě  aannggaažžuujjeettee  vv  oobbllaassttii
ssppeecciiáállnnííhhoo  uužžiittíí  ssvvííččeekk  pprroo  ssppoorrtt..  

Ano, a přináší to zajímavé výsledky. Umíme

vyrobit svíčku tzv. na míru. To se nám před několika
lety projevilo velmi pozitivně, když jsme se dostali
k firmě Lamborghini. Ta vyzkoušela naše svíčky
a byla překvapená pozitivními výsledky. Vůbec ji
nezajímalo, jestli je firma BRISK v České republice,
v Austrálii nebo v Tramtárii. Pro hlavního technika
byly rozhodující technické parametry, a ty byly
vysoce konkurenční… Takže, již několik let

dodáváme do prvovýroby firmě Lamborghini pro
mimořádně silné motory pro formuli na vodě.
Ostatně loni v dramatickém 38. ročníku Mistrovství
světa motorových člunů v nejprestižnější třídě F1
zvítězil tým Spirit of Norway, který je přímo podpo-
rován firmou BRISK Tábor a.s., se čluny s motory
Lamborghini osazenými zapalovacími svíčkami
BRISK Premium DOR 11 LGS. To jsou agregáty
s výkonem nad tisíc koní. Pořizovací cena takového
(samotného) motoru je zhruba 300 tisíc eur. Je to
nesmírně prestižní záležitost. Poznatky z této oblasti
nám pak velmi pomáhají v oblasti vývoje svíček pro
běžné motory. Máme řadu Premium, která je po-
měrně známá – dva kroužky, ale už máme i modi-
fikace, svíčky LGS… Svíčky Premium jsou dnes
velice žádané na motocykly BMW, zejména v Ně-
mecku, Belgii, Francii atd. V tomto směru se velmi
zvedla výroba.. Nárůst požadavků pro motocykly je
velký, protože naše svíčka vyřešila problém KFR,
který motory BMW vykazují.

VVaaššee  ssvvííččkkyy  ddoobbýývvaajjíí  ssvvěětt,,  aallee  ccoo  mmyy,,  zzvvllááddáámmee  ssaammii
sseebbee??  ŽŽiijjeemmee  ssii  vv  ČČeesskkuu  ddoobbřřee??

Já bych řekl, že v Česku stále ještě nejsou rozdíly
mezi bohatými a chudými, spokojenými a nespo-
kojenými tak extrémní. Český člověk tyto aspekty
ještě nevzal plně na vědomí. Stále je tady ještě

takový ten všelidový a socialistický přístup. Nejen ve
výrobě a v rozdělování. To je otázka dalších let.
Nicméně ve fungujících firmách jsou zaměstnanci
v tomto směru daleko více vtlačováni do poznávání
reálného světa tvorby a rozdělování hodnot než lidé,
kteří se nemohou v tomto světě úplně orientovat.
Kteří očekávají, že se i nadále o ně bude někdo sta-
rat a že se jejich požitky tvoří někde automaticky. Že
rozdělování zdrojů, které společně vytvoříme, musí
být nesmírně uvážlivé a racionální a že to není otáz-
ka pouze managementu, to si v naší firmě uvědo-
mujeme poměrně hodně. Je to o tom, aby všichni
věděli, že dlouhodobě máme společný cíl: dobře si
žít a aby nás práce bavila. Souvisí s tím technologie,
životní prostředí, kultura a image firmy atd. Toto je
samozřejmě nekonečná práce, kterou se nám
v BRISKu za posledních osm let částečně podařilo
zvládnout.

➤➤ www.brisk.biz

BRISK T·bor a. s. vznikl
transformacÌ st·tnÌho podniku Jiskra

v roce 1992. V roce 1995 se pak v r·mci
privatizace stal firmou s ryze Ëesk˝m

kapit·lem. Nov˝ management od
poË·tku klade velk˝ d˘raz na podporu

v˝voje a v˝zkumu. ZamÏ¯il se na
proporcion·lnÌ rozvoj v˝robnÌch

program˘ s d˘razem na investice do
progresivnÌ modernizace. V˝robnÌ

sortiment BRISKu vyplynul z historickÈho
v˝voje, kter˝m firma za osmaöedes·t let

proöla. Nosn˝m programem jsou
zapalovacÌ a ûhavicÌ svÌËky pro spalovacÌ

motory. Od tohoto produktu,
dominantnÏ urËenÈho pro automobilov˝
pr˘mysl, uû byl jen mal˝ kr˘Ëek k v˝robÏ
autodiagnostiky a pozdÏji i snÌmaË˘ pro

automobilov˝ pr˘mysl. Dlouholet˝
v˝zkum technickÈ keramiky pro izol·tory

zapalovacÌch svÌËek pak umoûnil i jejÌ
dalöÌ vyuûitÌ pro speci·lnÌ ˙Ëely a vznik

samostatnÈho v˝robnÌho oboru
technickÈ keramiky na b·zi Al2O3.

Nejzn·mÏjöÌ skupinou v˝robk˘ BRISKu
jsou zapalovacÌ a ûhavicÌ svÌËky, kterÈ

jsou dod·v·ny do prvov˝rob i pro
n·hradnÌ spot¯ebu do tÈmÏ¯ öedes·ti

zemÌ svÏta. Jejich nabÌdka reprezentuje
svÏtovou öpiËku. V nabÌdce BRISKu jsou

i unik·tnÌ druhy zapalovacÌch svÌËek,
kterÈ nelze zÌskat u jinÈho v˝robce.

NechybÌ ani zapalovacÌ svÌËky pouûÌvanÈ
p¯ev·ûnÏ ve spalovacÌch motorech

montovan˝ch do r˘znÈho n·¯adÌ a stroj˘
v zemÏdÏlstvÌ a lesnictvÌ. ObchodnÌ

a distribuËnÌ sÌù BRISKu realizuje dod·vky
do prvov˝rob i pro n·hradnÌ spot¯ebu

a zaruËuje dostupnost zboûÌ vöem
z·kaznÌk˘m. 

Od roku 1996 je BRISK T·bor a. s.
drûitelem certifik·t˘ systÈmu jakosti

podle norem DIN EN ISO 9001, VDA 6.1
a QS-9000 a od roku 2000 i certifik·tu

dle ekologickÈ normy »SN EN ISO 14 001.
Za rok 1998 byl vyhodnocen jako jeden

z nejlepöÌch dodavatel˘ koncernu
Volkswagen a v letech 1999, 2000, 2001,
2002 byl za¯azen mezi "100 nejlepöÌch

firem v »eskÈ republiceì. DalöÌho
ocenÏnÌ se firmÏ dostalo od Hospod·¯skÈ

komory »R v kategorii st¯ednÌch
exportÈr˘, kde firma obsadila 3. mÌsto
za n·r˘st exportu 2000ñ2001. PozitivnÌ
hodnocenÌ firmy odr·ûÌ i udÏlen˝ titul

ÑRODINN… STÿÕBROì. SouË·stÌ firmy jsou
i jejÌ v˝robnÌ dce¯inÈ spoleËnosti BRITA
TRADE, s. r. o., Skl·¯sk˝ ˙stav v Hradci
Kr·lovÈ s. r. o. a OOO BRISK Ozersk

sÌdlÌcÌ v KaliningradskÈ oblasti v RuskÈ
federaci. 
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MMoottoottuurriissmmuuss,,  zzvvllááššttěě  ppaakk  mmeezziinnáárrooddnníí,,  jjee  pprroo
kkaažžddoouu  nnaavvššttěěvvoovvaannoouu  zzeemmii  vveellkkýýmm  bbyyzznnyysseemm..  DDoo
ccíílloovvýýcchh  ddeessttiinnaaccíí  ssee  jjeezzddíí  nneejjeenn  ppooddllee  ttoohhoo,,  jjaakkýýmmii
aattrraakkttiivviittaammii  ddiissppoonnuujjíí,,  aallee  ii  ppooddllee  úúrroovvnněě  ddoopprraavvnníí
iinnffrraassttrruukkttuurryy  aa  nnaa  nnii  bbeezzpprroossttřřeeddnněě  nnaavvaazzuujjííccíícchh
sslluužžeebb  mmoottoorriissttůůmm..  PPoocchhooppiitteellnněě  lliiddéé,,  kktteeřříí  ssii  oobbllííbbiillii
jjiissttoouu  úúrroovveeňň  aa  ssttyyll  sslluužžeebb,,  ddoo  ddaannýýcchh  zzeemmíí  jjeezzddíí
ttaakkéé  pprroottoo,,  žžee  ssee  jjiimm  vv  hhootteelluu  jjeejjiicchh  oobbllííbbeennééhhoo
hhootteelloovvééhhoo  řřeettěězzccee,,  uu  ččeerrppaaccíícchh  ssttaanniicc  aappoodd..
ddoossttaannee  oobbddoobbnnéé  ppééččee,,  nnaa  jjaakkoouu  jjssoouu  zzvvyykkllíí..  NNaa
ttoottoo  ttéémmaa  jjsseemm  oo  rroozzhhoovvoorr  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  rroozzššíířřeenníí
ppooččttuu  ččeerrppaaccíícchh  ssttaanniicc  ssppoolleeččnnoossttii  SShheellll  ppoožžááddaall
ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  ffiirrmmyy  SShheellll  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa
IInngg.. PPaavvllaa  ŠŠeennyycchhaa..

Rozšíření naší sítě čerpacích stanic je zřetelným
důkazem trvalého zájmu firmy Shell o působení
v České republice. Stálé zvyšování podílu na trhu
pohonnými hmotami je v souladu s filozofií skupiny
Shell, která považuje Českou republiku za perspek-
tivní trh s velkým potenciálem dalšího růstu. Firma
Shell velmi zvažuje, jakým způsobem uspokojit co

nejširší spektrum zákazníků a nabídnout jim svůj
sortiment kvalitních paliv. K tomu potřebuje
dostatečné pokrytí v jednotlivých zemích.
Intenzivně proto vyjednává s účastníky na trzích
v evropských zemích o možnostech nákupu
a rozšíření sítě čerpacích stanic Shell. Není tomu
jinak ani v oblasti střední a východní Evropy či
v České republice. Důkazem toho je nejenom
akvizice čerpacích stanic TotalFinaElf v letošním
roce, ale i DEA v roce 2000 a některých
čerpacích stanic Avanti v roce 2002. Rozvíjející
se sítě v Česku a Maďarsku, které mají pro firmu
Shell stále větší význam, získají strategicky
významné objemy. Převzatá síť TotalFinaElf zajistí
firmě Shell v České republice přední místo mezi
ostatními mezinárodními firmami na trhu. Spojením
sítí dosáhne firma Shell celkového počtu 137 stanic
rozložených po celém území Česka, z nichž více než
50 obsluhuje zákazníky v nejdůležitějších městech
země. 

VV  ččeemm  ppooddllee  vvááss  ttkkvvíí  jjááddrroo  úússppěěcchhuu  ffiirrmmyy  SShheellll
ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa??

Zdar naší společnosti se odvíjí od toho, že přítom-
nost firmy Shell není zaměřena pouze na jeden jedi-

ný segment trhu, ale že diverzifikuje kompletní port-
folio. Je aktivní v sektoru čerpacích stanic i v sekto-
ru olejů, ať už průmyslových nebo automobilových.
Jsme poměrně úspěšní i v oblasti zásobování letec-
kých společností pohonnými hmotami a mazivy
a velmi aktivní v oblasti LPG – propan-butanu pro-
střednictvím skupiny Shell Gas v Kralupech nad
Vltavou. Rozšiřujeme své portfolio i v oblasti zpra-
cování. Jsme akcionářem v České rafinérské, a. s.
Kombinací efektů dosahujeme širokého povědomí
o firmě, což jí umožňuje být v očích zákazníků spo-
lečností, kterou preferují. Samozřejmě jí k tomu po-
máhá mezinárodní proslulost značky a marketingo-
vé akce šité na míru pro Českou republiku. V nepo-
slední řadě působení v motoristickém sportu, který
je zákazníky v České republice vnímán velmi inten-
zivně. Úspěchy firmy Shell s firmou Ferrari v závo-
dech F-1 jsou jednou z takových aktivit. Nedávno
společnost Shell uzavřela dohodu s koncernem

Volkswagen a stala se partnerem závodního týmu
Škoda Motorsport. Společně s ním se již účastnila
inaugurace Škody Fabia WRC na letošním
ženevském autosalonu.

➤➤ www.shell.cz

Shell Europe Oil Products je nejvÏtöÌ petrolej·¯skou

firmou p˘sobÌcÌ na evropskÈm trhu. Provozuje sÌù

Ëtrn·cti tisÌc stanic v osmadvaceti zemÌch. VlastnÌ

deset rafinÈriÌ a je spoluvlastnÌkem sedmi dalöÌch.

»erpacÌ stanice spoleËnosti Shell v EvropÏ obslouûÌ

vÌce neû öest milion˘ z·kaznÌk˘

kaûd˝ den. äirokÈ spektrum mo-

dernÌch a kvalitnÌch pohonn˝ch

hmot uspokojuje poûadavky z·-

kaznÌk˘ i jejich motorov˝ch vozidel.

NavÌc prodejny u ËerpacÌch stanic

nabÌzejÌ pestr˝ sortiment potra-

vin·¯sk˝ch v˝robk˘ a pot¯eb pro

motoristy.

Uspokojit 
co nejöiröÌ 
spektrum 
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Unik·tnÌ sloûenÌ 
Shell Diesel Extra byl vyvinut na základě ana-

lýzy požadavků a podmínek českého trhu. Uni-
kátní složení obsahuje směs účinných chemic-
kých látek, z nichž každá specifickým způso-
bem ovlivňuje výsledné vlastnosti nafty. Shell
Diesel Extra udržuje palivový systém v čistotě,
zlepšuje průběh spalování a snižuje množství
škodlivých emisí. Zároveň za pomoci antikoroz-
ních prostředků efektivně chrání palivový sys-
tém před korozí (zejména palivovou nádrž
a vstřikovací čerpadlo). K lepším užitným vlast-
nostem přispívají také příměsi snižující pěni-

vost nafty, což se pozitivně projeví především
při čerpání paliva. Řidiči, kteří se rozhodnou
tankovat novou naftu Shell Diesel Extra, mohou
očekávat zlepšení chodu motorů, zlepšení je-
jich účinnosti a snížení nároků na servis a údr-
žbu svých vozů.

BezproblÈmov˝ provoz
Kvalita paliva účinně přispívající k bezproblé-

movému chodu hnacích agregátů je mimořád-
ně důležitým aspektem markantně ovlivňujícím
vysokou rentabilitu provozu. Zejména u větších

vozových parků a nákladních vozů. Pro tyto
skupiny je typický vysoký počet najetých kilo-
metrů, a to výrazně vyšší, než je obvyklý prů-
měr. „Naším hlavním cílem je vyhovět přáním
a potřebám zákazníků. Proto jsme v roce 1999
uvedli na trh palivo Shell V-Power, čímž jsme
zahájili dlouhodobý program zvyšování kvality
nabízených paliv a služeb. V roce 2001 jsme
přišli s palivem Shell V-Power Racing a dnes
uvádíme na trh naftu Shell Diesel Extra. To jen
potvrzuje má slova o mimořádném zájmu uspo-
kojit potřeby našich zákazníků,“ říká RNDr. Vla-
dimír Vacek, ředitel provozu čerpacích stanic
Shell v České republice. 

Shell 
Diesel Extra 
nov· kvalita ochrany motoru

16. dubna uvedla spoleËnost Shell Czech Republic a.s. na Ëesk˝ trh nov˝

typ vysoce kvalitnÌ nafty Shell Diesel Extra. Nov· nafta p¯in·öÌ v˝hody

p¯i pouûitÌ ve vöech typech dieselov˝ch motor˘ od tÏûk˝ch n·kladnÌch

voz˘ aû po nejnovÏjöÌ vysokov˝konovÈ motory osobnÌch voz˘. 

„Akvizice sítě
TotalFinaElf významně
posílí přítomnost
značky Shell na vysoce
konkurenčním českém
trhu pohonných hmot
a rozšíří možnost
nabídky kvalitních
značkových výrobků
a služeb ještě většímu
počtu zákazníků než
kdykoli předtím. Těm
se tak otevírají širší
možnosti využití
platebních karet
euroShell, tankování
unikátních paliv 
V-Power nebo V-Power
Racing a též výhod

široké nabídky z doplňkových služeb, jako jsou mycí linky
a atraktivní obchody. Samozřejmostí bude možnost
zapojení do věrnostního programu SMART, který nabízí
stálým zákazníkům široké spektrum výhod.“ 
VVllaaddiimmíírr  VVaacceekk,,  řřeeddiitteell  pprroovvoozzuu  ččeerrppaaccíícchh  ssttaanniicc  SShheellll
CCzzeecchh  RReeppuubblliicc

„Rozšiřování naší působnosti na rychle rostoucích
trzích, jakými jsou Česká republika a Maďarsko, je
záměrem skupiny Shell. Získání sítí TotalFinaElf v těchto
zemích je rozhodující krok k do–sažení strategicky
významných objemů, zajišťující další zefektivnění naší
obchodní činnosti.“ 
AAddrriiaann  LLooaaddeerr,,  pprreezziiddeenntt  SShheellll  EEuurrooppee  OOiill  PPrroodduuccttss

33 dalöÌch
stanic Shell 

d o p r a v a

V NÏmecku je naplÚov·n poûadavek

SpolkovÈho antimonopolnÌho ˙¯adu, 

kter˝ po spojenÌ firem Shell a DEA v lednu

2002 uloûil snÌûit jejich podÌl na nÏmeckÈm

trhu o 5 %. Royal Dutch/Shell Group

of Companies 31.3. 2003 ozn·mil, 

ûe v˝mÏnou za 133 ËerpacÌch stanic

v NÏmecku a podpisem p¯Ìsluön˝ch 

smluv zÌsk·v· sÌtÏ ËerpacÌch stanic 

firmy TotalFinaElf v »eskÈ republice 

(33 stanic), MaÔarsku (70 stanic) a takÈ 

ve Francii (7 stanic). PodepsanÈ dohody

jeötÏ musÌ odsouhlasit p¯ÌsluönÈ    

antimonopolnÌ ˙¯ady 
a organizace.
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JJaakkoo  dděěttii  jjssmmee  ssii  vv ššeeddeessááttýýcchh
lleetteecchh  hhrráávvaallii  vv  SSeezziimmoovvěě  ÚÚssttíí

kkoolleemm  žžeelleezznniiččnníí  ttrraattěě  aa ččee--
kkaallii,,  aažž  bbuuddee  pprroojjíížždděětt  eellee--
ggaannttnněě aaeerrooddyynnaammiicckkáá
VViinnddoobboonnaa  ssvviiššttííccíí  mmeezzii
BBeerrllíínneemm  aa  VVííddnníí..  TTěěššíívvaallii
jjssmmee  ssee,,  žžee  uuvviiddíímmee  kkuu--
cchhaařřee  ss  vveellkkoouu  bbíílloouu  ččeeppii--

ccíí,,  ccoožž  ssee  nnáámm  vveellmmii  ččaassttoo
ppooddaařřiilloo..  NNiiccmméénněě,,  nneejjeenn

VVííddeeňň,,  tteehhddyy  zzaa  žžeelleezznnoouu
ooppoonnoouu,,  aallee  ii  vvůůbbeecc  jjíízzddaa  ssaammaa

ttoouuttoo  ((nnaa  ssvvoouu  ddoobbuu))  ffaannttaassttiicckkoouu
mmoottoorroovvoouu  ssoouupprraavvoouu  bbyyllaa  ddaalleekkoo  zzaa  mmýýmm  tteehhddeejj--
ššíímm  hhoorriizzoonntteemm..  MMeezziittíímm  ssee  zz  VViinnddoobboonnyy  ssttaall  oobbyyččeejj--
nnýý  vvllaakk  řřaazzeennýý  zz oobbyyččeejjnnýýcchh  vvaaggoonnůů  aa  zz  VVííddnněě  mměěssttoo,,
ddoo  nněěhhoožž  jjee  zz PPrraahhyy  sstteejjnněě  oobbyyččeejjnněě  ddaalleekkoo  jjaakkoo  ttřřee--
bbaa  ddoo  KKooppřřiivvnniiccee..  77..  dduubbnnaa  ooddppoolleeddnnee  jjsseemm  ssee  ttaakk
oocciittll  vvee  VVííddnnii  nnaa  ččeesskkéémm  vveellvvyyssllaanneeccttvvíí,,  nnaa  aakkccii,,  nnaa
nniižž  mmnnee  ppoozzvvaall  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh  IInngg..
PPeettrr  KKoouussaall..  NNeeppoottkkaallii  jjssmmee  ssee  ppoopprrvvéé..  CChhttěěllii  jjssmmee
ssppoolluu  dděěllaatt  ppoovvííddáánníí  jjeeššttěě  vv  ddoobběě,,  kkddyy  ppůůssoobbiill  vv  ččeellee
GGeenneerráállnnííhhoo  zzaassttoouuppeenníí  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh  vvee  VVííddnnii,,  aallee
nněějjaakk  jjssmmee  ttoo  ddoo  mmiinnuullééhhoo  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  nneessttiihh--
llii..  NNyynníí  tteeddyy  ssppoolluu  hhoovvoořříímmee  nnaa  aakkccii,,  jjeejjíímmžž  jjee  hhllaavv--
nníímm  aakkttéérreemm,,  pprroottoožžee  ssee  ttuu  lloouuččíí  ss  ppřřáátteellii  zz  ookkrruuhhuu
oobbcchhooddnníícchh  ppaarrttnneerrůů  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh..  MMáá  pprrvvnníí  oottáázzkkaa
nnaa  nněěhhoo  bbyyllaa::  „„PPaannee  řřeeddiitteellii,,  jjaakkýý  jjee  vváášš  vvzzttaahh  kk RRaa--
kkoouusskkuu  aa  VVííddnnii??““

Velmi pozitivní až osobní, protože jsem zde praco-
val a trávil volné chvíle. Vídeň jsem si zamiloval. Na
čtyři roky svého působení v Rakousku
budu vždy vzpomínat s láskou.

ČČíímm  jjee  VVííddeeňň  oopprroottii  PPrraazzee  jjiinnáá??
Vídeň má s Prahou hodně spo-

lečného. Nicméně se mi zde líbí

jakoby větší vstřícnost
lidí a srdečnost. Zejmé-
na se mi zdá, že se tu lidé
umí více bavit a využívat volný
čas. Že si rodiny společně vyjdou
do restaurací a kaváren a za sportem. Je
zvykem, že ve Vídni se více žije a tráví společné
chvíle jak v kruhu rodinném, tak hodně s přáteli.

ZZaa  ddoobbuu  vvaaššeehhoo  ppůůssoobbeenníí  vvee  VVííddnnii  ssee  ppooddaařřiilloo
nnaavvýýššiitt  ppřřeepprraavvnníí  vvýýkkoonnyy  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh  oo  vvííccee  nneežž
sseeddmmddeessáátt  pprroocceenntt..  DDoommnníívvááttee  ssee,,  žžee  ssee  vváámm  bbuuddee
ppooddoobbnněě  ddaařřiitt  ii  vvee  ffuunnkkccii  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee??

Než jsem do Vídně nastoupil, bývalo tu zvykem
přepravovat kolem dvou a půl milionu tun zboží
ročně. V průběhu mého působení zde se podařilo
tento objem zvýšit a stabilizovat na čtyřech a půl
milionech tun ročně, které byly podle statistik na-
šich odúčtovacích center skutečně odvezeny. Co se
týče vedení Českých drah, dostalo se mi nabídky,
jaká se neodmítá. Na generální ředitelství Českých
drah do Prahy jsem přišel s tím, že mám již téměř
třicetiletou praxi na železnici. České dráhy jsou na
čtvrtém místě v objemu přepravy v Evropě v oblasti
nákladní dopravy. Už nyní tedy v Evropě hrajeme
velmi významnou roli. Přesto jsem přesvědčen, že
na Českých drahách je třeba zlepšit zejména ob-
chodní činnost, a jsem proto připraven využít vše-
chny své dosavadní zkušenosti.

ČČeesskkoo  jjee  zz  hhlleeddiisskkaa  žžeelleezznniiččnníí  ddoopprraavvyy  iiddeeáállnníí  ttrraann--
zziittnníí  zzeemmíí..  SS  ddoobbuuddoovváávváánníímm  žžeelleezznniiččnníícchh  kkoorriiddoorrůů
ssee  jjeehhoo  aattrraakkttiivviittaa  jjeeššttěě  zzvvyyššuujjee..  ČČeesskkoo  bbyy  aallee  mmoohhlloo

bbýýtt  zzeemmíí  zzaassllííbbeennoouu  ii  pprroo  oossoobbnníí  žžeelleezz--
nniiččnníí  ddoopprraavvuu..  KKddyyssii  bbyylloo  zzvvyykkeemm
jjeezzddíívvaatt  nnaa  ddoovvoolleennéé  vvllaakkeemm,,  ccoožž  jjaakk  ssee
zzddáá  ––  ssoouudděě  ppooddllee  vveellkkééhhoo  zzáájjmmuu  oo
JJaaddrraann  EExxpprreessss  ––  ssee  ooppěětt  nnaavvrraaccíí..  JJaakk
ppoohhllíížžííttee  nnaa  ppřřeepprraavvuu  oossoobb??

Určitě pozitivně, je to nejbezpečnější a z hlediska
ekologie nejšetrnější způsob hromadné přepravy.
Ostatně v minulém Všudybylu předseda předsta-
venstva a generální ředitel pojišťovny Kooperativa
Ing. Vladimír Mráz konstatoval, že každoročně na
českých silnicích a dálnicích v důsledku dopravních
nehod zahyne kolem patnácti set lidí a že tedy kaž-
dým rokem jakoby zmizí jedna docela slušně velká
vesnice. Na přepravu osob po železnici bych pohlí-

žel s ještě větším optimismem, pokud by železniční
společnosti operující v Česku ve veřejném zájmu
měly srovnatelné podmínky např. s rakouskými spo-
lečnostmi. Jsem přesvědčen, že v tom případě by
byla železniční přeprava cestujícími využívána dale-
ko více. Čtyři roky jsem pracoval v Rakousku a mám
velké zkušenosti s Rakouskými drahami. Trošku jim
závidím, poněvadž dotace do železniční dopravy tu

Vstupem do EvropskÈ   

unie se bude zvyöovat
kultura cestov·nÌ
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jsou asi čtyřikrát vyšší. A je to vidět na osobní
přepravě. Jezdí zde krásné vlaky, což si zatím ne-
můžeme až v takové míře dovolit, protože na to
stát nemá peníze. Dnes tedy jako jeden z největ-
ších  problémů vidím to, že České dráhy sice po-
dle potřeby služeb ve veřejném zájmu připravují
grafikon vlakové dopravy, vypravují počty vlaků,
které byly odsouhlaseny regiony, ale na druhé
straně, byť by to měl být mandatorní výdaj, tyto
vlaky nejsou zaplaceny státem tak, jak by měly.
Tím pádem České dráhy doplácejí na to, že tyto
spoje provozují. Kromě toho je poměrně vysoké
jízdné, a to zejména do zahraničí, poněvadž po-
kud rodina jede ve čtyřech, automobil ji vyjde

podstatně levněji. Jakousi bílou vránou a blýská-
ním na lepší časy v železniční přepravě osob na
dovolenou je Jadran Express. S potěšením mohu
konstatovat, že se Českým drahám těmito zvlášt-
ními vlaky, které budou jezdit v létě na trase Pra-

ha - Pardubice - Česká Třebová - Brno -
Břeclav - Graz - Záhřeb - Split, daří
úspěšně konkurovat nejen daleko
vyšším komfortem přepravy oproti
autobusům a letadlům, ale i cenou.
Ostatně zkuste si s sebou do autobusu
vzít osobní automobil! U autovlaku
Jadran Express to včetně jízdenky
a lehátka tam a zpět vyjde na 3990 Kč.

ZZmmíínniill  jjssttee  cceessttoovváánníí  nnaa  ddoovvoolleennoouu..  JJaakk
vvnníímmááttee  oobbllaasstt  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu??

Ačkoliv jsem zatím hovořil o Jadran
Expressu, tedy cestování k Čechy nejob-
líbenějšímu moři, cestovní ruch rozhodně
není pouze oblastí zálib a volného času.
Nakonec příjmy České republiky z cestov-

ního ruchu rozhodně nejsou zanedbatelné.
Jsem přesvědčen, že by se mohly do budoucna
i zvyšovat, protože se vstupem do Evropské unie
se bude zlepšovat kultura bydlení i cestování. Na
cestovní ruch se dívám jako na příležitost pro České
dráhy, které by mohly i v této oblasti najít své další

uplatnění a zvýšit své tržby. Pro řadu domácích
i zahraničních turistů je totiž jízda vlakem velkou
atrakcí. 

CCoo  ssii  jjaakkoo  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell,,  kktteerrýý  mmáá  ššaannccii  ddoovvéésstt
ČČeesskkéé  ddrrááhhyy  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee,,  oodd  vvssttuuppuu  sslliibbuujjeettee??

Co se Evropské unie týká, České dráhy jsou při-
praveny. Liberalizace vstupu na železnici je v Česku
samozřejmostí. Spolupráce s dalšími železnicemi
na vysoké úrovni. Již v této době u nás v oblasti že-

lezniční přepravy podniká deset procent dopravců,
kteří využívají dopravní cesty. 

➤➤ www.cd.cz
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■ V letnÌ sezonÏ 2003 bude jezdit jedenkr·t t˝dnÏ
zvl·ötnÌ vlak CestovnÌ kancel·¯e »esk˝ch drah a.s.
mezi Prahou a Splitem.
■ Cestov·nÌ po ûeleznici m· ¯adu nesporn˝ch
v˝hod. BezpeËnost p¯epravy totiû, na rozdÌl od silni-
ËnÌ, neohroûujÌ bezohlednÌ ani unavenÌ ¯idiËi. Dobu
cestov·nÌ nepl·novanÏ neprodluûujÌ ËastÈ silniËnÌ
kolapsy ani povinnÈ zast·vky u benzinov˝ch stanic
a vybÌr·nÌ m˝tnÈho. D˘stojnÈ cestov·nÌ s hygieni-
ck˝m z·zemÌm si lze navÌc zp¯Ìjemnit obËerstvenÌm
za ËeskÈ ceny, zajiöùovan˝m spoleËnostÌ JÌdelnÌ
a l˘ûkovÈ vozy v leh·tkov˝ch a l˘ûkov˝ch vozech.
Ve vlaku je moûn· p¯eprava jÌzdnÌch kol a surf˘
■ Odjezd z Prahy bude v p·tek dopoledne
s p¯Ìjezdem do Splitu v sobotu r·no.
■ Odjezd ze Splitu pak v sobotu odpoledne
s p¯Ìjezdem do Prahy v nedÏli odpoledne.

Ceny: zp·teËnÌ jÌzdenka 2.t .̄
k  sezenÌ 1 990 KË (dÏti do 12 let 1 600 KË) 
leh·tko 3 500 KË (dÏti do 12 let 2 800 KË) 
l˘ûko 5 000 KË (dÏti do 12 let 4 000 KË) 
p¯eprava auta s jÌzdenkou pro ¯idiËe (leh·tko) 3 990 KË 
dÏti do 4 let bez n·roku na mÌsto zdarma

J A D R A N  E X P R E S S
Informace a prodej

»eskÈ dr·hy ñ CestovnÌ kancel·¯
V Celnici 6, 110 00 Praha 1

a ve vöech poboËk·ch CK »D
tel.: 224 239 464, fax: 224 232 191

e-mail: CKPHApob692@dop.pha.cd.cz 

www.cd.cz/CKCD

a ve vaöÌ cestovnÌ kancel·¯i

JADRAN EXPRESS

PRAHA HL.N.
KOLÕN

PARDUBICE HL.N.
»ESK¡ TÿEBOV¡

BRNO HL.N.
BÿECLAV
HOHENAU
WIEN NORD
WIEN MEIDLING
GRAZ HBF.
SPIELFELD - STRAB

MARIBOR
DOBOVA

SAVSKI MAROF
ZAGREB GK

OGULIN
SPLIT

Kudy?Kudy? 

Pohodln· cesta vlakem

do SPLITU



p r o p a g a c e  » e s k a

p · t È  v y d · n Ì  2 0 0 3

„Zdědili jsme po předcích to nejlepší – zemi plnou bohatství a krás,
které nás vyzývají, abychom se jich zhostili a dále je rozvíjeli“, tak uvedla
Blanka Langerová společenský večer v hotelu Inter-Continetal Praha,
který byl zároveň oslavou čtyřletého působení firmy ACR Alfa s. r. o. na
domácím a zahraničním trhu cestovního ruchu.

Vedoucí útvaru tuzemský prodej střední Evropa a Asie firmy ŠKODA
AUTO, a. s. JUDr. Ing. Lubomír Kopecký potvrdil, že exkluzivní a obsa-
hově unikátní kniha patří do byznysu, s tím, že ŠKODA AUTO, a. s.
publikaci „Praha a turistické perly České republiky“ využívá u vozů
Superb prodávaných do zahraničí jako vysoce reprezentativní dar pro
nové majitele těchto automobilů. 

VyuûÌt distribuËnÌch moûnostÌ
firem k propagaci »eska

Blanka Langerová, jednatelka
a ředitelka,  Zdeněk Kameník, výkonný
ředitel (oba ACR Alfa s. r. o.), Lubomír
Kopecký (ŠKODA AUTO, a. s.) 
a Pavel Hlinka (generální ředitel 
hotelu Inter.Continental Praha) křtili 
2. dubna v devátém patře hotelu 
Inter-Continental Praha firemní
modifikaci knihy „Praha a turistické
perly České republiky“ společnosti
ACR Alfa. V uměleckém programu
vystoupili houslový virtuos Jaroslav
Svěcený, flétnistka Žofie Vokálková
a rytíř šampaňského vína Milan
Průcha. Moderátorkou večera byla
Stanislava Lekešová. Podle Blanky
Langerové je hlavním důvodem
produkce firemních edic zapojení
významných, zejména exportujících
firem (z oblasti automobilového
průmyslu je to ještě KAROSA a. s.
Vysoké Mýto) do propagace České
republiky a využití jejich distri-
bučních možností v zahraničí. 

CD ROM ÑPraha a turistickÈ perly »Rì
je elektronickou verzí knihy. Zatímco tištěná kniha je

impozantním dárkem, CD ROM, lehčí o tři kila, umožňuje
elegantní a efektivní vyhledávání dat, jimiž jsou obě
verze nabity. Takže i malý stříbrný disk může inspirovat
k návštěvě některého z mnoha krásných míst v naší
zemi. Ostatně ACR Alfa vydala již tři vydání celore-
publikové knihy „Praha a turistické perly České
republiky“, dále publikace „Morava a Slezsko na prahu
nového tisíciletí“, „Morava a Slezsko v novém tisíciletí“
a krajskou knihu „Karlovarský kraj“. Před vydáním jsou
další krajské publikace „Olomoucký kraj“ a „Králové-
hradecký kraj“. Všechny propagační aktivity ACR Alfa
pak propojuje internetová podoba všech jejích produktů
na adrese www.vitejte.cz.

aneb K¯est v p¯ebalu äKODA

AUTO, a. s. ñ unik·tnÌ knihy

o unik·tnÌ zemi

16

PerlyPPeerrllyy v Superbu



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

AACCRR  AAllffaa  ss..  rr..  oo..  
Boleslavova 141/3  140 00 Praha 4
tel.: 261 215 703, mobil: 606 645 084
e-mail: info@acr-alfa.cz
➤➤ www.acr-alfa.cz
➤➤ www.vitejte.cz

p r o p a g a c e  » e s k a
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PPřřeeddsseeddyy  ppřřeeddssttaavveenn--
ssttvvaa  aa  řřeeddiitteellee  aakkcciioovvéé
ssppoolleeččnnoossttii  JJiinnddřřiicchhoo--
hhrraaddeecckkéé  mmííssttnníí  ddrrááhhyy
IInngg..  JJaannaa  ŠŠaattaavvyy  jjsseemm
ssee  zzeeppttaall,,  pprroočč  ssee  rroozz--

hhooddll  kk  ttoommuuttoo  vv  ČČeesskkuu
ppoonněěkkuudd  nneeoobbvvyykklléémmuu

zzppůůssoobbuu  ppooddnniikkáánníí  vv  ddoo--
bběě,,  kkddyy  nnaadd  žžeelleezznniiččnníí

ddoopprraavvoouu  ttéémměěřř  vvššiicchhnnii  
To je záležitost, která sahá hluboko

do mé osobní historie. Asi to vyzní pomazaní lámali
hůl.jako slova některých politiků, že jsem si již jako
dítě hrával s vláčky… Ale opravdu jsem si s nimi
hrál. Vyvrcholilo to tím, že jsem po absolvování gym-
názia skončil na Vysoké škole dopravy a spojů v Ži-
lině. Z malých vláčků jsem brzy přesedlal na skuteč-
né, které mne zajímaly daleko víc. Od prvopočátku
jsem byl přesvědčen, že lokálky – vedlejší tratě – ne-
jsou ani zdaleka takovou přítěží a přežitkem, jak by-
lo již v sedmdesátých a osmdesátých letech tvrze-
no. Zajímal jsem se o různé jiné formy provozování
vedlejších tratí, sháněl a čerpal informace z tehdy
velmi málo dostupných podkladů. Fascinovaly mě
rakouské zemské a soukromé dráhy, věděl jsem, že
podobné podniky existují i v západním Německu.
Když pak v sedmdesátých a osmdesátých letech na-
stala první vlna rušení vedlejších tratí (nakonec se
zrealizovala pouze z velmi malé části), nedalo mi to
a chtěl jsem s tím – tehdy poněkud naivně – něco
dělat. Tak jako vy jsem se narodil v Táboře, takže
jsem to do Jindřichova Hradce neměl daleko. Mohl
jsem tedy porovnávat své informace o rakouských
úzkokolejkách se situací na těch jindřichohradec-
kých a bylo mi jasné, že to tam musí být vedeno
jinak. Na vysoké škole jsem se tedy v rámci student-
ské vědecké činnosti věnoval jindřichohradeckým
úzkokolejkám. Nakonec i téma mé diplomové práce 

bylo: „Historie, současnost a budoucnost jindřicho-
hradeckých úzkokolejek“. Dokazoval jsem, že úzko-
kolejné tratě jsou záležitostí, která má budoucnost.
A to i ekonomickou. Jen je třeba k nim přistupovat
úplně jinak než z pohledu velké, navíc státní, želez-
niční společnosti. 

Šla léta. Nastoupil jsem k ČSD, pak ČD, až jsem
se dostal na referentskou funkci na tehdejší gene-
rální ředitelství. První polovina devadesátých let se
jakoby rozhodla poměrně drsným způsobem dávat
za pravdu závěrům mé diplomové práce. Opět se
velmi intenzivně hovořilo o rušení a likvidaci vedlej-
ších tratí, přičemž jindřichohradecké úzkokolejky na
žebříčcích neefektivních tratí a potenciálních adeptů
na zrušení tradičně obsazovaly čelní místa, trať do
Nové Bystřice obvykle dokonce místo vítězné. Velmi
brzy jsem po několika rozhovorech s tehdejším ve-
dením Československých drah, posléze Českých
drah, pochopil, že jedinou šancí, jak mohou tyto tra-
tě přežít, je dostat je mimo systém Českých drah.
V té době existovala pouze jediná cesta – privati-
zace. Podařilo se, že v roce 1993 byly úzkokolejky
rozhodnutím vlády vyhlášeny majetkem do
privatizace. Ve stejné době jsme se skupinou lidí,
kterým jejich osud nebyl lhostejný a kteří do toho
byli schopni dát více než jenom pivní řeči, založili
akciovou společnost. Ta začala konat zákonné kroky

k velké privatizaci, jako jediný zájemce jsme podali
příslušný privatizační projekt. Léta se pak nedělo
nic, protože privatizace úzkokolejek se stala velkým
politikem, až byla v lednu 1997 na jižní úzkokolejné
trati do Nové Bystřice zastavena doprava. To byl
patrně moment, který nakonec dal do pohybu dění
a rozhodující místa. Když se 14. června 1997 naše
společnost stala nájemcem a provozovatelem trati
do Nové Bystřice, bylo to poprvé od roku 1948, kdy
veřejnou osobní železniční dopravu zajišťoval sou-
kromý subjekt. Když potom České dráhy začaly
omezovat provoz i na druhé trati do Obrataně, bylo
jen logické, že se naše společnost stala od 24. října
téhož roku nájemcem a provozovatelem celého
úzkokolejného systému včetně zaměstnanců. Od
1. 3. 1998 jsme vlastníkem jindřichohradeckých
úzkokolejek, počínaje dopravní cestou, vozidly

konče. Od té doby, tedy již pět let, naše akciová
společnost jindřichohradecké úzkokolejky provo-
zuje. Těch pět let potvrdilo mé obecné teze o způ-
sobech řešení z diplomové práce staré dvacet
let. A nejen to: v současné době už se začínáme
zmáhat i na investice do vozového parku a na
rozsáhlé opravy tratí, které byly neuvěřitelným
způsobem zanedbávané.

JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkéé  mmííssttnníí  ddrrááhhyy  zzaajjiiššťťuujjíí  hhrroommaadd--
nnoouu  oossoobbnníí  aa  nnáákkllaaddnníí  ddoopprraavvuu  aa  zzáárroovveeňň  ppeeččuujjíí

NenÌ to   
muzeum 
nebo   
expozice

SpoleËnost Jind¯ichohradeckÈ mÌstnÌ dr·hy, a.s. je prvnÌm

soukrom˝m provozovatelem ve¯ejnÈ ûelezniËnÌ dopravy v »esku.

VlastnÌ zn·mÈ  ˙zkorozchodnÈ tratÏ z Jind¯ichova Hradce do NovÈ

Byst¯ice a ObratanÏ. Provozuje na nich pravidelnou osobnÌ

a n·kladnÌ dopravu v motorovÈ trakci, bÏhem letnÌ sezony takÈ

pravidelnÈ parnÌ vlaky s historick˝mi vozy. TratÏ o celkovÈ dÈlce

79 km majÌ rozchod 760 mm, je na nich celkem 29 stanic

a zast·vek a nejvyööÌ povolen· rychlost 50 km/h. Z tohoto pohledu

tedy rozhodnÏ nejde jen o jak˝si v˝letnÌ vl·ËekÖ
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oo pprrvvoořřaaddoouu  ssttřřeeddooeevvrrooppsskkoouu  ttuurriissttiicckkoouu  aattrraakkccii..
Ano, naše úzkokolejka je unikátní tím, že si do-

dnes zachovala význam, pro který byla postavena.
V Evropě existuje spousta takovýchto romantických
železnic, ale většina z nich je dnes již zpravidla jen
turistickou atrakcí. Naše dráha mezi ně nepatří.
Dodnes se jí dojíždí do zaměstnání a do škol, máme
tady i nákladní dopravu, jejímž prostřednictvím
zásobujeme místní podniky. Je živá, a tím je
atraktivnější. Není to muzeum nebo expozice. Sa-
mozřejmě, s tím je spojena i další věc. Jsme po-
skytovatelé služeb ve veřejném zájmu, takže jsme
i příjemcem příslušné podpory veřejné ruky jako
ostatně všichni provozovatelé veřejné dopravy.
V režimu základní dopravní obslužnosti naší úz-
kokolejky ročně využije na tři sta padesát tisíc
cestujících, což je pro venkovskou oblast, nepříliš
hustě osídlenou, číslo velmi slušné. 

KKddoo  ssee  kkddyy  nneecchhaall  vvéézztt  vvllááččkkeemm  lleesseemm  ppoo  úúzzkkookkoo--
lleejjnnéé  ttrraattii  kklliikkaattííccíí  ssee  mmeezzii  ssttrroommyy  aa  ppřřeess  ppaalloouukkyy
aa  nneenníí  úúppllnnýý  ppaařřeezz,,  mmuusseell  zz  ttoohhoo  bbýýtt  ookkoouuzzlleenn..
ČČlloovvěěkk  ppřřii  ttoomm  nnaabbýývváá  ppoocciittuu,,  žžee  jjee  ttéémměěřř  mmoožžnnéé
zzaa  jjíízzddyy  kkoolleemm  ttrraattěě  ssbbíírraatt  hhoouubbyy  ččii  mmaalliinnyy..  

Velmi neradi slyšíme, že se z vlaku dají sbírat
houby. Ne že by kolem trati nebyly, a pohled
z okénka na klobouky hřibů, křemenáčů nebo
bedel je velmi lákavý. Na trati do Nové Bystřice

ale vlaky jezdí rychlostí 30 km/h. Nikomu bych
proto neradil zkoušet vystoupit za jízdy z vlaku,
sebrat si hříbka a naskočit. Na trati do Obrataně
jezdíme padesátkou, takže tam je to ještě nebez-
pečnější. Říkám to i proto, protože se občas vysky-
tují lidé, kteří zapomínají, že naše úzkokolejka je
regulérní vlak a mají tendenci třebas lézt za jízdy na
střechu. Naše vláčky ovšem jezdí kus po elektrizova-
né trati ČD a pohlazení trolejí s napětím pětadvacet
tisíc voltů se tak může stát posledním adrenali-
novým zážitkem takového hazardéra.

Význam naší lokálky coby turistické atrakce je
značný. Každoročně do regionu přivádí desetitisíce
domácích i zahraničních turistů. Pravidelně obsazu-
je některé z prvních sedmi míst na žebříčcích
nejvýznamnějších turistických pamětihodností
Jihočeského kraje, i když nesmíme zapomínat na to,
že zhruba třetina délky našich tratí leží na území
kraje Vysočina. Naše koleje se kroutí mnoha oblou-
ky nádhernou krajinou České Kanady a částí Česko-
moravské vrchoviny. Jsou naprosto jedinečným
krajinářským doplňkem, něčím, co jinde nabídnout

prostě nemohou. Unikátnost úzkokolejek má i pár
dalších momentů. Malé vláčky jsou skutečně
romantičtější, je to něco jiného než klasická velká
železnice. Navíc rozmach úzkokolejných drah na
území Česka nikdy nedosáhl takového stupně jako
v Německu, Rakousku, Maďarsku a v podstatě
všude kolem. Ze čtyř veřejných úzkokolejek, které

v minulosti na našem území existovaly, jsou dnes
v provozu dvě: dvacetikilometrová trať na severní
Moravě a náš 79 km dlouhý systém. To význam
našich lokálek jenom podtrhuje.

VVeellmmii  mmnnee,,  aa  ttoo  ii  nnaa  oommaakk,,  ppoottěěššiillyy  vvaaššee  jjíízzddeennkkyy..
KKddyyssii,,  jjeeššttěě  vv  ddoobbáácchh,,  kkddyy  jjsseemm  vvííkkeenndd  ccoo  vvííkkeenndd
jjeezzddiill  nnaa  ččuunnddrryy,,  bbyyllyy  nnaapprroossttoo  bběěžžnnéé..  TTeeďď  uužž  ssee  ss
nniimmii  ppoottkkáávváámm  ppoouuzzee  vv  RRuummuunnsskkuu  aa  uu  vvááss..

Když jsme tady začínali, rozhodli jsme se, že
klasické lepenkové jízdenky, tzv. Edmondsnovy,
neodmyslitelně patří ke klasické železnici a že je
zachováme. Začali jsme si je objednávat v jediné
tiskárně, která je u nás byla schopna vyrábět, ve
staré výrobně jízdenek v Husitské ulici v Praze. Ta
ale byla v roce 1999 zavřena, protože České dráhy
přestaly Edmondsnovy jízdenky používat, a strojní
zařízení bylo určeno do šrotu. Stroje včetně staré
linotypky na olověnou sazbu a dalších zařízení, jako
řezaček a baličky, jsme odkoupili a instalovali v Ka-
menici nad Lipou. Dnes tak disponujeme jedinou
kompletní tiskárnou lepenkových jízdenek v repub-
lice. Kromě toho, že jízdenky tiskneme pro sebe,
dodáváme je ostatním zájemcům. Jsou lidé, kteří
chtějí takto stylizované číslované vizitky. Tiskneme
i vstupenky ve formě lepenkových jízdenek, pamětní
tisky. Objednávají si je u nás i České dráhy, ne pro
normální provoz, ale pro své historické vlaky a další
akce. Občas tiskneme i pro zahraničí. Zřejmě jsme
nejzápadnější funkční tiskárnou lepenkových
jízdenek v Evropě.

VV  ppoosslleeddnníícchh  lleetteecchh  ssttoouuppáá  zzáájjeemm  oo  iinncceennttiivvnníí  pprroo--
ggrraammyy..  PPřřeeddppookkllááddáámm,,  žžee  ddookkáážžeettee  zziinnsscceennoovvaatt
ppřřeeppaaddeenníí  vvllaakkuu  aa  ddaallššíí  rroozzttooddiivvnnoossttii……

Služby toho typu naše železnice skutečně posky-

tuje a řekl bych, že patří k pomyslnému zlatému
hřebu toho, co jsme schopni nabídnout. Naše
služby v turistickém ruchu jsou rozděleny na dvě
základní části. Jsou to za prvé projížďky historickým
vlakem podle jízdního řádu pro veřejnost. Každý,
kdo se chce třeba s dětmi svézt parním vláčkem na
výlet nebo jen tam a zpátky, si v jízdním řádu vybere
vhodný termín a v létě vyrazí. A za druhé to jsou
služby pro uzavřené skupiny, a to nejenom
s celodenním programem. Zcela běžně zajišťujeme
projížďku vlakem pro účastníky zájezdů cestovních
kanceláří a incomingových agentur, které toho
využívají v rámci cest po jihočeských památkách. 

A co se týče přepadení vlaku? To je záležitost,
která je inscenována téměř běžně, ale už je
poněkud okoukaná. Poptávanější jsou programy
typu: výlet vlakem do Mongolska, nebo třeba
projížďka vlakem různými staletími, je možné si
nechat vypravit vlak nákladní a kochat se jízdou
během párty v uhláku či dobytčáku za konzumace
připraveného občerstvení… Nesmějte se, přání
zákazníků bývají velmi neobvyklá a možná, že
v každém z nás dřímá něco z duše amerických
hoboes. Je to v podstatě věcí přání a peněženky
objednatele, přičemž jediným zásadnějším
omezením bývá jízdní řád pravidelných vlaků
a bezpečnost účastníků. Co se týče dalších služeb,
v těchto vlacích je pravidelně řazen malý bufetový

vagonek, který dokáže velké věci. Některé ze stanic
jsou vybaveny tak, aby v nich a v jejich blízkosti bylo
možné pořádat rauty, večírky, rožnění pod širým
nebem či posezení u táboráku. Staré nádražní
skladiště pak máme zařízeno jako bar s tanečním
parketem. Program může vypadat tak, že skupina
svůj celodenní program završí jízdou naším vláčkem
do jedné z těchto stanic. Tam je připraven večerní
program s občerstvením, tancem, hudbou
a programem. Pozdě večer či v noci (podle potřeby)
se vláček s klienty vrátí do Jindřichova Hradce, kde
pro ně bývá zajištěno ubytování. Nutno říci, že
obliba těchto akcí roste, jen bohužel (nebo
naštěstí?) nejsme schopni lokálku přestěhovat,
takže zákazník musí za námi. Občas vypravujeme
i svatební vlak, kdy místo konvojem černých limuzín
svatebčané jedou (zpravidla na městský úřad do
Nové Bystřice) parním vlakem. Kontrast bílých šatů
nevěsty a černé lokomotivy patří k tomu nejhezčí-
mu, co na kolejích znám.

➤➤ www.jhmd.cz



➽ interiér je stylizovám do začátku 20. století,
kdy začala jezdit kamenická úzkokolejka

➽ teplá jídla z tradiční české kuchyně 
po celý den

➽ restaurace, terasa s barem, letní zahrádka, 
➽ ve vedlejší budově – bowling, bar, šipky, 

kulečník, videoprodukce se satelitem

Restaurace 
„U nádraží“
Nádražní 325
394 70 Kamenice nad Lipou
tel.: 565 434 113
e-mail: info@unadrazi.cz
otvírací doba: 
po-čt 9-23, pá-so 10-24, ne 10-23

Vraťte se 
do krajiny dětství, 

prázdnin u babičky, rybníků, 
borůvek a hříbků...

Půvabnou jihočeskou krajinou, mezi bílými
vesničkami a vrchy s chundelatými čapkami lesů,
kolem zrcadel rybníků a zelených pastvin se
kroutí pás úzkých kolejí, které v trávě snadno
přehlédnete. Nehledají
přímou cestu, ale aby
mohly poskytnout požitek
z jízdy. Jenom jakoby léty
nachýlené telefonní slou-
py naznačují směr od sta-
ničky k staničce. Kráčíte
podél kolejnic se znač-
kami dávno zaniklých že-

lezáren, a co to? Vítr přinesl pískání vlaku – vlaku babiččiných prázdnin!
A opravdu: chvilka, a z lesa se vynoří zjevení. Parní mašinka, spíš hračka než
stroj, za ní řada dřevěných vagónků plných výletníků s houfem dětí na zadní plošině. Vlak brzdí.
Ani jste si nevšimli, že stojíte kousek od zastávky, od které její vesnice utekla někam za les. 
Pár rychlejších kroků a jste ve voze. Strojvůdce chvíli něco kutí s funícím
kompresorem, zapísknutí a kraj se dá pomalu do pohybu. Sedíte na plošině,
nohy na schůdkách a kolem jak ve filmu defiluje krajina letní nálady…

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel./fax: 384 361 165, e-mail: office@jhmd.cz, www.jhmd.cz

Tratě jsou uvedeny ve
veřejném železničním
jízdním řádu pod čísly
228 a 229.





M·te r·di Remarqua? J· ano. Z¯ejmÏ v˘bec prvnÌ knihou, kter-

ou jsem od nÏj Ëetl, byli "T¯i kamar·di". ProË se mi to vybavu-

je? Protoûe kromÏ toho, ûe mÏli spoleËn˝ byznys, mÏli i cosi, na

Ëem jim ohromnÏ z·leûelo, obdobnÏ jako jin˝m t¯em

kamar·d˘m, kte¯Ì na p·tek 11. dubna zvali svÈ p¯·tele

a obchodnÌ partnery na slavnostnÌ znovuotev¯enÌ öpiËkovÏ

vypÏknÏnÈho l·zeÚskÈho hotelu Imperial v Karlov˝ch Varech.

➤ ➤  www.imperial.k
v.czÈ

OtvÌrejte s n·mi!
Îòêðûáàéòå ñ íàì

Erˆffnen Sie mit un



ìè!
ns!





PrvnÌ hudebnÌ Mozart˘v festival v Praze
Že bylo Wolfgangu Amadeu Mozartovi v Praze

dobře, to ví leckdo, a je proto téměř neuvěřitelné, že
Praha dosud neměla pravidelný hudební festival
spojený s jeho jménem. A tak v předvečer podepsá-
ní smlouvy o přistoupení k Evropské unii byl podpisy
zúčastněných v knihovně Památníku národního pí-
semnictví oficiálně ustaven hudební festival evrop-
ského významu, nesoucí jméno jednoho z největších
občanů Evropy – Wolfganga Amadea Mozarta. Za-
kládací listiny 15. dubna 2003 v 15 hodin pode-
psali duchovní otcové hudebního festivalu MOZART
– PRAHA: iniciátor festivalu a šéf orchestru Virtuosi

di Praga Oldřich Vlček; spiso-
vatel a znalec české historie
Zdeněk Mahler; nakladatel Všu-
dybylu Jaromír Kainc; executive
vicepresident Českého Tele-
comu, a. s. George J. Jankovic;

předseda představenstva a gene-
rální ředitel Kolektorů Praha a.s.

Otakar Čapek; vedoucí knihovny
strahovského kláštera Gejza Šidlov-

ský; člen představenstva a prokurista
Domu porcelánu Praha a.s. Petr Bednář.

Nový hudební festival pořádá agentura

LUPULUS. Jeho plán je zatím naznačený do roku
2006, na který připadá významné mozartovské
výročí.

ÿeckÈ souvislosti
16. 4. 2003, v den podpisu smlouvy o přistoupení

Česka k Evropské unii v Athénách, přítomnost diplo-
matického vozu s řeckou vlajkou před pražským Ru-
dolfinem naznačila, že i řecká strana je potěšena,

že ze Soluně přijel mistr Nikos Athinaios, aby zde
dirigoval první koncert druhého ročníku festivalu
MOZART - PRAHA, ve kterém Virtuosi di Praga pod
jeho vedením přednesli mimo jiné první a poslední
Symfonii Wolfganga Amadea Mozarta. V průběhu
večera v klavírním koncertu vystoupila jako sólistka
skvělá umělkyně z korejského Soulu Yong Joo Lee.
Koncert byl součástí dlouhodobého česko-řeckého
evropského projektu, který bude mít pokračování
4. června v pražském Rudolfinu a přesně za rok
v nejznámější koncertní hale Řecka, v athénském
Megaronu, v rámci 100. olympiády. 

➤➤ www.lupulus.cz

u  n · s

Zleva: vedoucí knihovny strahovského kláštera Gejza Šidlovský; generální ředitel
Kolektorů Praha a.s. Otakar Čapek; šéf orchestru Virtuosi di Praga Oldřich Vlček;

executive vicepresident Českého Telecomu, a.s. George J. Jankovic; nakladatel
Všudybylu Jaromír Kainc a prokurista Domu porcelánu Praha a.s. Petr Bednář.

PRAHA
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Posláním Ligy pro cestovní ruch je
posilování prestiže cestovního ruchu jako

strategického hospodářského odvětví v České
republice. Především z tohoto důvodu se 9. dubna

šlo opět na Ligu. Koktejl party Ligy pro cestovní
ruch se tentokrát pod záštitou primátora hlavního

města Prahy MUDr. Pavla Béma odehrávala v exklu-
zivním prostředí hotelu Diplomat v Praze při příle-

žitosti ocenění hl.m. Prahy prestižní cenou
GUIGNOLS D'OR 2003 v Lyonu a zahájení hlavní

turistické sezony. Iniciace setkání se ujal hotel
Diplomat, jemuž sekundovaly občanské sdružení

Liga pro cestovní ruch a Hospodářská komora hl.m.
Prahy. Oficiálního zahájení se ujali pánové Josef

J. Santin – generální ředitel hotelu Diplomat, Igor
Němec – radní hlavního města Prahy zodpovědný za

cestovní ruch, Petr Kužel – předseda Hospodářské
komory hl.m. Prahy a Petr Kousal – generální ředitel
Českých drah. Ve druhém ligovém poločase pak do

hry na špičkově udržovanou extraligovou rautovou
plochu v kongresových prostorech hotelu Diplomat
spolu s dalšími osobnostmi nastoupil i ministr pro

místní rozvoj České republiky Pavel Němec.

➤➤ www.diplomatpraha.cz
➤➤ www.hkp.cz

➤➤ www.praha-mÏsto.cz
➤➤ www.cd.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i

Koktejl party 
Ligy pro cestovnÌ ruch

v hotelu Diplomat**** Praha
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PPaannaa  TTeeuuffllaa  jjsseemm  nnaavvššttíívviillaa,,  aabbyycchh  ssee  hhoo  zzeeppttaallaa,,
jjaakk  ssee  mmuu  vv  nnaaššíí  zzeemmii  žžiijjee..

Cítím se tu velmi příjemně. Mám rád svou rodinu,
práci, zdejší kulturní a společenský život, neopomí-
naje české pivo. Mám rád i přírodu. Žiji nedaleko
Prahy v Říčanech, kde se mi opravdu líbí.

AA  ccoo  ssee  ttýýkkáá  ČČeesskkaa  ppoo  hhoossppooddáářřsskkéé  ssttrráánnccee??
Myslím si, že to není takové, jaké by to mohlo

být. Podobné je to ale i v ostatních státech stře-
dní Evropy. Když ale porovnám ekonomickou si-
tuaci, co se týče využívání možností a výkonnosti
odvětví cestovního ruchu, je v Rakousku na dale-
ko vyšší úrovni než tady. Spousta společností se
snaží tento trh dostat na vyšší úroveň. Řada ta-
kových firem spolu spolupracuje, což je dle mé-
ho názoru dobře, ale jestli to stačí, toť otázka.
Pevně doufám, že v nejbližší budoucnosti se
situace bude vyvíjet k lepšímu. Určitě se zlepší,
pokud se zkvalitní a zintenzivní propagace
cestovního ruchu České republiky, čímž sem
nalákáme více turistů a Česká republika tak
získá více finančních prostředků do svého
ekonomického systému.

JJaakk  jjssttee  ssee  kk  nnáámm  ddoossttaall??
V roce 1989 jsem byl společností Vienna

International vyslán do Československa otevřít
pražský hotel Diplomat. Pracoval jsem tam jako

executive manager. Na konci
února 1994 jsem ho opustil,
abych zrekonstruoval hotel
Ametyst a ujal se jeho vedení.
Stav budovy byl katastrofální.
Rekonstrukce byla velmi náročná.
Trvala osm měsíců. V prosinci 1994
jsme jej v nové kráse uvedli do
provozu. 

AAmmeettyysstt  jjee  vv  kklliiddnnéé  ččáássttii  mměěssttaa,,  
aa  ppřřiittoomm  bbllíízzkkoo  cceennttrraa..  

Myslím, že umístění hotelu je velmi dobré.
Vinohrady jsou oblastí, kde sídlí spousta firem, což
je dobré z hlediska obchodní klientely. Na Václavské
náměstí to pěšky trvá asi deset minut. Ano, je to
velmi klidná oblast. Žádný rachot tramvají či
autobusů, a přitom dostat se na tramvaj či metro
trvá pár minut. Co se týká hostů, pro které i tato

vzdálenost může být problémem, dovezeme je
naším vlastním minibusem až do centra.

UUžž  ppřřii  vvssttuuppuu  ddoo  hhootteelluu  mmnnee  zzaauujjaallyy  oobbrraazzyy..
Když jsem v roce 1994 tento hotel otvíral, byl

jeho název „The Gallery Hotel“. Byli jsme první,
kdo prodával obrazy vystavené v hotelu. Obrazy
jsou nyní nejen v lobby baru, restauraci a hale,
ale po celém hotelu. Týdně prodáme asi dva.
Jsou to obrazy českých, bulharských a ruských
umělců.

Naši hosté (velmi si nás oblíbila např. britská
klientela) se ale mohou kochat nejen zajímavými
obrazy. Svůj volný čas mohou trávit v příjemné
společnosti v lobby baru Ametyst, zajít si do
fitness centra, do sauny či solária. Věřím, že
k dalším příjemným zážitkům přispěje návštěva
hotelové restaurace „La Galeria“. Nabízíme zde

Pan Wolfgang Teufl poch·zÌ z mÏsta

Zwettl v Rakousku. Do »eskÈ

republiky p¯iöel v roce 1989. Je

¯editelem Ëty¯hvÏzdiËkovÈho hotelu

Ametyst. Z d¯Ìve nezn·mÈho hotelu,

kter˝ by se snad dal ohodnotit

jednou hvÏzdou, vybudoval jeden

z nejpopul·rnÏjöÌch v Praze.

Jeden
z nejpopul·rnÏjöÌch

v Praze
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kromě mezinárodní kuchyně také francouzské
a anglické speciality. Je zde široký výběr kvalitních
vín české, rakouské, kalifornské, australské či
jihoafrické provenience.

NNeeddaalleekkoo  ččeesskkoo--nněěmmeecckkýýcchh  hhrraanniicc  nnaa  úúzzeemmíí  ČČeesskkoo--
ssaasskkééhhoo  ŠŠvvýýccaarrsskkaa  vv  KKuurroorrtt  RRaatthheennuu  ssee  nnaacchháázzíí
ddaallššíí  hhootteell  ppaattřřííccíí  sstteejjnnýýmm  mmaajjiitteellůůmm..  

Ano, náš nádherný lázeňský hotel „ Elbschlos-
schen“ je umístěn v malebné krajině v bezpro-
střední blízkosti Labe. Bohužel, 13. srpna loňského

roku byl postižen povodní. Díky perfektní
součinnosti s pojišťovnou Allianz jsme jej
kompletně zrekonstruovali a navíc rozšířili
prostory pro wellness. Od poloviny dubna je již
opět plný hostů.

MMoojjee  ppoosslleeddnníí  oottáázzkkaa::  „„CCoo  ssii  ppřřeejjeettee  ddoo
bbuuddoouuccnnaa??““

Aby byl ukončen válečný konflikt v Iráku a za-
vládl mír. Válka negativně ovlivňuje lidi, i když se
jich nemusí fyzicky týkat. Přeji si, aby lidé byli bez
obav a cestovali třeba právě k nám.

➤➤ www.hotelametyst.cz

Budova hotelu Ametyst byla
postavena v roce 1923 a jiû po

svÈm otev¯enÌ slouûila jako
ubytovacÌ za¯ÌzenÌ. Aû do

poË·tku devades·t˝ch let byl
Ametyst vyuûÌv·n p¯edevöÌm

jako standardnÌ hotel pro
zahraniËnÌ, ale i Ëeskou

turistickou klientelu. V roce
1994, kdy objekt zakoupila

rodina z Mnichova, byl hotel
nov˝mi majiteli kompletnÏ

zrekonstruov·n a za¯azen mezi
Ëty¯hvÏzdiËkovÈ hotely.

Vzhledem ke zkvalitnÏnÌ
poskytovan˝ch sluûeb doölo

k rozöÌ¯enÌ z·jmu o ubytov·nÌ
i z ¯ad obchodnÌch spoleËnostÌ.
Hotel je takÈ Ëasto oznaËov·n
jako ÑGalleryì hotel, a to pro

svou velkou nabÌdku obraz˘ od
Ëesk˝ch, rusk˝ch a bulharsk˝ch

malÌ¯˘. Vöechna dÌla jsou
k prodeji za v˝hodnÈ ceny. DÌky

poloze v klidnÈ Ë·sti Vinohrad
v blÌzkosti stanic metra

a tramvajÌ je velmi dob¯e
dostupn˝ z centra mÏsta.

Hotel Ametyst nabÌzÌ
8 jednol˘ûkov˝ch, 69 dvou-
l˘ûkov˝ch a 7 t¯Ìl˘ûkov˝ch

pokoj˘. Z toho je 16 pokoj˘
neku¯·ck˝ch a jeden pro

handicapovanÈ osoby. Vöech
84 pokoj˘ je vybaveno vlastnÌm

soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, satelitnÌ
a placenou televizÌ, minibarem,

elektronick˝m sejfem
a telefonem s p¯Ìmou volbou.

h o t e l
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HHootteell  HHoolliiddaayy  IInnnn  PPrraagguuee
CCoonnggrreessss  CCeennttrree  ssee  vv  ppll--
nnéémm  zzddrraavvíí  ddoožžíívváá  ddrruu--
hhééhhoo  vvýýrrooččíí..  VVzzhhlleeddeemm
kk  ttoommuu,,  žžee  VVššuuddyybbyyll
ssttááll  ttéémměěřř  uu  jjeehhoo  kkoolléébb--

kkyy,,  ppoožžááddaall  jjsseemm  jjeehhoo
ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  JJUUDDrr..

JJaannaa  FFiilliippaa  oo  rroozzhhoovvoorr..  PPaannee
řřeeddiitteellii,,  HHoolliiddaayy  IInnnn  PPrraagguuee

CCoonnggrreessss  CCeennttrree  ttéémměěřř  ssoouuččaassnněě  ssee
zzaavvrrššeenníímm  ddrruuhhééhhoo  rrookkuu  pprroovvoozzuu  ddoossááhhll  ddaallššíí  vvýý--
zznnaammnnéé  mmeettyy..  ZZíísskkaall  cceerrttiiffiikkáátt  ČČSSNN  EENN  IISSOO
99000011::22000000..  SSlloožžiillii  jjssttee  ppoommyyssllnnoouu  mmaattuurriittuu,,  ttaakkžžee
vv dduucchhuu  tteexxttuu  ppííssnněě  LLááddii  ŠŠttaaiiddllaa::  „„……uužž  jjssmmee  ddnneess
ddoossppěěllíí……““  

Bohužel, řada z nás je dospělých už hodně dlou-
ho. Ale vážně. Jak jsem ještě před otevřením hotelu
prohlašoval, vydali jsme se cestou kvality. ČSN EN

ISO 9001:2000 je tak jedním z logických vyústění
této cesty. Jasně deklaruje, že hotel je řízen a pro-
vozován v souladu s mezinárodními evropskými
standardy. Udělení certifikátu předcházel rok pří-
prav a tvrdé práce za součinnosti všech zaměst-
nanců. Správnost cesty potvrdila i nedávná ano-
nymní kontrola kvality společnosti InterContinental
Hotels Group Plc, při níž jsme získali 99 ze 100 %
možných bodů. 

PPookkuudd  vvíímm,,  jjssttee  jjeeddnníímm  zz  pprrvvnníícchh  aa  mmoožžnnáá  vvůůbbeecc  pprrvv--
nníímm  hhootteelleemm  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee,,  kktteerrýý  ttaakkoovvoouuttoo  cceerr--
ttiiffiikkaaccii  zzíísskkaall..  DDoovvoollttee  mmii  nneeppaattřřiiččnnoouu  oottáázzkkuu,,  nneenníí
ttoo  nnaaddbbyytteeččnnéé,,  cceellýý  rrookk  ssee  ttrrááppiitt  kkvvůůllii  jjeejjíímmuu  ddoossaa--
žžeenníí,,  kkddyyžž  jjssttee  mmeezziinnáárrooddnníímm  ččttyyřřhhvvěězzddiiččkkoovvýýmm
hhootteelleemm  řříízzeennýýmm  vv  ssoouullaadduu  ssee  ssttaannddaarrddyy  aammeerriicckkéé--
hhoo  hhootteelloovvééhhoo  řřeettěězzccee  HHoolliiddaayy  IInnnn??  ZZaattěěžžoovvaatt  ttoopp
mmaannaaggeemmeenntt  aa  ppeerrssoonnááll  ččíímmssii,,  ccoo  sstteejjnněě  vv  ČČeesskkéé
rreeppuubblliiccee  jjeeššttěě  žžááddnnéé  ddaallššíí  uubbyyttoovvaaccíí  zzaařříízzeenníí  nneemmáá
zzaavveeddeennoo??  CCooppaakk  ssee  kkvvaalliittaa  nneepprrooddáávváá  ssaammaa??

Nejen kvalita, ale téměř nic se neprodává samo.
Kvalita je obrovskou předností, nicméně i ji je třeba
umět obchodně zhodnotit. Bohužel, vaše řečnická
otázka vůbec není nepatřičná. Minimálně proto, že
tento názor kopíruje převažující všeobecné mínění.
Názory na certifikaci ČSN EN ISO 9001:2000, a to

IQNet ñ The international 
certifikacation network

je sÌtÌ nejv˝znamnÏjöÌch certifikaË-
nÌch org·n˘ pro certifikaci systÈm˘

jakosti a systÈm˘ environment·lnÌho
managementu, v nÌû jsou zapojeny

certifikaËnÌ organizace z t¯iceti zemÌ
celÈho svÏta. »lenem sÌtÏ IQNet se

m˘ûe st·t vûdy jen jeden certifikaËnÌ
org·n z danÈ zemÏ, kter˝ sv˝mi

sluûbami pokr˝v· vöechny sektory
pr˘myslu a sluûeb. CÌlem spoleËnosti
IQNet je koordinace pracÌ prov·dÏ-
n˝ch p¯i certifikaci systÈm˘ v r˘z-
n˝ch zemÌch a vz·jemnÈ uzn·v·nÌ

n·rodnÌch certifik·t˘.
➤➤ www.iqnet-certification.com

CQS ñ SdruûenÌ pro certifikaci
systÈm˘ jakosti

SdruûenÌ CQS bylo zaloûeno v roce
1996 jako certifikaËnÌ org·n akredi-
tovan˝ podle normy »SN EN 450 12

»esk˝m institutem pro akreditaci pod
registraËnÌm ËÌslem 3029 pro certifi-
kaci systÈm˘ jakosti. Od 12.6.1998 se

sdruûenÌ CQS stalo Ëlenem IQ Net.
V roce 2000 byl org·n CQS akredito-
v·n i pro certifikaci systÈm˘ environ-
ment·lnÌho managementu. Dnes CQS

nabÌzÌ certifikaci:
➤ systÈmu managementu jakosti 
(normy ISO 9000 a ISO 14 001),
➤ systÈmu environment·lnÌho

managementu, 
➤ systÈmu managementu bezpeË-
nosti a ochrany zdravÌ p¯i pr·ci,

➤ systÈmu managementu 
bezpeËnosti informacÌ.

➤➤ www.cqs.cz

Jiráskova 371
295 01 Mnichovo Hradiště

tel./fax: 326 771 986, mobil: 602 430 920
e-mail: miricle@iol.cz

h o t e l

»SN EN ISO 9001:2000,

n·ö d·rek k druh˝m 
narozenin·m 
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i u subjektů, které o ní uvažují, zdaleka nejsou jednoznačně pozitivní.
Nastavit systém řízení společnosti tak, aby dotyčný subjekt mohl
certifikaci získat, není krátkodobou otázkou. Navíc certifikát ISO nikdo
nemá až do důchodu. Po určité době je třeba jej opakovaně obhajovat.
Zmínil jste řetězec Holiday Inn, jehož je náš hotel součástí. Jeho standardy
jednoznačně určují know-how, kterým musí hotel Holiday Inn disponovat.
Evropská norma ČSN EN ISO 9001:2000 zase hovoří o uznávaných
standardech řízení, jejichž průkaznost eliminuje vznik možných problémů.
Záchytný systém je v naší hotelové branži nastaven tak, aby se případný
problém k hostovi vůbec nedostal. Pokud top management a ostatní
zaměstnanci pracují podle postupů, které si hotel v souladu s normami
ISO připravil, zprůhledňuje to a zjednodušuje řízení. Pravdou je, že si
zaměstnanci a vůbec celý hotel na tento systém musí nejdříve zvyknout,
proto onen rok příprav. Aspekt, který v prvopočátku není lidem příjemný,
je, že systém zaručuje velmi dobrou zpětnou vazbu. Není tam mnoho
možností vymlouvat se např., že ono někde něco bylo napsáno či řečeno,
co v danou chvíli není možné najít. Systém jednoznačně hovoří: buď to je
takto a takto připravené a hotel se podle toho řídí a je to správně, nebo je
to jinak a je to špatně. V rámci přípravy vstupu České republiky do

Evropské unie pak významnou roli sehrává harmonizace nejenom z práv-
ního hlediska, ale odvětví cestovního ruchu vůbec. Hotel Holiday Inn Pra-
gue Congress Centre tak jasně deklaruje, že už je na vstup do Evropské
unie připraven. Také z tohoto důvodu, obzvláště u mezinárodního hotelu
hojně využívaného zahraniční klientelou, je vliv certifikace pro úspěšný
marketing nepopiratelný.

VV  ddoobběě  kkoonnáánníí  llooňňsskkééhhoo  lliissttooppaaddoovvééhhoo  ssuummmmiittuu  NNAATTOO  bbyylloo  vvaaššeemmuu  hhoottee--
lluu  uudděělleennoo  ddaallššíí  vvýýzznnaammnnéé  oocceenněěnníí  --  aa  ttoo  uuzznnáánníímm  vvyyssookkéé  bbeezzppeeččnnoossttii..

Ano, měli jsme sice náročný, ale velmi úspěšný podzim. Participovali
jsme na dění v Kongresovém centru Praha, v tehdy nejstřeženější zóně
světa. V Holiday Inn Prague Congress Centre, kromě toho, že zde bydleli
někteří z účastníků summitu, se uskutečnil oběd náčelníků generálních
štábů členských zemí NATO. Všichni vysoce hodnotili náš organizační
a bezpečnostní potenciál, zejména pak špičkové technické zabezpečení
hotelu. Oceňovali „feed back“, zpětnou vazbu, kdy jsme jim byli schopni
okamžitě, a to i zpětně, deklarovat pohyby na patrech i na pokojích, což
pro mnohé z nich bylo novum. Byla to pro nás užitečná zkušenost, co se
týče pořádání dalších obdobných akcí. A pochopitelně obrovský přínos
v podobě osobních svědectví a referencí těchto lidí. Na druhou stranu to
byl i hluboce lidský zážitek. Takovéto události zpravidla stmelují pracovní
tým, což byl i náš případ. Každý z nás jakoby dýchal za náš hotel. Účast-
níky summitu byla velmi dobře kvitována i naše gastronomie. Nejenom
v rámci oběda náčelníků generálních štábů, ale v průběhu celého týdne
příprav i vlastních kongresových dnů. Ostatně gastronomie byla hodno-
cena i v rámci procesu certifikace systému kvality, neboť ta se týká hotelu
jako celku. Vztahuje se tedy na ubytovací činnost, na hostinskou činnost
i na pronájmy kongresových prostor. ČSN EN ISO 9001:2000 je náš
dárek, který jsme dali sami sobě v předvelikonočním období.

➤➤ www.holidayinn.cz
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SouËasn˝ 
Autoturist 
je zdravou 
a kapit·lovÏ 
silnou firmou

VV  ččeellee  AAuuttoottuurriissttuu  jjee  nnoovvýý  mmaannaaggeemmeenntt  vv  ččeellee
ss ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteellkkoouu  JJaannoouu  AApppplloovvoouu..  PPaanníí
řřeeddiitteellkkoo,,  pprroočč  jjssttee  ssee  rroozzhhooddllaa  pprroo  AAuuttoottuurriisstt??

Autoturist spojuje několik věcí dohromady – tra-
dici, jež s sebou nese značný objem věrných klientů
(což je velmi příjemné), potenciál, který má díky
svému postavení na trhu, a značku Autoturist, která
je zastoupena na řadě míst České republiky. Auto-
turist je pro mne výzvou do budoucnosti, protože
cestovní ruch je velmi perspektivní oblastí podni-
kání. Obzvláště po vstupu Česka do Evropské unie. 

PPaanníí  řřeeddiitteellkkoo,,  AAuuttoottuurriisstt  ii  ddííkkyy  vváámm  nnaabbrraall  nnoovvýýcchh
ssiill..  SS  ččíímm  jjddee  ddoo  ttééttoo  lleettnníí  sseezzoonnyy??  AAuuttoottuurriisstt  sskkuu--
tteeččnněě  nnaabbrraall  nnoovvéé  ssííllyy,,  aa  ttoo  ii  ccoo  ssee  ttýýččee  zzaamměěssttnnaann--
ccůů  aa  jjeejjiicchh  iinnvveennccee..  OOzzddrraavvěěll  eekkoonnoommiicckkyy  aa zzmměěnniill
ssttrruukkttuurruu  ssvvééhhoo  ppooddnniikkáánníí..  VVee  ffrraannššíízzoovvýýcchh  pprrooddeejj--
nnáácchh  AAuuttoottuurriissttuu  nnaa  ččttrrnnááccttii  mmíísstteecchh  ČČeesskkéé  rreeppuubbllii--
kkyy  ssee  ttaakk  pprrooddáávvaajjíí  kkvvaalliittnníí  zzáájjeezzddyy  aa  ddaallššíí  pprroodduukkttyy..
PPrroodduukktt  AAuuttoottuurriissttuu  ssii  ddoo  zznnaaččnnéé  mmíírryy  uucchhoovvaall  ttrraa--
ddiiččnníí  ppooddoobbuu..  DDoommiinnaannttnněě  ssee  oorriieennttuujjeemmee  nnaa  iinnddii--
vviidduuáállnníí  cceessttoovvaatteellee,,  kktteeřříí  ssee  rrááddii  ssppoollééhhaajjíí  ssaammii  nnaa
sseebbee..  ZZeejjmméénnaa  jjiimm  jjssoouu  uurrččeennyy  ppoobbyyttoovvéé  zzáájjeezzddyy
ss vvllaassttnníí  ddoopprraavvoouu  aa  vveešškkeerrýý  sseerrvviiss  vv  mmííssttěě  ppoobbyyttuu  ––
uubbyyttoovváánníí,,  ssttrraavvoovváánníí,,  vvýýlleettyy,,  ppůůjjččoovváánníí  mmoottooccyykkllůů,,
aauuttoommoobbiillůů  aa  ddaallššíí..  DDoo  ttééttoo  ssfféérryy  ppaattřříí  ii  nnaabbííddkkaa
cchhaarrtteerroovvýýcchh  jjaacchheett  vvee  SSttřřeeddoozzeemmnníímm  mmoořřii..  JJaacchhttyy
pprroonnaajjíímmáámmee  nnaa  kkrrááttkkooddoobbéé  ii  ddlloouuhhooddoobbéé  uužžíívváánníí..
CCoo  ssee  ttýýččee  zzáájjeezzddůů,,  nnaabbííddkkaa  ppoobbyyttoovvýýcchh  mmíísstt  vv  nnaa--
ššeemm  lleettooššnníímm  lleettnníímm  kkaattaalloogguu  jjee  oopprroottii  ppřřeeddcchhoozzíímm
lleettůůmm  ššiirrššíí  aa  ppeessttřřeejjššíí..  DDííkkyy  nnaaššíí  ddoommiinnaannttnníí  oorriieenn--
ttaaccii  nnaa  iinnddiivviidduuáállnníí  mmoottoorriissttyy  mmoohhoouu  vv  kkaattaalloogguu  nnaa--
jjíítt  ddoossttuuppnnéé  zzáájjeezzddyy  ii  lliiddéé  ss  nniižžššíímmii  ppřřííjjmmyy,,  sstteejjnněě  ttaakk
jjaakkoo  ttii,,  kktteeřříí  jjssoouu  nnaa  ttoomm  eekkoonnoommiicckkyy  llééppee..

Klientům jsme schopni prostřednictvím našich ob-
chodních partnerů poskytnout i další služby nejen
v rámci České republiky, ale i v zahraničí, např. do-
poručit jim optimální trasu vzhledem k aktuální do-
pravní situaci. Disponujeme informacemi o stávají-
cích a často i chystaných uzávěrách, o průjezdních
poplatcích, velmi oblíbenou službou, kterou nabízí-
me, je asistence motoristům ÚAMK na telefonním
čísle 1230 s nepřetržitou službou, na nějž se může
kdokoliv obrátit a přivolat pomoc. Je poskytována

v rámci Evropy a je velmi rychlá. Držitelé klubových
karet ÚAMK mají tyto služby zahrnuty do ekonomi-
cky velmi výhodného paušálu. Do celkové nabídky
Autoturistu pak zahrnujeme cestovní pojištění Ko-
lumbus Pojišťovny České spořitelny a klientům
nabízíme i produkty dalších pojišťoven.

ZZaavveeddeennáá  zznnaaččkkaa  aa  rroozzssááhhlléé  ppoorrttffoolliioo  ppootteenncciiáállnníícchh
kklliieennttůů  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářřee  AAuuttoottuurriisstt  jjee  pprroo  vvááss
oopprraavvdduu  oobbrroovvsskkoouu  ddeevviizzoouu..

Nejen to. Současný Autoturist je ekonomicky zdra-

vou a kapitálově silnou firmou. V nedávné době se
podařilo optimalizovat financování a vypořádat se
se všemi závazky. V tuto chvíli rozhodně nepatříme
k těm společnostem, které mají po splatnosti své
závazky vůči obchodním partnerům a vybrané finan-
ční prostředky používají k jiným účelům.

ČČíímm  ttoo,,  žžee  jjee  ddnneeššnníí  AAuuttoottuurriisstt  pprrooddeejjccůůmm  ttaakkoovvoouu
zzáárruukkoouu??

Jak jsem řekla, už proto, že vůči nikomu nemá
finanční závazky. Každý dealer by se měl dívat nejen
na to, kolik vyinkasuje od klienta a jak vysokou
dostane provizi, ale i na to, pro koho tuto finanční
hotovost přijal, resp. měl by mít ponětí, co zhruba
se s penězi, které vybral od svých zákazníků, děje.
Černou můrou každého provizního prodejce je
situace, kdy touroperátor náhle skončí a nedostojí
svým závazkům. To je obrovským a trvalým rizikem
spolupráce s touroperátory, z nichž někteří z peněz
vybraných na budoucí služby spláceli své dluhy… 

Jak minulé vydání Všudybylu informovalo 
(str. 22–23), proběhl 5. března v hotelu Voroněž

první ročník soutěže GASTRO OREA Hotels. Ne-
vím, jakým způsobem se tak stalo, ale v tabulce

pořadí družstev si zařádil (jistě ne poprvé) všu-
dybylí šotek. Takže pořadí družstev uvádím na

pravou míru: Interhotel Voroněž I Brno byl opra-
vdu první, druhý hotel Praha Boží Dar a třetí hotel

Santon Brno. No a co bylo ještě první? 12. dubna
1961 první člověk ve vesmíru a 12. dubna 2003

První jarní reprezentační ples Interhotelu Voroněž,
z něhož vám přináším pár obrázků.

➤➤ www.voronez.cz

z e  s p o l e Ë n o s t i

Jurij Gagarin
a Interhotel

VoronÏû Brno
skuteËnÏ prvnÌ
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……aa  vvššiicchhnnii  vv  rroollii  rruukkoojjmmíícchh  ttaakkoovvééhhoo
ttoouurrooppeerrááttoorraa  jjeejj  mmuussíí  mmíítt  rrááddii..  DDookkoonnccee  ssee  zzaa
nněějj  mmooddllíí,,  aabbyy  ttoo  uussttááll,,  aabbyy  vvůůbbeecc  kkddyy  vviidděěllii  ssvvéé
ppeenníízzee..  NNiiccmméénněě  nneejjeenn  ppoosskkyyttoovvaatteellee  sslluužžeebb  vv
mmííssttěě  ppoobbyyttuu  aappoodd..,,  aallee  ii  kklliieennttyy  aa  ddeeaalleerryy  jjssoouu
zzaattíímm  ss  ttoo  vvžžddyy  uukklliiddnniitt  mmeeddiiáállnněě  pprreezzeennttoovvaannáá
řřeeššeenníí  aa  llaa::  „„AAttaammaannee,,  uukkrraaddllii  nnáámm  kkoonněě!!““  „„TToo
nneevvaaddíí!!  TTaakk  ddoo  sseeddeell  aa  zzaa  nniimmii!!““  TTaakkžžee,,  jjaakk  jjee
ttoommuu  ss  vvaaššíímm  ttvvrrzzeenníímm,,  žžee  AAuuttoottuurriisstt  vvůůččii  nniikkoommuu
nneemmáá  ffiinnaannččnníí  zzáávvaazzkkyy??

Zakládá se na pravdě, což lze velmi jednoduše
ověřit u kteréhokoliv našeho obchodního partnera.
Naše akciová společnost Autoturist je majetkově
silná, a z toho důvodu jí nečiní potíže postupně řešit
přechodné výpadky v tržbách, vzniklé v důsledku
výkyvů na trhu cestovního ruchu.

JJaakk  jjee  ttoo  ss  ppoovviinnnnýýmm  jjiiššttěěnníímm  uu  AAuuttoottuurriissttuu??
Proti úpadku jsme v souladu se zákonem jištěni,

a to u poolu pojišťoven prostřednictvím pojišťovny
Generali. 

JJaakkáá  jjee  vvaaššee  ssttrraatteeggiiee  vvůůččii  pprrooddeejjccůůmm??
Prodejci jsou pro každého touroperátora stěžejní-

mi obchodními partnery. Nestačí vytvořit kvalitní
produkt, ale je třeba jej dostat ke klientům tak, aby
je zaujal. Velice záleží nejen na věrohodnosti tour-
operátora, ale zejména na schopnostech, motivaci
a přístupu prodejce a na jeho umění prodat. 

VV  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ssee  uu  nnaaššiinnccůů  ssttáávváá  ttrreennddeemm  ttrráávviitt
ččáásstt  ddoovvoolleennéé  vv  ČČeesskkuu..  TTeennttoo  ttrreenndd  ((bbllaahhooddáárrnněě  pprroo
ččeesskkoouu  eekkoonnoommiikkuu))  ddlloouuhhooddoobběě  ppooddcchhyyccuujjee  ii  vveell--
kkoouu  ssíílluu  zzaahhrraanniiččnníícchh  ttuurriissttůů..  ZZmmíínniillaa  jjssttee,,  žžee  jjee  vvaaššee
aakkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt  mmaajjiitteelleemm  nneemmoovviittoossttíí..  KKtteerréé
zz nniicchh  jjssoouu  ssoouuččáássttíí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  ččeesskkééhhoo  pprrůůmmyysslluu
cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu??

Vlastníme ubytovací kapacity jednoduššího typu,
jako je autokempink v blízkosti Prahy, Koliba ve
Vrbně pod Pradědem nebo motel Autoturist Oáza
v Opavě. Dalšími zařízeními, které máme plně k dis-
pozici, jsou například apartmánový dům v Klučeni-
cích přímo na břehu Orlické přehrady a hotel Kupa
v bezprostřední blízkosti stanice metra C Háje v Pra-
ze 4, který disponuje čtyřmi sty lůžky. Co se týče in-
comingu do Česka, který letos opět rozjíždíme, zaji-
šťujeme služby skupinám i individuálním turistům. 

➤➤ www.autoturist.cz

÷sterreich   
Werbung 
v hotelu 
Crowne Plaza

Rakousko je pro ËeskÈ turisty 

nejoblÌbenÏjöÌ zimnÌ sportovnÌ      

destinacÌ. LoÚsk· zimnÌ sezona

vyk·zala rekordnÌ v˝sledek p¯es p˘l

milionu p¯enocov·nÌ Ëesk˝ch turist˘

v Rakousku a zatÌm vöe nasvÏdËuje

tomu, ûe rostoucÌ trend potvrdÌ

i letoönÌ zimnÌ sezona.

Österreich Werbung, zastoupení rakouské ná-
rodní turistické centrály v Praze, pořádalo již po
jedenácté, a to 1. dubna, „Rakouský workshop“.
Nabízela se na něm možnost jednat s téměř vše-
mi spolkovými zeměmi, zástupci hlavních měst
a významných lyžařských a turistických středisek.
Byly zde prezentovány novinky z Vídně, Dolního
Rakouska, Horního Rakouska, Štýrska, Korutan
a dalších. Když jsem se ředitelky Österreich Wer-
bung Praha, paní Ingrid Sieder zeptala, jak je
spokojená s průběhem, odpověděla, že tak vel-
kou účast neočekávala, že je velmi překvapená
a šťastná. Oproti minulému workshopu se účast
zvýšila asi o stovku účastníků.

-kk-

CestovnÌ kancel·¯
Autoturist nabÌzÌ: 
➤ pobytovÈ a pozn·vacÌ z·jezdy do 

Portugalska, äpanÏlska, Francie, It·lie, 
Chorvatska, Slovinska, äv˝carska, 
Rakouska, ÿecka, na Slovensko, Kypr 
a po »eskÈ republice;

➤ leteckÈ z·jezdy smluvnÌch cestovnÌch 
kancel·¯Ì do celÈho svÏta;

➤ zajiötÏnÌ sluûebnÌch cest a z·jezd˘ dle 
p¯·nÌ z·kaznÌk˘;

➤ pobyty pro ökoly a skupiny, rekondiËnÌ 
a rehabilitaËnÌ pobyty;

➤ n·vötÏvy motoristick˝ch z·vod˘;
➤ n·vötÏvy evropsk˝ch veletrh˘, v˝stav 

a autosalon˘;
➤ tranzitnÌ ubytov·nÌ;
➤ zajiötÏnÌ vstupenek na z·vody 

Formule 1;
➤ pron·jem plachetnic a motorov˝ch 

jachet;
➤ trajektovÈ lÌstky;
➤ mezin·rodnÌ autobusovÈ jÌzdenky; 
➤ cestovnÌ pojiötÏnÌ;
➤ vstupenky na muzik·ly, sportovnÌ 

a kulturnÌ akce (www.ticketstream.cz);
➤ klubovÈ karty ⁄AMK;
➤ karnety;
➤ kempinkovÈ karty CCI;
➤ viacardy ñ d·lniËnÌ karty do It·lie;
➤ d·lniËnÌ kupony a n·lepky pro »esko, 

Slovensko, Rakousko a äv˝carsko;  
➤ p˘jËov·nÌ a prodej dÏtsk˝ch 

autosedaËek;    
➤ itiner·¯e tras;    
➤ prodej map;  
➤ p˘jËov·nÌ osobnÌch automobil˘;
➤ zasÌl·nÌ penÏz prost¯ednictvÌm sÌtÏ 

Western Union do celÈho svÏta;
➤ zprost¯edkov·nÌ pr·vnÌ pomoci pro 

motoristy v EvropÏ. 
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SS  IInngg..  AAlleexxaannddrreemm  PPaavvlloovveemm  jjsseemm  ssee  ppoopprrvvéé
oossoobbnněě  sseettkkaallaa  nnaa  vveellkkoorryyssee  ppoojjaattéémm  rraauuttuu,,  kktteerrýý
AAlleexxaannddrriiaa  ppoořřááddaallaa  vv  LLaappiiddáárriiuu  pprraažžsskkééhhoo
VVýýssttaavviiššttěě  vv  rráámmccii  HHoolliiddaayy  WWoorrlldd  22000033..  

Ano, tehdy jsme si řekli, že bude dobré setkat se
s partnery, zhodnotit uplynulou sezonu, poděkovat
jim za spolupráci a říci novinky na sezonu nadchá-
zející. Holiday World je ideální příležitostí, a tak již
několik let v Lapidáriu taková setkání pořádáme.
Zúčastňují se jich zvaní hosté. Z velké části to jsou
provizní prodejci, ale i ostatní partneři a přátelé,
bez kterých bychom dnes asi nebyli tam, kde jsme.
A máte pravdu, její součástí vždy bývá bohatý raut.

VVaaššíí  hhllaavvnníí  ddeessttiinnaaccíí  jjee  BBuullhhaarrsskkoo..  JJaakk  ttoo  ttaamm  ddnneess
vvyyppaaddáá??

Dobře. Většina Čechů Bulharsko dobře zná. Je
tam krásná příroda, moře, pláže a pohoda. Napro-
stá většina hotelů je dnes privátních a zejména
v posledních dvou letech prošla totální modernizací.
Znamená to, že nejen bulharské pobřeží dnes prav-
děpodobně disponuje nejmodernější sítí hotelů
v Evropě, ale i řada horských středisek a dalších
míst. Majitelé zachytili trend neustále se zvyšující
poptávky po ubytování vyšší kategorie. Nejen velké
hotely, ale i malé rodinné začínají růst jako houby
po dešti. Většina majitelů přišla na to, že chtějí-li si
vydělat více, musí poskytovat kvalitnější ubytování.
To, co říkám, se zdá být samozřejmé, ale dlouho to-
mu tak nebylo. Takže je z čeho vybírat. Současně se
modernizuje i doprava, infrastruktura a další služby.
S tím už v Bulharsku nejsou větší problémy. Dříve
byly pro Bulharsko rozhodující trhy východní, dnes
je tomu naopak. Černomořské pobřeží se stalo
módní i na Západě. 

OO  AAlleexxaannddrriiii  ssee  řřííkkáá,,  žžee  jjee  nneejjvvěěttššíímm  ttoouurrooppeerrááttoorreemm
nnaa  BBuullhhaarrsskkoo..  OOpprraavvdduu  jjeejj  ss  vváámmii  nnaavvššttíívvíí  kkaažžddýý
ddrruuhhýý  ččeesskkýý  oobbččaann??

Musíme rozlišit celkový počet návštěvníků (zde
jsou zahrnuty tranzity, obchodní cesty apod.) od
objemu lidí, kteří zde stráví dovolenou. Zatím platí,

že z těch, kteří v Bulharsku stráví letní nebo zimní
dovolenou, tak polovina činí prostřednictvím Ale-
xandrie. Neznamená to, že tento stav je dlouhodobě
udržitelný. S nárůstem počtu cestovek pořádajících
zájezdy do Bulharska se tento poměr asi změní.
Každá kancelář si totiž přiváží svou klientelu. Pod-
statné pro nás tedy není to, zda každý druhý Čech
pojede do Bulharska s Alexandrií, ale jestli budou
naše přírůstky kopírovat celkový nárůst klientů do
Bulharska, nebo zda budou větší. 

CCoo  mmaajjíí  nnaaššii  ttuurriissttéé  vv  BBuullhhaarrsskkuu  nneejjrraadděějjii??
Myslím, že je toho víc. Dovolená v Bulharsku

stále patří mezi levnější. Zejména ceny v pobyto-
vých místech jsou velmi přitažlivé, což je pro na-
šince asi to hlavní. Pak i to, že se tu bez problé-
mů domluvíme, aniž bychom potřebovali angličti-
nu či němčinu. Všiml jsem si, že většina českých
turistů je v cizině jaksi bez sebevědomí. Málokdo
se odváže, zajde si na večeři a ochutná místní
speciality, jde do baru nebo na diskotéku. Pláž,
hotel, strava vlastní nebo v hotelu a sem tam
nějaký fakultativní výlet, láhev vína večer na bal-
kóně nebo na lavičce v přístavu. Hlavně být ne-

nápadný. Takhle venku tráví dovolenou většina Če-
chů. V Bulharsku je to převážně naopak. Je to zají-
mavý jev, a nevím, čím to přesně je, ale v Bulharsku
si lidé svou dovolenou prostě víc užijí. A to bude asi
ten hlavní důvod, proč do Bulharska jezdí čím dál
víc našich občanů.

ČČíímm  aallee  ddookkáážžee  ppřřiittááhhnnoouutt  aa  uuddrržžeett  kklliieennttyy  pprráávvěě
AAlleexxaannddrriiaa??

Velkou část klientů tvoří stálí zákazníci. To zname-
ná, že jsou s našimi službami trvale spokojeni. Sna-
žíme se vytvořit jim nadstandardní podmínky. Tak

například na některých místech máme česká infor-
mační centra, kde si zákazníci mohou kromě výletů
koupit, půjčit knihu, kolo nebo slunečník, pořídit
mapy, bezpečně vyměnit peníze apod. Pořádáme
různé sportovní soutěže, dětský klub – školku, který
vede zkušená učitelka z Česka. 

DDoobbrráá,,  ttoo  aallee  dděělláá  vvěěttššiinnaa  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí..
KKaažžddýý  ssee  ssnnaažžíí  ppoosskkyyttnnoouutt  ssvvýýmm  zzáákkaazznnííkkůůmm  nněěccoo
nnaavvíícc..  ZZnnaammeennáá  ttoo,,  žžee  mmuussííttee  dděěllaatt  jjeeššttěě  nněěccoo  jjiinnéé--
hhoo,,  kkddyyžž  vváámm  kklliieenntteellaa  rroossttee  kkaažžddýý  rrookk  oo  4400––5500  %%..  

O svém know-how nikdo rád nemluví. Ale budiž.
Kvalita služeb musí být komplexní a začíná již při

ÿekne-li se Alexandria, spoustÏ lidÌ se vybavÌ

Bulharsko. Alexandria m· vöak v nabÌdce i ¯adu

jin˝ch zajÌmav˝ch destinacÌ, jako je KrÈta, Tunisko,

Turecko, Thajsko, SrÌ Lanka, Maledivy,

SpojenÈ arabskÈ emir·ty, »Ìna Ëi Karibik.

Jiû nÏkolik let sleduji, jak je Alexandria

ËÌm d·l vÌc vidÏt. O jejÌch ˙spÏöÌch,

investicÌch a pozici si teÔ povÌd·m

s jejÌm spolumajitelem a jednatelem

Ing. Alexandrem Pavlovem.

S AlexandriÌ
kaûd˝ druh˝
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prodeji. Pokračuje dopravou.
Nejdůležitější část ale tvoří
ubytování a stravování. V tomto
směru hodně investujeme do
modernizací svých ubytovacích
kapacit. Modernizace jsou šité
našim zákazníkům na míru.
Rozhodně nechci říci něco špatného o naší kon-
kurenci, ale je fakt, že takovou investiční politiku
si dovoluje dělat pouze Alexandria. Obrací se na
nás celá řada hoteliérů větších i menších a my si
můžeme vybírat. Náš zákazník tak získá nejen vý-
bornou cenu, ale i ubytování. A to je, myslím, pro
naše zákazníky doopravdy zajímavé. Dostanou jen
to nejlepší. Součástí našich investičních aktivit je
i hotel Belvedere v Primorsku, který jsme koupili
a kompletně zrekonstruovali. Máme tam novou
restauraci, v níž nabízíme špičkové stravování za

bezkonkurenční ceny. Naší filozofií je budouc-
nost a ne momentální, krátkodobý profit.

NNeebboojjííttee  ssee,,  žžee  ddnneeššnníí  ppoolliittiicckkáá  ssiittuuaaccee  bbuuddee
mmíítt  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  nnaa  vvaaššee  iinnvveessttiiccee??

Ne, myslím, že to bude právě naopak. Zatím
se zdá, že mj. také díky mezinárodní situaci zá-
jem o Bulharsko roste. V době války v Iráku
jsme vůbec nepocítili snížení včasných nákupů
a rezervací  klientů. No, uvidíme. Vše nasvěd-
čuje, že letošní sezona bude opět velmi dobrá. 
OO  vvaaššeemm  hhootteelluu  jjsseemm  ssllyyššeellaa  jjeenn  ttoo  nneejjlleeppššíí..
ŘŘeekknněěttee  nnáámm  oo  nněěmm  nněěccoo  vvíícc..

Jak už jsem se zmínil, hotel
Belvedere byl kompletně zrekon-
struován a je prakticky nový. Má-
me zde velký bazén, dětské hři-
ště, tenisový a volejbalový kurt,
dětský klub atd., realizujeme zde
Čechy oblíbené animační progra-

my. Na pokojích jsou ledničky. Televizi s českými
programy si může každý pronajmout. Ubytování
ihned po příjezdu, to je samozřejmostí v kterou-
koliv dobu, stejně jako to, že zákazníci většinou
mohou zůstat na pokojích prakticky až do odjez-
du. A tak bych mohl pokračovat… 

DDoobbřřee..  PPookkrraaččuujjttee  ddaallššíímmii  ddeessttiinnaacceemmii..  
Každý rok do našeho katalogu přidáváme další

zajímavou destinaci, či spíše několik destinací.
Podíl Kréty, Tuniska a Chorvatska každoročně
roste, což je bezesporu potěšující. Stejnou podni-
katelskou filozofii, jakou razíme v Bulharsku, se
snažíme aplikovat i jinde. V Řecku se nám to daří
zatím nejvíc. Naše investice do několika hotelů
jsou hned znát v nárůstu prodeje. Takže i tady
máme co nabídnout. 

NNaadd  cceessttoovvnníímmii  kkaanncceelláářřeemmii  vv  řřaadděě  mměěsstt  jjssoouu  vvaa--
ššee  ssvvěětteellnnéé  ttaabbuullee  aa  ss  nnaabbííddkkoouu  zzáájjeezzddůů  AAlleexxaann--
ddrriiee  ssee  llzzee  sseettkkaatt  pprraakkttiicckkyy  vvššuuddee..  TToo  mmááttee  ttoolliikk
ppoobbooččeekk??

Ne. Měli jsme tři vlastní, ale jednu nám vzala
voda. Rozhodli jsme se, že ji teď nebudeme obno-
vovat, ale že budeme spíše investovat do podpory
prodeje prostřednictvím sítě provizních prodejců.
Jedním z výsledků jsou i výše zmíněné světelné
tabule, které naši partneři dostávají. Avšak ne-
jsme cestovní kanceláří, která většinu svých zájez-
dů prodává prostřednictvím partnerů. Přestože

spolupracujeme s více než devíti sty firmami
(mám na mysli jen ty, co skutečně prodávají), vel-
mi významnou část svého produktu si prodáváme
sami. Myslíme si, že je třeba zachovat si určitou
soběstačnost. Nicméně naše podmínky pro pro-
vizní prodejce jsou více než zajímavé a rozhodně
uvítáme každého dalšího zájemce o prodej našich
produktů.

DDěěkkuujjii  zzaa  rroozzhhoovvoorr  aa  ppřřeejjii  vváámm  ii  AAlleexxaannddrriiii  hhooddnněě
úússppěěcchhůů..

➤➤ www.alexandria.cz

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
Otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Novoměstský (kvasnicový) 

ležák světlý i tmavý 11°

Novoměstský pivovar s.r.o.

Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448

222 231 662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

Speciality české kuchyně

včetně vyhlášeného pečeného kolena

Alešova galerie:

originální panoptikum pražského 

Podskalí a Perlovy ulice

Exkurze pivovarem 

s odborným výkladem 

v bezprostřední blízkosti 

Václavského náměstí
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ZZáámmiinnkkoouu  kk  ttoommuuttoo
rroozzhhoovvoorruu  ss ppřřeeddsseeddoouu

DDřřeevvoozzpprraaccuujjííccííhhoo  ddrruužž--
ssttvvaa  LLuukkaavveecc  aa  „„MMaannaaggee--

rreemm  rrookkuu  22000011““  IInngg..  JJiiřříímm
MMaajjeerreemm  mmii  bbyylloo  ttoo,,  žžee  jjeejjiicchh

ffiirrmmaa  ssllaavvíí  ppaaddeessááttéé  vvýýrrooččíí..  PPaannee
ppřřeeddsseeddoo,,  ddnneeššnníí  DDřřeevvoozzpprraaccuujjííccíí  ddrruužžssttvvoo  LLuukkaavveecc
jjee  jjeeddnnoouu  zz  vveellmmii  úússppěěššnnýýcchh  eevvrrooppsskkýýcchh  vvýýrroobbnníícchh
ffiirreemm..  JJaakkáá  bbyyllaa  jjeehhoo  ppaaddeessááttiilleettáá  cceessttaa??

V roce 1948 byla v Lukavci znárodněna pila od
velkostatku. Posléze se však státní podnik Horácké
pily rozhodl, že ji zruší. V Lukavci tak zůstalo bez
práce patnáct lidí. Ti si založili vlastní výrobu – pů-
vodně pod družstvem Dřevo Humpolec. Posléze se
tato provozovna osamostatnila a vzniklo Dřevozpra-
cující družstvo Lukavec. Úplně první celoroční tržba
v roce 1953 činila asi šedesát tisíc korun. Výroba se
v průběhu let zvyšovala. Výrazný nárůst ale nastal až
po listopadu 1989, kdy jsme se, a to i díky velkým
investicím do výrobní technologie, zhruba z dvě stě
padesáti milionů korun dostali na loňských
1,6 mld. Kč tržeb. 

AA  ccoo  vvyy  aa  DDřřeevvoozzpprraaccuujjííccíí  ddrruužžssttvvoo??
U mě to bylo tak, že jsem se oženil a po studiu

z Prahy odešel na venkov. Do práce jsem jezdil od
Lukavce do Pelhřimova do Agrostroje. Bylo to špa-
tné. Ráno ve čtyři na autobus, odpoledne se vracet.
Proto jsem hledal něco blíž a našel Dřevozpracující
družstvo přímo v Lukavci, kam jsem v roce 1975
nastoupil. 

ČČeesskkoo  jjee  zznnáámméé  ttíímm,,  žžee  jjee  zzeemmíí  oocchhoottnnoouu  vvyyvváážžeett
ddřřeevvoo  „„nnaassttoojjaattoo““..  DDřřeevvoozzpprraaccuujjííccíí  ddrruužžssttvvoo  LLuukkaavveecc
jjee  ddůůkkaazzeemm  ttoohhoo,,  žžee  ccoo  ssee  ttééttoo  kkoommooddiittyy  ttýýččee,,  jjee
mmoožžnnéé  úússppěěššnněě  vvyyvváážžeett  pprrááccii..

Nevím, nakolik ještě tvrzení o vývozu dřeva „nasto-

jato“ platí. Tuzemské zpracovatelské kapacity
rostou. Dřevozpracující družstvo Lukavec se na
trhu v Evropě pohybuje docela dobře. Jsme
malou firmou, a tak jsme s to uspokojovat
potřeby, které velcí výrobci pokrýt nedokáží.
Myslím, že úspěch má ten, kdo ohrožení, která se
na něj hrnou ze všech stran, dokáže přeměnit
v příležitost. Naříkat nemá smysl.

JJee  ČČeesskkoo  bbáájjeeččnnýýmm  mmíísstteemm  pprroo  ppooddnniikkáánníí??
Česká republika je úplně stejným místem jako

jakékoliv jiné. Podnikání zde má nějaké výhody,
nějaké zápory. Jako všude. I když si myslím, že řa-
da věcí by mohla být lepší. V oblasti etiky podniká-
ní jsme možná tak daleko, jako jsme byli v oblasti

hygieny v šestnáctém století. U hygieny již víme, že
je třeba dodržovat určité zásady, aby se nám neší-
řily různé epidemie. U etiky ještě nevíme, že má
podobnou funkci. Že je pro zdravé podnikatelské
prostředí stejně důležitá, jako je pro zdraví popu-
lace důležitá hygiena. Nedovedu si představit, že
by byl zákon, který by nám poroučel po použití
záchodu si umýt ruce, a úřad, který by dodržování
kontroloval. Přesto to každý slušný člověk udělá.
Stejně tak si nemyslím, že v oblasti podnikání je
možné všechno vyřešit zákonem, jak se mnozí teď
domnívají a snaží se neuspokojivou situace řešit
pomocí restrikcí. Jsem přesvědčen, že důležitou
částí řešení problému nízkého výkonu ekonomiky je
dodržování etických pravidel a kultivace podnika-
telského prostředí. V tomto máme rezervy.

MMíítt  rreezzeerrvvyy  mmůůžžee  bbýýtt  ppoozziittiivvnníí,,  pprroottoožžee  bbýýtt ddookkoonnaalloosstt
ssaammaa,,  bbýýtt  nnaa  vvrrcchhoolluu,,  ttaakk  ooddttuudd  uužž  vvššeecchhnnyy  cceessttyy  vvee--
ddoouu  „„ddoo  ŘŘíímmaa““..  TTaakkžžee  pprroočč  jjee  nnaaššee  bbaarrbbaarrsskkéé  ((ddrruuhhddyy
kkeellttsskkéé))  úúzzeemmíí  ddoobbrrýýmm  mmíísstteemm  pprroo  ppooddnniikkáánníí??

o  n · s

D¯evozpracujÌcÌ druûstvo 
Lukavec 
bylo zaloûeno v r. 1953. V˝roba spolu se sor-
timentem v˝robk˘ byla postupnÏ rozöi¯ov·-
na a Ëasem se z malÈ pily o kapacitÏ 5000 m3

stal modernÌ kombin·t na zpracov·nÌ d¯evnÌ
hmoty. D˘leûitÈ meznÌky ve v˝voji druûstva
byly roky 1972, 1983 a 1991, kdy byly reali-
zov·ny z·sadnÌ investice do v˝roby d¯evo-
t¯Ìskov˝ch desek a MDF desek. Doölo i k mo-
dernizaci pilnice. V roce 1998 byla uvedena
do provozu form·tovacÌ pila pro v˝robu
p¯Ì¯ez˘. 

Kvalita a ekologie 
D¯evozpracujÌcÌ druûstvo je drûitelem certifi-
k·tu ISO 9001:2000. Parametry jeho v˝robk˘
odpovÌdajÌ evropsk˝m norm·m. PouûÌv·
technologie a strojnÌ za¯ÌzenÌ, kterÈ maxi-
m·lnÏ öet¯Ì ûivotnÌ prost¯edÌ. V souËasnosti
se p¯ipravuje k certifikaci podle ISO 14000.
Je drûitelem osvÏdËenÌ ÑBezpeËn˝ podnikì
»eskÈho ˙¯adu bezpeËnosti pr·ce. 

Prestiû firmy 
je postavena na spokojenosti z·kaznÌka spo-
ËÌvajÌcÌ ve velmi kvalitnÌm dodavatelskÈm
servisu, v rychlÈ reakci na objedn·vky
a v dodrûov·nÌ uzav¯en˝ch dohod. Drobn˝m
obchodnÌk˘m, kutil˘m a stavebnÌk˘m jsou
k dispozici podnikovÈ prodejny v Lukavci,
Humpolci, Byst¯ici pod Host˝nem, Byst¯ici
nad Perötejnem, Plzni a Praze ñ BranÌku, kde
je moûno nakoupit v˝robky i v minim·lnÌm
mnoûstvÌ.

St·v· se, ûe se Ëas od Ëasu vracÌme na star· mÌsta. Neû akce Ñökatule,

ökatule, hejbejte seì aneb Ñperestrojkaì iniciovala jeden z m˝ch

opakovan˝ch odchod˘ st¯edem, pracoval jsem na (tehdy)

»eskÈm svazu v˝robnÌch druûstev coby referent specialista

pro lidovÏ umÏleckou v˝robu a umÏleck· ¯emesla. »as od

Ëasu se tak na V·clavskÈm n·mÏstÌ v Praze v budovÏ

Svazu Ëesk˝ch a moravsk˝ch v˝robnÌch druûstev stavÌm

na kafe za nÏkter˝m z p¯·tel, kte¯Ì tu z˘stali. A rovnÏû

Ëas od Ëasu proto velmi r·d o nÏkterÈ ze zdejöÌch

Ëlensk˝ch firem napÌöi. 

U hygieny 
uû vÌme,

ûe je t¯eba  
dodrûovat 

urËitÈ z·sady

32
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Protože se i my jako republika, musíme
rozvinout. Těžko bude kdo tvrdit, že jsme
na tom stejně jako řada západoevrop-
ských zemí, to určitě ne. Takže máme
šanci. Do budoucna je vůbec otázkou,
jestli velké firmy a obrovské celky
přetrvají. Dinosauři také vymřeli… Samo
sebou, může to chvíli trvat a může to
firmám přinést spoustu problémů.
Vezměme to tak, že trh je přesycen
všemožným zbožím, přičemž velké
firmy povětšinou chtějí vyrábět více,
aby mohly vyrábět levněji. V řadě
případů (díky podnikatelské filozofii
velkých firem, čemuž napomáhá
i způsob měření parametrů poptávky,
sledování výkonu, hodnocení lidí) se
prostor pro takovýto extenzivní rozvoj

v podstatě vyčerpal. Ale jestliže na
daném trhu už pro něj není místo, co
dál? Musíme jít po potřebách
zákazníků. Obrovské firmy jsou
riskantní z mnoha důvodů. Vezměme
si jejich financování. Pokud se dostaví
problémy, přijde banka o hodně
peněz. Je příjemnější investovat do
řady menších firem a diverzifikovat

riziko, i když se jedná o stejný obor pod-
nikání. To jsou otázky, na které odpoví až
budoucnost. 

JJaakk,,  ppaannee  ppřřeeddsseeddoo,,  vvnníímmááttee  cceessttoovvnníí
rruucchh??

Už proto, že patřím do vyšší příjmové
oblasti, pozitivně. Rád cestuji. Rád se

podívám, jak se to dělá jinde. Člověk se
vždycky může poučit. I když navštívíte
země, o nichž by leckdo řekl, že jsou
zaostalé. Ono to tak úplně není. Lidé tam
mají jiný životní styl, jinou filozofii. Z na-
šeho pohledu nejsou tak vybaveni, ale
i tam se lze poučit o mnoha věcech.

O přístupu k životu, o budování vztahů
místní komunity apod. Cestuji rád a hla-
vně rád chodím mezi lidmi, i když je to
někde riskantní. Koneckonců cestovní
ruch je obrovský obchod, na němž i naše
firma participuje, např. dodávkami mate-
riálu pro výstavbu nebo zařizování interié-
rů. Je nezastupitelný i tím, že ve velkém
přináší peníze do ekonomiky, a to nejen
formou zahraničního inkasa nějakých tří
nebo čtyř miliard dolarů ročně. Jsem

přesvědčen, že současná výroba je
schopna fungovat se čtvrtinou lidí při
stejném výkonu jako má teď, a je samo-
zřejmé, že ti uvolnění musí být někde
zaměstnaní. Sféra služeb, o níž se dne-
ska hodně hovoří, do níž odvětví cestov-
ního ruchu patří, je prostorem pro jejich
uplatnění. Nevím, proč bychom se měli
bát o cestovním ruchu bavit jako o vel-
kém byznysu. Jsou v něm obsaženy do-
statečně velké sociální aspekty a již
v této době je celosvětově největším
zaměstnavatelem.

➤➤ wwwwww..ddddll..cczz

Už se vám někdy podařilo docestovat zpátky časem? Tak přesně ta-
kovýto pocit jsem měl, když jsme s manželkou nedávno zabloudili do
Lipnice nad Sázavou a vstoupili do hostince „U České koruny“, v němž
Jaroslav Hašek nadiktoval valnou část svých „Osudů dobrého vojáka
Švejka“.  Nevím, zdali já či cosi ve mně hned za dveřmi zaregistrovalo
s kýmsi hovořícího Jaroslava Haška. Až mne zamrazilo. Tento zážitek,

příjemné prostředí nově zrekonstruova-
ného útočiště slavného českého spiso-
vatele a chuť na pár (nejeden) piv, po-
vzbuzená neskutečně výtečnými bram-
boráčky a dalšími delikatesami staro-
české kuchyně, i meditace s přáteli
způsobily, že ten den jsme už nikam
nejeli. Ostatně, kdo by odolal pokušení
ubytovat se v apartmánu Jaroslava
Haška? A nejenom my. Celosvětová proslulost Haškova odkazu i kou-
zlo Českomoravské vysočiny do Lipnice neustále láká nejen kované
haškology, což současné majitele objektu hostince „U České koruny“
vedlo k tomu, že ho rozšířili o ubytovací a kongresovou část. 

Říkává se, že geny se projevují ob generaci. V případě pana Richar-
da Haška, mistrova vnuka, to platí bezesporu. Ostatně i já, podívám-li
se do zrcadla, také tam čas od času vidím usmívající se oči svého
dědečka Martina Kaince.

UsmÌvajÌcÌ se oËi
Jaroslava Haöka

HHoossttiinneecc  aa  ppeennzziioonn  UU  ČČeesskkéé  kkoorruunnyy
582 32 Lipnice nad Sázavou č.p. 55, tel./fax: 00420 - 569 486 126, 
fax: 569 486 225, mobil: 724 058 686, e-mail: hasektour@hasektour.cz
➤➤ www.hasektour.cz
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Nej˙spÏönÏjöÌ
partne¯i »SA

IATA agentury
❶ AAmmeerriiccaann  EExxpprreessss
Objemem prodaných letenek za téměř dvě stě milionů
korun si American Express opět u ČSA zajistila pozici
absolutní jedničky, kterou obhájila již po páté za sebou.
❷ GGlloobbaall  EExxpprreessss  --  BB..TT..II..  
❸ CCaarrllssoonn  WWaaggoonnlliitt  TTrraavveell        

Non IATA agentury
❶ EExxiimm  TToouurrss
Spolupráce Českých aerolinií s cestovní kanceláří Exim
Tours se uskutečňuje zejména u destinací v Egyptě, na
Kypru a v Řecku. V roce 2002 dochází k velmi
dynamickému rozvoji spolupráce, kterou nejvýstižněji
charakterizuje úctyhodný, téměř 150 %, nárůst prodejů
letenek ČSA, jenž celkově dosáhl objemu 13,5 milionů
korun. Tento výsledek Exim Toursu v kategorii non IATA
zajistil skok z  5. místa v  roce 2001 na příčku nejvyšší. 
❷ CCKK  FFIIRROO  TToouurr
❸ CCKK  MMaarrccoo  PPoolloo    

Chartery
❶ AAkkvviillaa  TTrraavveell
Tato olomoucká cestovní kancelář s ČSA spolupracuje od
roku 1998. Zlatou medaili si odnesla i v minulém roce.
❷ GGoollddaaiirr  GGrreeeeccee  TToouurrss
❸ PPrraaddookk

Cargo
❶ SSCCHHEENNKKEERR
V tomto roce se na úspěších ČSA Cargo podílel tržbou
téměř deseti milionů korun.
❷ DDAANNZZAASS
❸ ČČeecchhooffrraacchhtt  SShhiippppiinngg  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoorrwwaarrddiinngg
JJooiinntt  SSttoocckk  CCOO..

Velk˝ podÌl na ˙spÏöÌch a r˘stu kaûdÈ

firmy majÌ jejÌ obchodnÌ partne¯i. Neji-

nak je tomu u »esk˝ch aeroliniÌ. Kaû-

d˝m rokem proto »SA vyhlaöujÌ a diplo-

mem oceÚujÌ ty nejlepöÌ ze vöech, s ni-

miû se jim po cel˝ rok skvÏle spolupra-

covalo. 27. b¯ezna se se sv˝mi partnery

seöly v hotelu Diplomat v Praze. Diplo-

my a kytice zlat˝m, st¯Ìbrn˝m i bronzo-

v˝m partner˘m p¯ed·val viceprezident

pro marketing a prodej JUDr. V·clav Kr·l

spolu s ¯editeli pro obchod 

ñ »R Ing. LuÔkem Hladiöem, 

chartery ñ Ing. V·clavem äilhanem 

a cargo ñ Ing. Kamilem SlavÌkem.
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ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee  kkaažžddoorrooččnněě  vvyyhhllaaššuujjíí  nneejjlleeppššíí  aaggeennttuurryy,,
ss nniimmiižž  ssppoolluupprraaccuujjíí  vv  oobbllaassttii  ccaarrggoo,,  cchhaarrtteerrůů  aa  oobbcchhoodduu
vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..  VV  kkoonnffeerreennččnníímm  ssáállee  pprraažžsskkééhhoo  hhootteelluu
DDiipplloommaatt  ssee  2277..  bbřřeezznnaa  22000033  uusskkuutteeččnniilloo  ssllaavvnnoossttnníí  vvyyhhlláá--
ššeenníí  vvííttěězzůů..  NNaa  ppoommyyssllnnéémm  ssttuuppnnii  nneejjvvyyššššíímm  ttuu  vv  kkaatteeggoorriiii
nnoonn--IIAATTAA  aaggeennttuurryy  ddiipplloomm  zzaa  pprrvvnníí  cceennuu  zz  rruukkoouu  vviicceepprreezzii--
ddeennttaa  ČČSSAA  JJUUDDrr..  VVááccllaavvaa  KKrráállee  ppřřeebbíírraall  ppřřeeddsseeddaa  ppřřeeddssttaa--
vveennssttvvaa  aa  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii  EExxiimm  TToouurrss
IInngg..  FFeerriidd  NNaassrr,,  kktteerrééhhoo  jjsseemm  bbeezzpprroossttřřeeddnněě  ppřřii  ttééttoo  ppřříílleežžii--
ttoossttii  ppoožžááddaall  oo  kkrrááttkkéé  vvyyjjááddřřeenníí..

Exim Tours se na sezonu 2002 velmi dobře připravil, takže
i přes jisté přetrvávající dopady 11. září  a záplavy jsme byli
v oblasti prodeje letenek ČSA velice úspěšní. Náš letošní
plán prodeje pro ČSA je dvojnásobkem loňského.

TToo  zznnaammeennáá,,  žžee  vvzzddoorr  mmeezziinnáárrooddnníí  ssiittuuaaccii  ooččeekkáávvááttee  ddoobbrroouu
sseezzoonnuu..

Ano. Exim Tours si svoji pozici buduje krok za krokem. To
ostatně i jakoby ilustruje dnešní vyhlášení cestovní kance-
láře Exim Tours nejúspěšnějším partnerem ČSA v oblasti
prodeje v kategorii non-IATA agentur. Vyjma prvního období
Exim Tours nikdy nestavěl pouze na jediné destinaci a jediné
oblasti podnikání. Obchodní politika Exim Tours byla jasná
hned od začátku a budeme v ní pokračovat.

VV  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ((kkddyybbyy  mmii  ttoo  mméé  ppooddnniikkáánníí  ddoovvoolliilloo))  bbyycchh
ssee  vvyyddaall  ddoo  EEggyyppttaa  kk  RRuuddéémmuu  mmoořřii..  VVyyuužžíítt  jjeeddiinneeččnnéé  ppřříílleežžii--
ttoossttii  uužžíítt  ssii  oo  řřáádd  ppoohhooddoovvěějjššíí  ddoovvoolleennéé  nneežž  vv  ddoobběě,,  kkddyy  jjee
ppoobbřřeežžíí  ppeerrmmaanneennttnněě  ppllnnéé  ttuurriissttůů..  KKddyy  jjssttee  ttaamm  bbyyll
nnaappoosslleeddyy  vvyy??

10. března. To tady v Česku ještě panovaly zima a mráz.
Když jsem přiletěl do Sharmu, bylo tam 28oC ve stínu. Ale
to zřejmě všichni trochu poučení vědí, že v březnu a dubnu je
v Egyptě velice příjemně. Že to tam vyhovuje i těm, kteří
nemají rádi veliká letní vedra.To ale není nic nového. Velmi
mne tam překvapilo, že vzdor mezinárodnímu napětí byla
egyptská letoviska  v druhé dekádě března
2003 plná britských a italských turistů.
Bohužel my, české touroperátorské
firmy, jsme musely pod tlakem
dlouhodobé tuzemské mediální
kampaně své rotace do Egypta
přerušit o hodně dřív než britští
a italští kolegové.

➤➤ www.eximtours.cz

Exim Tours 
prvnÌ u »SA
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Boeing s Aerem 
A-14 Brandenburg

roluje svÏtovÈ runwaye 

České aerolinie 18. dubna v rámci oslav svého
80. výročí představily na letišti v Praze-Ruzyni
Boeing 737-500 ve výroční kamufláži. Dominují jí
vizualizace prvního letounu ve flotile ČSA Aero 
A-14 Brandenburg umístěné na ploše ocasního
kýlu a na přední části trupu. Autorkou grafického
konceptu je akademická malířka Yveta Absolo-
nová, jež se společně s předsedou představenstva
a prezidentem Českých aerolinií Miroslavem Kůlou
zhostila křtu nově krásného letadla.
➤➤ www.csa.cz



»Ìm to, ûe je pivo tak odliönÈ?
Píše se rok 1843. Pan Jakub Pinkas, krejčí šijící mj.

kněžská roucha pro františkánský klášter, se doslý-

chá o novém pivu, které právě začali vařit v Měšťan-
ském pivovaru v Plzni. Dohodne se s formanem Mar-
tinem Salzmanem, a ten mu přiváží 8. 4. 1843 dvě
vědra toho „nového plzeňského piva“. Čím to, že je
tak odlišné od těch do té doby vyráběných piv? Je
vyráběno novou metodou spodního kvašení, která
dává pivu zcela nový charakter i vzhled. Jakub Pin-
kas jej dal ochutnat svým přátelům, a jelikož byli
okouzleni stejně jako Pinkas, pověsil záhy krejčov-
skou živnost na hřebík, stal se hostinským a založil
tak tradici nejslavnější staročeské hospody
U Pinkasů.

SpoleËnost Adria ñ Neptun s. r. o.
zakoupila objekt U Pinkasů v roce 2001 s cílem

obnovit slávu Restaurace U Pinkasů. Jak se jí to po
rekonstrukci dokončené v říjnu 2002 a půlročním
provozu podařilo? Restaurace U Pinkasů je štam-
gasty hodnocena jako jedna ze tří pivnic s nejlepším
pivem v Praze. Nad nejsmělejší očekávání vysoká
poptávka donutila vlastníky již pár měsíců po
znovuotevření přistoupit ke zvětšení kapacity pivní
tankovny. Dnes tu můžete ochutnat špičkově oše-
třený Plzeňský Prazdroj 12° a k němu okusit někte-
rou z nejoblíbenějších „pinkasovských“ specialit –
např. Pinkasův guláš, uzenářské speciality z vlastní
klasické udírny či staročeské gastronomické lahůdky
dle receptů z 18. a 19. století. To vše ve třech pat-
rech restauračních provozů denně od 9 hodin ráno
do 4 hodin ráno dalšího dne. 15. dubna k nim při-
byla velká zahrádka a pro návštěvníky milující klid
a silně vnímající historické souvislosti posezení
u paty chrámu Panny Marie Sněžné. 

➤➤ www.upinkasu.cz 
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Ředitel hotelu František Hes 
a ředitel společnosti Adria-Neptun Miloš Končický

opět zvali. Tentokrát na 6. výročí otevření hotelu
Zlatá hvězda. Perfektně připravená akce byla zahá-

jena 3. dubna koncertem Pavla Bobka v třeboň-
ském divadle J. K. Tyla a o půl čtvrté ráno, kdy

jsem odcházel vypalovat obrázky na „cédéčka“,
jsem ještě zdaleka nebyl

posledním slavičem. Nebylo
se co divit. Parádní
prostředí, parádní

společnost.

➤➤ www.zhvezda.cz P˘jËovna 
pro kolouöe 
v Praze

Prvním zahraničním cyklistou bez kola prý u nás
byl francký kupec Sámo, poněvadž
přišel (už tehdy) „o kolo“
(pátého století). Pro
jeho následovníky,
kteří nechtějí přijít o
vlastní kolo v Praze,
byla v Dlouhé ulici
24 otevřena
půjčovna kol s
pestrou nabídkou
projížděk. Otcem
projektu je další Frank,
francouzský fotograf  Philippe
Paolillo, který si s sebou kolo raději nebral a při
předchozích pobytech v Praze marně zapůjčení
kola sháněl. V současné době jeho
kolopůjčovna disponuje řádově desítkami strojů
a řadou zkušených kolouších průvodců
ovládajících místopis, historii ale i současnost
Prahy, už proto aby v roce 2003 jejich klienty
nepotkalo to, co franckého kupce Sáma okolo
pátého století.

➤➤ www.prahabike.cz

Tuöil v roce 1843 Jakub Pinkas, ûe

pr·vÏ zakl·d· nejslavnÏjöÌ staroËeskou

Ñhospoduì s nejproslavenÏjöÌm pivem

ñ mÌsto, kde se budou tvo¯it dÏjiny

tohoto n·roda?

U Pinkas˘ 
8. dubna 2003

6. v˝roËÌ 
ZlatÈ hvÏzdy

z e  s p o l e Ë n o s t i


