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Milé kolegyně a kolegové,

společnostem Českého aeroholdingu
letošní podzim přinesl řadu významných
milníků. Evropská komise potvrdila, že
restrukturalizační plán Českých aerolinií je
v pořádku. V pátek 5. října přistálo historicky
první letadlo na Letišti Václava Havla Praha.
Šlo o linku OK 0689 z Barcelony. Czech
Airlines Handling, Czech Airlines Technics
i CSA Services získaly nové klienty.
Fotbalové týmy firem, které působí v areálu
našeho letiště se letos znovu utkaly na
tradičním memoriálu Vladimíra Koudely.

A na co jsme se v říjnovém vydání časopisu
RUNWAY zaměřili detailněji? Vedení
HOLIDAYS Czech Airlines jsme se ptali na
to, „co dělali v létě“, podívat jsme se zašli za
kolegy z Czech Airlines Handling. I tentokrát
je toho ke čtení mnohem víc a velké plány
má redakce i pro příští, listopadové číslo.
To vám už za měsíc představí nová
šéfredaktorka časopisu RUNWAY.
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Aktuality

V pátek 5. října, tedy v den narození Václava Havla,

došlo k naplnění usnesení vlády České republiky

a ruzyňské letiště nyní ponese název Letiště Vác-

lava Havla Praha. Na slavnostní ceremoniál byli po-

zváni čelní představitelé našeho politického,

společenského a kulturního života, velvyslanci pů-

sobící v České republice i partneři Letiště Praha.

Zároveň byla zahájena výstava fotografií z archivu

ČTK dokumentující život i práci Václava Havla a od-

halen umělecký objekt Bořka Šípka, který bude

trvale připomínat odkaz našeho prvního polistopa-

dového prezidenta. V kině, které na letišti funguje již

delší dobu a je zdarma přístupné široké veřejnosti,

jsou od 5. do 31. října promítány filmy související

s Václavem Havlem.

Podrobnosti ze slavnostní akce přineseme v příš-

tím čísle.

Název Letiště Václava Havla Praha či Václav Havel

Airport Prague se užívá zejména pro označení bu-

dov terminálů letiště, v hlášení letištního rozhlasu,

v autobusech městské hromadné dopravy, na palu-

bách letadel, v letištních autobusech a také v kor-

porátních materiálech společnosti Letiště Praha,

tedy na obálkách, hlavičkových papírech či na webu

společnosti (www.prg.aero). Změna se netýká IATA

kódu, který zůstává PRG.

Jak finišovaly přípravy
na přejmenování letiště?
Koncem září byly na budovách letiště nainstalo-

vány nové nápisy. Na Terminálech 1, 2 a 3 z veřejné

části i z letištní plochy byly umístěny světelné ná-

pisy VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE. Nápisy

jsou v angličtině, protože 70 % cestujících je ze za-

hraničí. Celkem se jedná o šest nových nápisů: pět

svítících a jeden vytvořený z fólie na čelní sklo Ter-

minálu 1; písmena jsou vysoká 50–140 cm a váží

od 2 do 10 kg.

Eva Krejčí,

ředitelka Komunikace Letiště Praha

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

Státní podnik Řízení letového provozu České re-

publiky podepsal 27. září 2012 dohodu s Čes-

kými aeroliniemi o koupi společnosti Czech

Airlines Training Centre, dceřiné společnosti

Českých aerolinií, která dosud zajišťovala výcvik

posádek letadel a technického a provozního

personálu, odborné kurzy letecké přepravy

zboží (IATA), cestovního ruchu, profesního růstu

a jazykové kurzy nejen pro společnosti skupiny

Český aeroholding, ale i pro další externí zákaz-

níky. Jediným vlastníkem této společnosti se tak

od 1. října 2012 stalo ŘLP ČR, s.p.

Michaela Lagronová,
ředitelka Korporátní komunikace

a tisková mluvčí Českého aeroholdingu

CZECH AIRLINES TRAINING CENTRE
MÁ NOVÉHO MAJITELE

První komerční let
B787 Dreamliner v Evropě
zamíří do Prahy
Praha se stane první evropskou

destinací, která přivítá nejnovější

letoun Boeing B787 Dreamliner na

pravidelné komerční lince. V pátek

14. prosince 2012 uvede letecká

společnost LOT Polish Airlines svůj

první letoun B787 do pravidelného

provozu letem z Varšavy do Prahy.

Do poloviny ledna 2013, než zahájí

provoz na dálkových tratích pol-

ského dopravce, bude Dreamliner

společnosti LOT nasazován na lin-

kách do dalších evropských desti-

nací a navštíví Prahu opakovaně.

Cestující z Prahy tak budou mít je-

dinečnou příležitost vyzkoušet si

komfort cestování na palubě stroje,

který je v současnosti technolo-

gicky nejvyspělejším dopravním

letadlem na světě.

Jiří Vyskoč, Letiště Praha

DREAMLINER
POPRVÉ
V PRAZE
�
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Zaostřeno na…

Letní sezonu jste absolvovali se šesti vlast-

ními letadly a s novými zákazníky. Dá se

říci, že splnila vaše očekávání?

JČ: Nutno přiznat, že sezona splnila naše oče-

kávání pouze částečně. Na jednu stranu jsme

realizovali vysoké nálety na všech našich letad-

lech, a dokonce jsme si museli půjčovat další od

Českých aerolinií a lotyšských SmartLynx. Na

stranu druhou jsme museli spojovat a měnit ne-

Sice se nenaplnily černé scénáře v podobě za-

vřených bank a nefungujících bankomatů, ale

nedošlo ani k médii avizovanému zlevnění tam-

ních pobytů. U kupujících tak převážil zejména

faktor strachu.

Provázely operování nějaké významnější

překážky či „oříšky“, které bylo třeba roz-

lousknout?

AB: Kromě již uvedeného jsme samozřejmě ře-

šili i optimální nastavení našich kapacit – ať již

šlo o neskutečně náročné sladění harmono-

gramu souvisejícího s nasazováním čtyř no-

vých letadel pro potřeby našich cestovních

kanceláří a ostatních partnerů, nebo o dohodu

jenom jednotlivé lety, ale i celé seriály, a to kvůli

menšímu zájmu ze strany zákazníků, potažmo

cestovních kanceláří, způsobenému skepsí,

která mezi cestujícími – kupujícími postupně na-

růstala v souvislosti s vývojem situace v Egyptě,

Tunisku, Řecku, ale i třeba v Bulharsku.

AB: Výrazně nižší poptávku oproti minulým

letům jsme zaznamenali nově právě v Řecku.

Když se zima zeptá,
co jsi dělal v létě...

Léto 2012 představovalo pro charterového dopravce
HOLIDAYS Czech Airlines druhou samostatnou letní sezonu.

Na to, jak probíhala, jsme se zeptali ředitele společnosti Jana
Čejky a výkonného ředitele pro Obchod a marketing Aleše Brixe.

Čas ostrého provozu
a optimálního
nastavení kapacit

„Byli jsme překvapeni zvýšeným
tlakem cestovních kanceláří

a cestujících na kvalitu služeb
a pravidelnost provozu. Ani
v jednom z parametrů se ale

nemáme za co stydět,“
říká Aleš Brix.

Zleva: Jan Čejka a Aleš Brix
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o půjčování letadel Českých aerolinií i s posád-

kami v rámci tzv. ACMI* za zcela tržních pod-

mínek, nebo o letadla SmartLynx, kde jsme

museli dodržet minimální garantované nálety.

JČ: Zmiňované čtyři nové airbusy prošly nároč-

nou rekonfigurací a revizemi, za což patří všem

kolegům z Czech Airlines Technics náš dík

a obdiv. Nicméně přes léto jsme většinu času

využívali najednou dvanáct letadel, což už není

málo, a tak si troufám říci, že jsme provozně ob-

stáli.

I letos krachovaly cestovní kanceláře, z nichž

některé byly klienty HCA. Jaký dopad měla

tato skutečnost na vás?

AB: V letošním roce se jednalo o dvě nebo tři

cestovní kanceláře. Jednou z mála výhod na-

šeho podnikání a také základním pravidlem je

„nezaplatíš – neletíš“.

JČ: Díky tomu po nich nezůstaly v naší výsle-

dovce dluhy v podobě nezaplacených letů, což

je nejdůležitější. Na druhou stranu, v podstatě

ze dne na den uvolněné kapacity našich leta-

del v objemu jednotek až desítek sedadel se

nám ne vždy podařilo efektivně doprodat tak,

aby v letadle nezůstala nevyužitá místa.

Byli jste spokojeni s letouny lotyšského

dopravce SmartLynx a jeho službami?

Pokud vím, stroje létaly s vašimi palubními

průvodčími, ale s piloty SmartLynx.

JČ: Takto dlouhý pronájem externí kapacity for-

mou ACMI se v HCA, respektive v Českých

aeroliniích nedělal hodně let, pokud vůbec. Zajiš-

tění veškerých náležitostí kolem tohoto typu lé-

tání pro nás bylo velkou školou. Ne vše šlo hned

bez obtíží, ale provoz se nám podařilo zajistit, a to

i díky enormnímu úsilí právě našich palubních

průvodčích, na jejichž bedrech bylo zvládnout

všechny rozdíly v postupech obou společností

a vytvořit na palubě atmosféru, jako by šlo o kme-

nová letadla a piloty HOLIDAYS Czech Airlines.

Potvrdily se v uplynulé sezoně nějaké

trendy? Nebo se objevila nějaká nečekaná

překvapení?

AB: Byli jsme překvapeni zvýšeným tlakem ces-

tovních kanceláří a cestujících na kvalitu služeb

sádky pilotů. Vytížili jsme dva a v létě dokonce

tři stroje.

AB: A pozitivní ohlasy máme také na v létě ope-

rovanou linku Praha – Keflavík. Byli bychom

rádi, kdyby i příští léto byla provozována po-

dobně jako letos.

Smlouva s Iceland Express je do konce

zimní sezony. Je na obou stranách zájem

pokračovat ve spolupráci? Budou se nějak

měnit podmínky spolupráce ve smyslu ob-

jemu, nových destinací atp.?

JČ: Tady záleží i na naší vlastní strategii pro

léto 2013, na našich plánech ohledně klasic-

kého charterového operování. Nicméně jednání

o pokračování spolupráce probíhají. Co se týče

nových destinací, kam Iceland Express ukáže

a zaplatí, tam my dolétneme. (smích)

Uplynul rok od havárie hokejového týmu

KHL z Jaroslavle. KHL měla snahu systé-

mově vyřešit leteckou přepravu týmů

a HOLIDAYS Czech Airlines měly zájem na

tomto projektu participovat. Je v této sou-

vislosti něco nového?

JČ: Nepřísluší nám hodnotit rozhodování ve-

dení soukromé sportovní soutěže, jsme ale

rádi, že stejně jako v loňském roce můžeme

létat pro účastníky KHL. Jak asi víte, letos jde

o HC Lev Praha a HC Slovan Bratislava. Nic-

méně jako každé létání do Ruské federace

a okolních států je i to naše pro KHL svázáno

množstvím odlišných předpisů a omezení

a leckdy také krajovými zvyklostmi. Jedna série

letů je proto náročnější než druhá.

* ACMI (aircraft, crew, maintenance, insurance) –

pronájem letounu včetně posádky

a pravidelnost provozu. Ani v jednom z para-

metrů se ale nemáme za co stydět.

A co bylo největším letošním hitem u čes-

kých turistů?

JČ: O nějakém vyloženém šlágru asi nelze ho-

vořit, nicméně tradičně stabilní a z našeho po-

hledu bezproblémové zůstalo Turecko, jako

příjemná překvapení se pak ukázaly Maroko

a Černá Hora.

Jak cestující reagovali na snížení povole-

ného minima váhy pro bezplatné odbavení

zavazadel?

AB: Ze začátku jsme měli obavy, jak budou ces-

tující a média reagovat. Nicméně nejen díky

vhodnému načasování a ceně, která je ve finále

nejvýhodnější na charterovém trhu, to cestující

i trh akceptovali bez větších potíží.

JČ: Ukázalo se, že drtivá většina se do tohoto

váhového limitu bez problémů vejde.To sice ne-

přináší přímé výnosy z výběru za nadváhu, ale

dochází tak díky snížení průměrné váhy zava-

zadel na letu k nezanedbatelným úsporám pa-

liva, potažmo emisních povolenek, které musíme

od letošního roku státu hradit.

Kromě charterů operujete všechny lety

pro islandskou společnost Iceland Ex-

press. Máte za sebou první letní sezonu

na Islandu a téměř rok spolupráce. Jak se

na tento kontrakt díváte s odstupem

času?

JČ: Jako v každém vztahu i zde nejde vše

vždy hladce. Přece jenom je to trochu jiné pro-

středí i mentalita. Nicméně spolupráce je

úspěšná ekonomicky i provozně. Jde o stabilní

práci s vysokými nálety pro naše letadla a po- P
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Velkou zásluhu na úspěšné spolupráci se SmartLynx mají i palubní průvodčí na fotografii, zleva

manažerka palubních průvodčích Sylvie Eysseltová a její kolegyně Romana Hajnová.



Uhlíková stopa? Souvisí nějak provoz letiště s tímto fosilním palivem? Nemusíme se obávat, uhlíková stopa
nemá s uhlím, jak ho známe, nic společného. Tento termín se užívá pro vyjádření množství skleníkových
plynů, které vznikají z provozu konkrétní společnosti, v našem případě z činnosti Letiště Praha. Přirovnání
k uhlíku vzniklo proto, že za hlavní skleníkový plyn je považován CO2 neboli oxid uhličitý.

V souvislosti s klimatickými změnami vznikla

na evropské úrovni iniciativa Airport Carbon

Accreditation, jejímž hlavním cílem je ohledu-

plnější přístup letišť k životnímu prostředí a sni-

žování množství vznikajících skleníkových

plynů. Iniciativa nyní sdružuje 59 evropských

letišť, přitom Letiště Praha dosáhlo členství

hned v prvním roce existence iniciativy.

Letiště Praha každý rok mapuje množství emisí

oxidu uhličitého, které vzniká z jednotlivých čin-

ností nebo provozů. Patří sem zejména provoz

budov – spotřeba energií na jejich vytápění,

chlazení a osvětlení, které v celkovém souhrnu

představují největší zdroj emisí skleníkových

plynů. Dále je do uhlíkové stopy zahrnuta spo-

třeba automobilových pohonných hmot jak slu-

žebních vozidel, tak speciální techniky. Kromě

samotného mapování se Letišti Praha již poda-

řilo snížit uhlíkovou stopu od roku 2009 o 2 %.

Zároveň byla stanovena cílová hodnota pro

Letiště Praha snižuje
svoji uhlíkovou stopu

rok 2017, kdy by mělo být dosaženo redukce

množství emisí v porovnání s počátečním

rokem 2009 o 9 %. A právě prokázání schop-

nosti snižovat emise bylo podmínkou pro po-

stoupení letiště do vyšší úrovně iniciativy,

tzv. reduction. Letiště Praha tuto cestu zvládlo

výborně, a zařadilo se tak na úroveň 18 letišť,

jakými jsou například: Paříž – Orly, Paříž –

Charles de Gaulle, Brusel, Atény, Hamburg

Airport, Boloňa – Guglielmo Marconi Airport.

Podmínkou pro vstup do vyšší úrovně bylo

hlavně detailní zmapování uhlíkové stopy, spo-

lupráce řady organizačních jednotek a ze-

jména skvělé fungování energetického

managementu. Úkolem energetického mana-

gementu je hledání a testování způsobů, jak

hospodárně a s ohledem na životní prostředí

využívat energie. Jde například o zlepšování

tepelně technických vlastností budov, energe-

ticky efektivnější provozy nebo využití obnovi-
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telných zdrojů. Důležitou roli hraje i vyhodno-

cování investic z pohledu efektivity provozu

a návratnosti vložených finančních prostředků.

Řada opatření ke snížení nároků na energie

se již uskutečnila. K těm hlavním patří útlu-

mový provoz vzduchotechniky v nočních hodi-

nách a instalace GPS jednotek do služebních

vozidel. Kromě toho se plánují další projekty

a zkoušejí nové technologie. V současnosti

probíhá na několika místech letiště testování

LED zdrojů osvětlení, jejichž užití je považo-

váno za jednu z budoucích cest snižování spo-

třeby energie osvětlovacích soustav. Ve fázi

studie se nachází zřízení dobíjecí stanice pro

elektromobily.

Dosažením 2. úrovně v iniciativě Airport Car-

bon Accreditation však snahy Letiště Praha

nekončí. Iniciativa má čtyři stupně a jejím nej-

vyšším cílem je „nulová“ uhlíková stopa –

o jeho dosažení bude usilovat i Letiště Praha.

aneb úspěšná cesta k nulovému stavu

Mapování uhlíkové stopy Snižování uhlíkové stopy Zapojení partnerů „Nulová“ uhlíková stopa

Postupné snižování uhlíkové stopy v průběhu 4 úrovní iniciativy



Otevřením nově zrekonstruovaného salonku Erste Premier Lounge
v Terminálu 2 završilo Letiště Praha koncept budování komplexních
VIP služeb na mezinárodní úrovni.

O současné nabídce nadstandardních prostor

a služeb pro cestující jsme hovořili se Simo-

nou Svobodovou, ředitelkou VIP služeb Letiště

Praha, která nám na úvod prozradila: „V uply-

nulých čtyřech letech se nám podařilo vytvořit

širokou a velmi kvalitní nabídku VIP služeb,

která zajišťuje soukromí a pohodlí před odle-

tem nebo po příletu velkému spektru cestují-

cích. Mám radost, že jsme letos otevřeli dva

velmi moderně zrekonstruované salonky

a naši klienti tak mohou využít již pěti různých

prostředí, která se vyznačují originálním de-

signem i prvotřídní péčí zaměstnanců Letiště

Praha.“

Co v letištních saloncích nabízíte?

Největší výhodou pro cestující je zpříjemnění

jejich pobytu na letišti. Poskytujeme jim sou-
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kromí a all inclusive občerstvení za dostupnou

cenu. V salonku si mohou vybrat místo v pra-

covní nebo relaxační zóně, občerstvit se, pře-

číst si denní tisk nebo si díky rychlému wi-fi

připojení vyřídit e-maily. Dětský koutek je

v každém salonku samozřejmostí.

Kde mají cestující na pražském letišti nej-

větší komfort?

Nejvíce hýčkáme hosty ve VIP Service

Clubu CONTINENTAL, kde je sedm samo-

statných salonků. Klient se s VIP Service

opravdu nemusí o nic starat. Zajistíme od-

bavení cestujícího i zavazadel, usadíme kli-

enta do privátního salonku, nabídneme all

inclusive občerstvení včetně thajského

menu. Navíc klientovi zajistíme dopravu na

letiště službou Škoda Limousine Service, do

30 km zdarma. Bonbonkem je pak pro naše

hosty odvoz limuzínou k letadlu a samo-

statný vstup na palubu. Jako novinku nabí-

zíme nyní i dovezení zavazadel po příletu až

domů (do hotelu apod.), bude-li si klient tuto

službu přát.

Můžete nám představit VIP salonky?

V současné době VIP služby zahrnují VIP Ser-

vice Clubu CONTINENTAL a další čtyři letištní

salonky. V tranzitu Terminálu 1 je od srpna

k dispozici zrekonstruovaný, moderně vyba-

vený MasterCard Lounge Prague Airport.

Vznikl z bývalého Crystal Lounge a jeho pat-

ronkou se stala Dagmar Havlová.V Terminálu 2

nabízíme hned dva salonky – Citigold Lounge,

který je dostupný z odletové haly, a Erste Pre-

mier Lounge, který vznikl v tranzitu po celkové

rekonstrukci salonku Crystal Lounge v Termi-

nálu 2. Poslední salonek je umístěn na Termi-

nálu 3 a poskytuje služby klientům v rámci

privátních letů.

Nadstandardní služby
pro pohodlí cestujících

Terminál 1

Terminál 2

Terminál 3

Club CONTINENTAL

MasterCard Lounge

Citigold Lounge

Erste Premier Lounge

Salonek na Terminálu 3

Simona Svobodová
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Dlouho očekávané rozhodnutí bylo v září veřejně oznámeno. České aerolinie a jejich akcionáři ho přijali se
zadostiučiněním a potvrzením, že ze strany národního dopravce bylo uděláno vše, jak mělo být. Co přesně bylo
předmětem zkoumání Evropské komise a proč je i nadále nutné dodržet plánem stanovené jednotlivé kroky?

Evropská komise v září informovala, že v ko-

nečné fázi šetření Českých aerolinií schvaluje

restrukturalizační plán jako věrohodný doku-

ment, který zaručuje obnovení životaschop-

nosti letecké společnosti. Součástí rozhodnutí

je i stanovisko, že restrukturalizační podpora

v podobě kapitalizace úvěru od společnosti

Osinek a zrušení zajištění jeho zástavy je ve-

řejnou podporou, jež byla poskytnuta v sou-

ladu s pravidly Evropské komise. Neporušuje

tak pravidla hospodářské soutěže ani jednot-

ného evropského trhu.

O co přesně šlo?

Tíživá hospodářská situace se promítá do fun-

gování leteckých společností již několik let

a není výjimkou, že vlády jednotlivých zemí se

snažily a snaží přímo či nepřímo letecké spo-

lečnosti podporovat v podobě finančních in-

jekcí a půjček, které slouží k restrukturalizaci

společností. To se stalo i v případě Českých

aerolinií. Z tohoto důvodu Evropská komise še-

třila i jiné dopravce, jako například Air Malta

nebo Austrian Airlines, chystá se na AirBaltic,

Cyprus Airways a další.

V těchto případech se Evropská komise za-

měřuje zejména na tři oblasti:

� Dochází či může dojít k vážnému ohro-

žení hospodářské soutěže a deformaci

trhu?

V tomto ohledu České aerolinie představují

dobrou značku, ale v rámci Evropské unie jsou

regionálními aeroliniemi, tedy zde se České

aerolinie do konfliktu s nařízením Evropské ko-

mise nedostaly.

� Nabízí společnost dostatek tzv. kompen-

začních opatření, která by vyvážila možné

narušení konkurence?

Aby společnost přežila, musela se přizpůsobit

velikosti a kapacitě trhu. I v této oblasti České

aerolinie vše splnily. Vytvořily navíc nový

model operování s tzv. páteřní sítí, kdy základ

Evropská komise schválila

restrukturalizační plán

tvoří propojení západu s východem. Celkově

zmenšily flotilu a snížily nabízenou kapacitu.

„Ve skutečnosti se svou velikostí flotily vrátily

k relevantním potřebám dopravní sítě a veli-

kosti trhu, což zhruba odpovídá jejich velikosti

před 10 lety, než nastalo nekoncepční rozši-

řování flotily, pro které nebylo ekonomicky

opodstatněné uplatnění,“ vysvětluje Philippe

Moreels, prezident Českých aerolinií.

� Je výše podpory adekvátní restruktura-

lizačním nákladům?

S ohledem na velký rozsah a komplexnost, zá-

roveň na dobrovolnost i důslednost restruktu-

ralizace Českých aerolinií ani zde neshledala

Evropská komise problém. „Státní pomoc byla

řádově pod sto milionem eur. Podívejme se na

ostatní sektory, jako například na banky, které

dostaly a dostávají miliardy eur,“ dokresluje si-

tuaci Philippe Moreels.

Kde jsme?

České aerolinie ale i nadále zůstávají až do

roku 2014 pod dohledem, zda dodržují vše, co

si v plánu předsevzaly. Restrukturalizace dále

běží a dostává se dle harmonogramu do své fi-

nální fáze. Hospodaření v roce 2013 by podle

všech předpokladů mělo být na černé nule.

„Rozhodně nám však nepomáhá, že je celý

sektor stále v krizi a ceny paliva jsou děsivé,“

doplňuje Philippe Moreels. Pro další budouc-

nost národního dopravce je nezbytné nalézt

silného strategického partnera, nejlépe z ob-

lasti mimo Evropu. Ruzyňské letiště totiž může

být zajímavou základnou pro některé z nových

aerolinií, kterým se nedaří získat potřebný

počet slotů v Paříži, Frankfurtu apod. České

aerolinie právě v tomto směru mohou sehrát

podstatnou roli a létat v rámci Evropy, partner

pak zajistí long-haul.T
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Rekapitulace restrukturalizačního plánu

Rozsáhlý soubor opatření, jejichž cílem je stabilizace Českých aerolinií pomocí
racionalizace aktivit odpovídající dopravní sítě a letadlového parku, řízení tržeb a řady
úsporných opatření, jakož i finanční restrukturalizace, tj. pokrytí ztrát z minulých období.

Několik konkrétních příkladů, z nichž velká část již byla dokončena nebo se nachází
před dokončením:

Činnost Status
Důraz na hlavní předmět podnikání, osvobození se od aktivit mimo tzv. core business
Změna modelu dopravní sítě: redukce kapacity a destinací
Přizpůsobení letadlového parku adekvátní síti a tržnímu potenciálu
Postupné směřování k unifikaci flotily
Nákladová optimalizace: snížení nákladů s redukcí kapacity
Změna modelu obchodní sítě
Posílení internetových prodejů



„Rád bych poděkoval všem svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
této exkurze. Zejména bych chtěl ocenit aktivní přístup naší kolegyně Elišky
Kirchnerové, která je „duší“ podobně zaměřených projektů,“ dodává Bohumil Jahn.

Poděkování
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Na základě spolupráce s Neviditelnou výsta-

vou, která si klade za cíl přiblížit vidoucím lidem

svět zrakově postižených, měli letos na jaře pa-

lubní průvodčí Českých aerolinií možnost pro-

hloubit si své profesionální dovednosti v oblasti

komunikace s nevidomými cestujícími. V rámci

výstavy si tak mohli v naprosté tmě vyzkoušet

pohyb v centru města, přírodě či jak ochutit

jídlo nebo zaplatit účet. „Tato netradiční zkuše-

nost nám umožnila lépe porozumět lidem se

zrakovým postižením a připravit jim na palu-

bách našich letadel ještě komfortnější cesto-

vání,“ vysvětluje Bohumil Jahn, výkonný ředitel

palubních průvodčích Českých aerolinií.

„Na oplátku jsme se rozhodli pozvat všechny,

kteří Neviditelnou výstavu organizují a zaštiťují,

k nám. Chtěli jsme jim zprostředkovat zejména

opravdový pocit z cestování letadlem, podělit

se s nimi o naše zkušenosti a představit jim no-

vinky, které slouží k příjemnějšímu cestování

našich spoluobčanů s různým druhem zdra-

votního postižení,“ doplňuje Bohumil Jahn.

V polovině září se tak uskutečnila exkurze do vý-

cvikového centra posádek, nyní Czech Airlines

Training Centre, v jejímž rámci se průvodci a or-

ganizátoři výstavy mohli od palubních průvod-

čích Českých aerolinií, kapitána letounu ATR

Jiřího Hrušky, který je zároveň výkonným ředite-

lem Letových posádek, a vedoucího výcviku pa-

lubních průvodčích Richarda Kubelky dozvědět

mnoho zajímavého nejen o samotném létání, ale

i o práci posádek na palubě i mimo ni.

Do Amsterdamu a zpět
A protože nic nenahradí vlastní zkušenost lépe,

účastníci naší výpravy se „proletěli“ v simulá-

toru do Amsterdamu a zpět a mimo jiné měli je-

dinečnou příležitost vyzkoušet si i evakuaci

letadla. Zajímavou perličkou celé návštěvy byla

skutečnost, že poprvé v historii výcviku se eva-

kuoval i vodicí pes.

„Jsem ráda, že se nám podařilo navázat velmi

pěknou spolupráci. Návštěvu jsme si s kolegy

moc užili. Osobně musím říct, že přístup kolegů

Nevidomí
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Vzdělávání zaměstnanců
V rámci školení pro zaměstnance mateř-

ské společnosti Český aeroholding a Le-

tiště Praha platí povinnost pro zaměst-

nance absolvovat e-learningový kurz

zaměřený právě na komunikaci s lidmi

s postižením.Tato povinnost vychází z na-

řízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) a vztahuje se na provozovatele le-

tiště, jeho uživatele, letecké přepravce

a další. Podobným kurzem v rámci výcviku

procházejí i palubní průvodčí Českých

aerolinií a Czech Airlines Handling, kteří

s lidmi s postižením komunikují.

Pracovníci mateřské společnosti a Letiště

Praha najdou příslušné školení na intra-

netu Českého aeroholdingu na zaměstna-

neckém portálu v sekci vzdělávání. Pokud

jste zmíněný kurz ještě neabsolvovali, tak

neváhejte, máte totiž nejvyšší čas!

z Českých aerolinií byl velmi vstřícný, navíc

celé dopoledne bylo zábavné a let v simulá-

toru nebo evakuace osob a psů po skluzavce

rozhodně patří k zážitkům, na které budeme

rádi vzpomínat,“ dodává organizátorka Nevidi-

telné výstavy Rita Kuu.

poznávají svět letecké dopravy
s posádkami Českých aerolinií

Průvodci exkurzí Eliška Kirchnerová

a Richard Kubelka

A takto probíhal nácvik evakuace vodicího psa.

Pokyny rozdávají Bohumil Jahn a Renata Gábová.

Bezpečnostní instruktáž v čele s Lucií

Petráňovou

Nápad na reciproční pozvání zrakově postižených se zrodil v podstatě už během první návštěvy palubních
průvodčích na Neviditelné výstavě. V nabídce byla exkurze do výcvikového centra, debaty o přípravách
i samotné práci posádek a na závěr pak také simulovaná evakuace.

Chováme se odpovědně



Kaleidoskop

Zajištění plynulé dopravy v areálu letiště
Cestující a návštěvníci letiště mají dostatek

možností parkování a mohou svá vozidla

zdarma odstavit na krátkodobých parkovištích

či v cenově výhodných parkovacích domech,

přesto někteří řidiči stále nerespektují pravidla

parkování a auta odstavují na místech, kde je

to dopravním značením zakázáno. Narušují

tak plynulost dopravy a často ohrožují i ostatní.

Nezřídka se jedná o různé předražené „černé“

taxikáře.

Pracovníci Letiště Praha, kteří za bezproblé-

movou dopravu ve veřejné části letiště zodpo-

vídají, se snaží v rámci svých možností přispět

ke zlepšení situace. Zástupci z Komerčních

aktivit nastavují režim parkování a iniciují

právní kroky vůči lidem, kteří nastavená pra-

vidla obcházejí, zástupci Bezpečnosti sledují

dopravní situaci na kamerách a v období špi-

ček posilují hlídkovou činnost, nesprávně par-

kující či projíždějící řidiče napomíná nebo

sankcionuje městská či státní policie.

I přes tato opatření však dopravní situace zatím

není ideální a neukáznění řidiči komplikují ply-

nulost provozu. I vy, čtenáři časopisu RUNWAY,

Český aeroholding měl
svého zástupce na konferenci
SAP Forum Praha
Výkonný ředitel Ekonomiky Českého aeroholdingu Petr Doberský seznámil

účastníky konference Business Analytics Forum zaměřené na finanční řízení

společností, která byla v září součástí konference SAP Forum Praha, s pří-

spěvkem „Vznik skupiny Českého aeroholdingu – dopady na finanční řízení“.

Hovořil mj. o výchozím stavu vzniku skupiny, přerozdělení ekonomických

útvarů, o dopadech centralizace ekonomických útvarů na spolupráci v rámci

skupiny, dopadech vzniku skupiny na reporting a zmínil se také o projektu

první konsolidace celé skupiny za rok 2011. Této části konference se zú-

častnilo 100 osob. O tom, že vznik holdingové struktury není v dnešní době

ojedinělou záležitostí a že o této variantě uvažují i další společnosti svědčí

zájem a kladné ohlasy účastníků fóra. Petr Doberský byl v této souvislosti

požádán i o další schůzky a konzultace, zaměřené na sdílení tzv. Best prac-

tice v rámci finančního řízení holdingových společností.

Někteří z řidičů jsou velmi agresivní. Dokumentuje to i případ z 5. srpna, kdy řidič úmyslně najel

do asistenta parkingu na výjezdu z parkoviště na T2. Incident se naštěstí obešel bez vážnějšího

zranění, událost šetří policie.
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můžete přispět k větší bezpečnosti na komuni-

kacích ve veřejné části letiště. Pokud kdykoliv

narazíte na řidiče nerespektující dopravní zna-

čení, nebojte se je upozornit nebo volejte obra-

tem linku 1000 (Bezpečnostní dispečink) a ope-

rátoři zajistí rychlé vyřešení problému.

Text a foto: Bohdan Koverdynský

Od 3. září 2012 posky-

tuje Czech Airlines

Handling své služby

společnosti Darwin

Airline.Ta má své sídlo

v Luganu ve Švýcar-

sku a v současné době provozuje flotilu osmi letadel, konkrétně

se jedná o šest strojů typu Saab 2000 a 2 DHC-8-400. Do

Prahy létá pravidelně šestkrát týdně na lince Ženeva – Praha

– Ženeva s letadlem Saab 2000 ve spolupráci s Českými

aeroliniemi.

V zimní sezoně využije služby společnosti v oblasti odmrazo-

vání i letecký dopravce Deutsche Lufthansa.

Czech Airlines Handling
rozšířil své klientské
portfolio



XIV. ročník fotbalového turnaje o pohár ředi-

tele Letiště Praha a memoriál Vladimíra Kou-

dely proběhl na hřišti TJ Sokol Tuchoměřice

v pátek 21. září 2012. Zúčastnilo se jej

15 mužstev, z nichž devět reprezentovalo jed-

notlivé společnosti Českého aeroholdingu

a ostatní byly týmy hostů z partnerských firem.

Předání cen se zhostil Jiří Kraus, člen před-

stavenstva Letiště Praha a výkonný ředitel di-

vize pro Rozvoj a správu majetku.

Vítězem XIV. ročníku se stal a putovní pohár

obdržel tým TUSAN (hráči ze společnosti za-

jišťující pro LP požární prevenci), druzí skon-

čili informatici Českého aeroholdingu (IT/FK

PAP) a třetí místo obsadilo mužstvo taxikářů

(FIX CARS). Nejlepším střelcem se stal Jan

Šinágl z týmu Ostrahy Letiště Praha, nejlep-

ším brankářem byl vyhlášen Martin Míšek

z týmu IT/FK PAP a cenu fair play Vladimíra

Koudely obdrželi hasiči Letiště Praha. Krásný

pohár a medaile získal také dívčí tým Vrtule.

Kaleidoskop

Počátkem října byla v tranzitní zóně Terminálu 1

v Prstu A otevřena nová prodejna značky Wee-

kend MaxMara. Obchod nabízí kolekci oble-

čení z přírodních materiálů. Držitelé ID karet

zde mají 20% slevu na zboží z celé kolekce.

V Terminálu 2 najdete největší duty free ob-

chod na pražském letišti. Aelia Duty Free má

plochu 430 m2 a vznikla v rámci dvouměsíční

rekonstrukce propojením prodejny Aelia se

sousedící prodejnou Duty Free Selection.

Téměř polovinu prodejní plochy zaujímá parfu-

merie, zbytek pak sortiment cukrovinek, alko-

holu a cigaret, včetně koutku lokálních pro-

duktů.

Držitelé ID karet zde získají slevu ve výši 10 %

na nákup parfémů a kosmetiky, cukrovinek

a alkoholu. Sleva se netýká produktů, které

jsou v tzv. promo akci.

Vznikla největší duty free prodejna
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Značka Weekend
MaxMara je od října
k dostání na letišti

RUNWAY 10/2012 11

Fotbalový turnaj
o pohár ředitele
Letiště Praha
zná své vítěze

Nový potisk
pro letadlo Českých aerolinií

Airbus A319 Českých aerolinií s imatrikulací

OK OER nese na svém trupu od konce září

komerční motiv v podobě reklamního vizuálu

společnosti Instaforex, která se zabývá posky-

továním služeb měnového obchodování na

mezinárodním měnovém trhu Forex. Firemní

motiv zcela zapadá do stávajícího brandingu

letadla a celkové korporátní prezentace Čes-

kých aerolinií. Instalační proces trval i s dů-

kladnými přípravami devět hodin a podíleli se

na něm nejen kolegové z Řízení technického

provozu Českých aerolinií, ale i technici a pra-

covníci Maintenance Control Centre z Czech

Airlines Technics. S tímto zajímavým vizuálem

se budou cestující setkávat po dobu následu-

jících dvou let.



Hlavní etapa vzniku Českého aeroholdingu byla završena.
První společností, která se v říjnu loňského roku stala
součástí skupiny, je Czech Airlines Handling. Kolegové
vám prozradí i něco o své pracovní náplni a o životě
v handlingových službách, který není jen o práci se
zavazadly, jak by se možná mohlo na první pohled zdát.
V následujících měsících vás budeme postupně
seznamovat s klíčovými zaměstnanci dalších společností
holdingu, které znáte možná jen jako hlas z telefonu.
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Lidé

Znáte své kolegy
z Handlingu?

� v roce 2011 odbavil Czech Airlines Handling 91 370 letů
a 6 781 857 cestujících?

� každoročně odbaví více než 60 % všech pohybů
a cestujících na letišti Praha/Ruzyně?

� jako jediní používají při odmrazování poměrový
systém mixování odmrazovací kapaliny?

� Czech Airlines Handling, který byl až do roku 2010
součástí Českých aerolinií, jako první ve východní
Evropě začal využívat v roce 1996 bezojové tahače?

� jako první odbavil na letišti v Praze/Ruzyni
velkokapacitní letadlo A380?

Věděli jste, že…

Pavel Haleš – výkonný ředitel
Pozemního provozu
a místopředseda představenstva

Lukáš Král – ředitel
Odbavení letadel

Roman Spilka –
manažer Techniky
provozu

Ve své práci se potýkám s různými situacemi, které

nesnesou odklad a na které je nutné okamžitě reagovat.

Proto jsem velmi rád, že se mohu s jistotou spolehnout na

tým odborníků a profesionálů na všech pracovních

pozicích nejen v Pozemním provozu, ale i v celé

společnosti. Naším každodenním posláním je poskytování

kvalitních služeb v přesně stanovených časech, což se

může zdát na první pohled jako denní rutina. Za koncovou

službou se však vždy skrývá soubor rozmanitých pravidel

a často i nadstandardní přístup zaměstnanců. Precizní

výsledky auditů a obdržená uznání od našich vážených

zákazníků jsou důkazem našeho cenného a dlouhodobě

budovaného know-how.

„

„
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Martin Štolba – ředitel
společnosti a předseda
představenstva

Jiří Jarkovský – výkonný
ředitel Obchodu a marketingu
a člen představenstva

Jana Sochorová – manažer
Odbavení cestujících

Jiřina Netymachová –
manažer Prodeje letenek

Jaroslav Špička – manažer
Nakládání letadel

„

Často slýchám, jaké vztahy na pracovišti mohou být, a to spíše v tom negativním smyslu.

Neustále si tak uvědomuji, jaké mám štěstí, že nejen v rámci našeho týmu, ale i mimo něj jsou

vztahy pohodové a přátelské. Doufám, že to ostatní vidí stejně. A i přesto, že práce bývá hodně,

udržujeme se v dobré náladě, víme o sobě a své práci navzájem, což je přínosem menších

společností, a to mi vyhovuje. A být obklopena pozornými muži je jen bonus navíc. ☺

„

Získávání nových klientů rozhodně není jednoduché

a každý obchodní případ představuje značné úsilí

již od prvního kontaktu: přes vytvoření nabídky až

k finálnímu podpisu smlouvy. Navíc uspět v ostré

konkurenci je stále složitější. Domníváme se však,

že naše společnost nabízí služby na vysoké úrovni

a že i díky referencím od renomovaných leteckých

společností se nám podařilo vytvořit si v oboru

dobré jméno, které je zárukou kvality. Za získáním

nového klienta stojí ale samozřejmě mnoho hodin

tvrdé práce nás všech. Každé takové jednání

vnímáme jako příležitost prezentovat naše služby,

ale zároveň je pro nás závazkem k potřebám klienta

a inspirací pro zlepšování zákaznického servisu.

„

„

„

„

I když neprocházíme zrovna

jednoduchým obdobím, je

každý nový klient dobrou

zprávou a oceněním naší

neúnavné práce a servisu.

Ten by samozřejmě nemohl

fungovat, pokud bych kolem

sebe neměl spolehlivé

kolegy. A nemluvím jen

o těch, které zde vidíte, ale

díky patří i ostatním, kteří

každý den svědomitě

odvádějí svou práci, ať už

v přední linii při kontaktu

s cestujícími nebo v našich

ostatních provozech

a službách. Bez nich

bychom totiž nemohli zvládat

všechny menší i větší výzvy,

které nám letecký průmysl,

a nejen on, v poslední době

přináší.
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AIRBUS A319 TWINJET
AIRCRAFT
Tento letoun ve VIP verzi čekal na své
klienty v polovině srpna nedaleko
Terminálu 3.

A330 MRTT ROYAL AIR FORCE
Do Prahy přiletěl 28. srpna poprvé stroj
s označením Voyager KC2, který vyslalo
britské vojenské letectvo (Royal Air Force)
na monitorovací let v rámci cvičení NATO.
Jde o tankovací letoun Airbus A330-243
MRTT (Multi Role Tanker Transport). Tento
stroj s imatrikulací ZZ330 slouží u RAF

od dubna letošního roku.

LETOUN S FOTOGRAFIEMI
ZAMĚSTNANCŮ

Do Prahy přiletěl logojet Turkish Airlines,
který byl opatřen fotografiemi tváří
17 000 zaměstnanců této letecké

společnosti. Po dlouhém čekání (už od
března) ho tak v srpnu konečně viděli

i fandové v Praze.

AN-124 VOLGA DNEPR
Začátkem srpna se uskutečnila série

nákladních letů pro Armádu České
republiky. Podílely se na ní letouny

C17 USAF a také AN-124 společnosti
Volga Dnepr. Letoun Ruslan registrace

RA-82078 odletěl 17. srpna se zbývající
částí nákladu do Kábulu v Afghánistánu.

Zajímavá letadla

Babí léto na ranveji
Ani na sklonku léta nechyběly na ploše atraktivní stroje, jako
například britský tankovací letoun pro cvičení NATO nebo
belgické bojové vrtulníky… A pozornost rozhodně poutal
i turecký logojet plný obličejů.

AGUSTA A109 BELGIAN
AIR FORCE
Poslední prázdninový víkend se cestou
na letecký den SIAF 2012 zastavila
v Praze pro palivo dvojice vrtulníků
Agusta A109BA belgických vzdušných
sil. První z nich s registrací H-24 nesl
výroční barvy oslavující 20 let provozu
tohoto typu letounu u Belgian Air Force.

AEROSVIT PROPAGUJE
PAMÁTKY
Na linkách Aerosvitu z/do Kyjeva se
občas objeví nějaké překvapení v podobě
změny typu letounu – jedním z nich byl
i Embraer 195 Windrose Aviation
Company s propagací starobylého
ukrajinského města Kamenec Podolský
a s vyobrazením tamějšího zámku.
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BOEING B777 KUWAIT
AIRWAYS
Nočním charterem přiletěli 18. srpna
do Prahy sportovci z Kuvajtu. Na trase
Kuvajt – Praha je přepravil Boeing
B777-269ER registrace 9K-AOB
společnosti Kuwait Airways.



Útvar Právní věci je nedílnou součástí Českého aeroholdingu
od začátku roku. Podporuje všechny společnosti ve skupině.
Jak nyní funguje, jak vám může pomoci a jak se jeho 14člennému
týmu žije pod křídly aeroholdingu?

Přehled právních týmů a jejich teamleaderů naleznete společně s příslušnými kontakty
na hlavní stránce intranetu Českého aeroholdingu v sekci IT a právní záležitosti.
Je zde i přehled kontaktních osob za jednotlivé společnosti areoholdingu.
E-mail: pvmailbox@cah.cz

Kontakty
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Právní věci poskytují právní podporu všem spo-

lečnostem napříč skupinou. Aby jejich fungo-

vání bylo co nejpraktičtější, vznikla struktura,

jejíž snahou je zajistit co největší odbornost

a nejkratší možnou reakční dobu na jednotlivé

požadavky. Musela se tedy zejména vyřešit kri-

téria efektivního rozdělování práce.

Rozdělení kompetencí
mezi nově vzniklé právní týmy
Každý právník má určitou oblast práva, která ho

nejvíc baví a kterou se nejčastěji zabývá, kde

má logicky největší znalosti. „Z tohoto důvodu

jsou příslušné právní záležitosti delegovány

vždy na ty právníky, kteří s nimi mají největší

zkušenosti,“ popisuje Karol Marsovszky, vý-

konný ředitel Právních věcí Českého aerohol-

dingu. Za tímto účelem vznikly v rámci útvaru

jednotlivé specializované právní týmy s přísluš-

nými teamleadery, kteří mají na starosti vždy

určitou agendu.

Jak to funguje v praxi?
V rámci útvaru je zřízeno jedno kontaktní místo

v podobě e-mailové adresy, kam je možné zasí-

lat požadavky a dotazy. Pokud se jedná o při-

pomínkování smluv, slouží tomuto účelu systém

oběhu spisů. Jakmile kterýmkoliv z těchto ko-

munikačních kanálů dorazí k právníkům nějaký

úkol, kancelář útvaru jakožto „distributor“ předá

daný úkol příslušnému týmu. Existují ale i zále-

žitosti, u kterých se nedá určit přesně právní

oblast, do které spadají, respektive jsou speci-

fické pouze pro jednu konkrétní společnost.

Z tohoto důvodu byly určeny i kontaktní osoby

pro jednotlivé společnosti aeroholdingu, na

které se mohou kolegové přímo obracet.

Teamleader je vždy po ruce
„U distribuce úkolů, které přijdou přes e-mail

nebo oběh spisů, je vždycky přítomen právník.

V drtivé většině případů je to Jaroslav Petržela,

manažer pro právní vztahy a můj zástupce,“ vy-

světluje Karol Marsovszky. Pod jeho dohledem

se rozdělí úkoly podle právních oblastí na dané

teamleadery, kteří následně určí, kdo z právníků

se jimi bude zabývat. „Hlavní výhodou systému

je, že se jednotlivými záležitostmi zabývají práv-

níci, kteří mají v dané oblasti zkušenosti a vědí,

jak na to. Druhá věc je, že se nám daří rozdělo-

vat práci rovnoměrně, aby se nestalo, že jeden

právník bude zavalen prací a druhý se bude

nudit,“ dokresluje Karol Marsovszky.

In medias res
Druhé hledisko při vytvoření nového systému

představuje i několikastupňové řízení právníků.

Kromě toho, že teamleader rozděluje práci a do-

hlíží na ni, zodpovídá také za celý svůj tým a za

to, aby tazatel dostal vždy řádnou a pokud

možno včasnou odpověď. Práci teamleaderů

pak řídí a v případě potřeby na ni dohlíží vý-

konný ředitel nebo jeho zástupce. Cílem nové

struktury tedy bylo i to, aby se všichni neobraceli

přímo na výkonného ředitele nebo jeho zá-

stupce, ale rovnou na zodpovědné osoby, které

budou jejich požadavky individuálně řešit. „Je

zcela legitimní říci, že jeden nebo dva lidé ne-

mohou být experty na všechno a nemohou

všechno stíhat,“ shrnuje Karol Marsovszky.

Na Právní věci s důvěrou
a hlavně včas
Právníci jsou součástí prevence rizik pro spo-

lečnost a jejich úkolem je minimalizovat právní ri-

zika pro jednotlivé společnosti aeroholdingu.

Proto je dobré, aby zejména u větších projektů

byli právníci zapojeni co nejdříve a mohli vše

konzultovat od počátku. „Jde o to, že když jsme

do projektu zapojeni až v jeho pokročilém sta-

diu, je možné, že se zjistí, že ho není možné

v určité právní formě realizovat, a na obou stra-

nách pak logicky následuje rozladění. Navíc

pokud se k nám dostanou věci až v tomto sta-

diu, kdy už samozřejmě neuvěřitelně spěchají,

pak se na poslední chvíli těžko předělávají. Ne-

vzbuzuje to ani důvěru u našich obchodních

partnerů mimo skupiny. Proto bych byl rád,

kdyby se na nás kolegové obraceli včas a s dů-

věrou,“ uzavírá Karol Marsovszky.

Právní záležitosti
se nevyplácí podceňovat
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Oběh spisů
O oběhu spisů, o tom, jaké jsou jeho funkce

a v čem je přínosný, se dočtete v příštím

čísle.



Uplynulé tři roky byly na množství do praxe uvedených
technologických novinek pro České aerolinie poměrně skoupé.
Letos se s nimi, obrazně řečeno, roztrhl pytel. K těm viditelnějším
patří start nových produktových tříd spolu s novou verzí on-line
rezervace letenek, mobilní web a aplikace, rozjezd firemní
prezentace na sociálních sítích a od první poloviny října také zbrusu
nový web, který se po letech dočkal nejen zásadní změny designu,
ale také struktury a navigace.

Atraktivita a přehlednost
pro maximální pohodlí uživatelů
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Internetové stránky by měly podle odborníků

na webdesign a aplikace každé dva roky pro-

jít zásadní změnou grafiky, aby držely tempo

s technologickým vývojem, správně fungovaly
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Webové stránky
Českých aerolinií
v novém designu

a svým provozovatelům přinášely maximální

komerční efekt. Webové stránky Českých

aerolinií tento proces podstoupily naposledy

v roce 2009, a to pouze částečně. Změnila se

jen hlavní stránka a on-line rezervační systém,

tzv. IBS. Poslední velká změna tak proběhla už

v roce 2006. A není se čemu divit. Společnost

v procesu restrukturalizace obvykle odkládá

úpravu svých webových stránek až na třetí

kolej. Nicméně pro firmu jako České aerolinie

není web pouze prezentační platformou či vý-

kladní skříní, ale také životně důležitým distri-

bučním a prodejním kanálem. Tomu se právě

podřizuje nový web společnosti.

Chytře pro chytré telefony
Společnost zprovoznila také mobilní verzi webu,

u které byl kladen důraz zejména na jednodu-

chost a snadné ovládání. „Při vývoji byly použity

nejnovější technologie, jako například výstupy

z webové analytiky, tzv. heatmapy, které přiná-

šejí přehled návštěvnosti jednotlivých služeb či

podstránek. Chystáme i další novinky, například

napojení na inventory systém, který umožní au-

tomatické rozeslání informačních sms při zru-

šeném nebo zpožděném letu cestujícím,“

vysvětluje Kamilo Tomáš, Senior E-Commerce

Coordinator Českých aerolinií.

Zleva: Lukáš Lahoda, Jan Anton, Václav Cirhan, Kamilo Tomáš, Linda Horáčková,

Jaroslava Nová, Krassimir Tanev. Vpředu: Matouš Johanides.



České aerolinie vylepšují servis

Mimořádné opatření Ministerstva zdravot-

nictví České republiky ovlivnilo také

palubní servis Českých aerolinií a HO-

LIDAYS Czech Airlines. Oba dopravci byli

nuceni stáhnout prodej a servírování veš-

kerého alkoholu s poměrem lihu vyšším

než 20 %. Na několik týdnů tak byla úro-

veň palubního servisu omezena, ale

u cestujících se to setkalo vesměs s po-

chopením.

Co chystá sommeliér?
Od počátku zimní sezony se v cestovní

třídě Business rozšíří nabídka vynikajících

zahraničních vín doporučených předními

českými sommeliéry. Tato vína budou po-

dávána zatím pouze na linkách do Abú

Dhabi a Moskvy. Po skončení zimní se-

zony a vyhodnocení odezvy cestujících

bude rozhodnuto, jestli výběr z těchto vín

bude i na dalších vybraných linkách spo-

lečnosti.

Servírujeme nová menu
Od zimní sezony bude mít pravidelná linka

do Abú Dhabi zbrusu nový jídelníček. Prvo-

třídní menu sestavil Marek Fichtner, šéfku-

chař Hotelu Kempinski v Praze. Nápojový

servis linky bude nově rozšířen také o ener-

getický nápoj Red Bull.

S ohledem na délku letu bude nově i v třídě

Business na letech po Evropě k dispozici

výběr ze studeného nebo teplého snacku,

který byl převzat z Business třídy na lince

do Abú Dhabi. Pod recepty teplého snacku

je opět podepsán Marek Fichtner.

Sladká tečka na závěr
České aerolinie nově zavádějí od zimní se-

zony na všech letech operovaných letouny

ATR v obou cestovních třídách doplňkový,

tzv. košíkový servis. Cestující se před závě-

rem letu budou moci občerstvit čokoládou

značky Milka.
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Diktátu technologického vývoje a potřebám uživa-

telů nelze jen nečinně přihlížet. „Design i struktura

webu jsou silně orientovány na prodejní stránku.

Výrazně jsme zlepšili ovladatelnost a orientaci na

stránkách. Zákazník už například nemusí vypiso-

vat do rezervační masky název letiště, ale jedno-

duše si ho vybere z přehledného seznamu,“

dodává Jan Anton, Development Specialist. Vý-

sledkem je perfektní dostupnost i pro jiná zařízení

než jen notebook či PC, zrychlení nejčastějších

požadavků, jako třeba rezervace letenky, a jedno-

značně i lepší ovladatelnost a čitelnost. „Od zave-

dených změn očekáváme zvýšení celkové

konverze nových návštěvníků webu, a tím pádem

i vyšší výnosy z prodejů letenek přes on-line re-

zervační systém,“ popisuje Krassimir Tanev, vý-

konný ředitel pro Obchod Českých aerolinií.

Heatmapy –
pomocník k nezaplacení
Důležitým vodítkem pro zpracování nové podoby

webu byly heatmapy, tj. přehled výsledků návštěv-

nosti jednotlivých služeb nebo podstránek, která

byla sledována v průběhu letošního června.

„Heatmapy jasně ukázaly, že dvě nejpoužívanější

aplikace nebo služby představují on-line rezervace

letenek a on-line odbavení, proto dostaly na

úvodní stránce největší prostor,“ komentuje Jan

Anton. Nejvíce viditelných změn tak doznala díky

heatmapám úvodní stránka.

Další výraznou změnou je jednodušší struktura ob-

sahu webu. „Klienti nemusejí proklikávat desítky

různých podstránek, aby se dostali k požadované

informaci.Ty jsme sloučili do pěti základních okruhů.

V nich návštěvníci rychle naleznou vše potřebné,“

dodává Jan Anton. Jednoduchost, přehlednost

a srozumitelnost zvítězila.Webové stránky Českých

aerolinií byly spuštěny v nové verzi 2. října 2012.

Jazykové mutace: česká, anglická, ruská,
německá, francouzská, španělská a italská

Grafický návrh: společnost Lundegaard

Programování: společnost Aaron Group

Příprava: čtyři měsíce od výběru finálního
grafického návrhu

Nové webové stránky
Českých aerolinií ve zkratce:

Ukázka tzv. hot meal ve třídě Business na lince do Abú Dhabi. Obsahuje salát se zálivkou,

předkrm, výběr ze tří hlavních jídel, výběr ze tří moučníků, sýrové variace.

V době vzniku těchto řádků panovala v České republice dočasná
prohibice tvrdého alkoholu. Nic však netrvá věčně, a proto se nabídka
alkoholických nápojů na palubě v závěru letní sezony postupně vrací
k původnímu rozsahu.A nejen to. Se zimním letovým řádem chystá
palubní servis celou řadu novinek.
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Lidé

Všem jubilantům k jejich významnému pracovnímu či životnímu jubileu srdečně
blahopřejeme a děkujeme jim za dosavadní spolupráci.
Ať se vám u nás daří i v dalších letech, do kterých vám samozřejmě přejeme vedle pevného
zdraví také vitalitu a dostatek optimismu.

Pracovní a životní jubilea

Pro své členy připravujeme uspořádání turnaje v bowlingu. Informace o turnaji
zveřejníme na našich stránkách.

Naši členové byli informováni o vzniku benefitního internetového portálu
ČMKOS pro členy odborových organizací.

Výbor také uspořádal anketu ohledně případné změny názvu naší odborové
organizace z důvodu přejmenování Letiště Praha s účinností od 5. října 2012.

Děkujeme zaměstnancům Bezpečnostní kontroly, kteří se zúčastnili dobrovolné
sbírky pro kolegu, který podle rozhodnutí škodní komise způsobil zaměstna-
vateli škodu. V této souvislosti doporučujeme zaměstnancům uzavření pojistky
proti škodě způsobené zaměstnancem zaměstnavateli, který při řešení even-
tuálních škodních událostí k tomuto faktu přihlíží.

Výbor odsouhlasil přijetí nových členů a děkuje všem za důvěru.

Roman Čermák, předseda, za výbor 1. ZOO LP a ČAH
(www.letisteodbory.cz)

Okénko odborů

Říjnová výročí

Český aeroholding 20 let Slavíková Natalie
Letiště Praha 25 let Lietavec Miroslav, Vorlová Alena

20 let Gürtner Pavel, Havránek Jaroslav, Mancini Martin, Mrnka Jiří, Šála Jiří
České aerolinie 40 let Mikeš Stanislav

30 let Vitovská Irena
20 let Jirouchová Jitka, Ledlová Milena, Nedělková Dana, Pavlíček Aleš

Czech Airlines Handling 40 let Massl Karel
25 let Nováček Jaroslav
20 let Volf Tomáš

Czech Airlines Technics 35 let Kučera Jaroslav
20 let Fiedlerová Venuše, Chalupová Ivana, Jedličková Jana

Czech Airlines Training Centre 50 let Muller Vladimír
35 let Závrská Miroslava

pracovní si připomíná:

Český aeroholding 50 let Šeps Petr
Letiště Praha 60 let Draxlerová Hana, Fojt Josef

50 let Houska Milan, Sládek František
České aerolinie 55 let Musil Ladislav
Czech Airlines Technics 55 let Vodička Jiří

50 let Franc Miroslav, Vidlák Jaroslav

životní slaví:

Odborové organizace předaly návrhy kolektivních smluv
pro Letiště Praha a ČAH, které by po dohodě všech smluv-
ních stran platily od 1. ledna 2013. S vedením obou spo-
lečností jsme se dohodli na pravidlech a postupu při
kolektivním vyjednávání. Naším cílem je uzavřít kolektivní
vyjednávání a podepsat nové smlouvy do konce listopadu.
Po odchodu našich členů z Handlingu Letiště Praha k ex-
terní organizaci řešíme jejich problémy u externí firmy.

Naše organizace byla spoluorganizátorem XIV. ročníku fot-
balového turnaje o Pohár generálního ředitele LP. Věříme,
že jste se dobře bavili, a blahopřejeme ženskému týmu
Vrtule k vítězství v jejich kategorii.

Pro zaměstnance, kteří dojíždějí ze starého letiště autobusy
směrem na Kladno, stále řešíme možnost vybudování kry-
tých čekáren.

Výbor 2. ZOO
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Začátkem září jste zahájili speciální školení Talent Management

Pool. O co se jedná?

Talent Management Pool (TMP) je jednoletý rozvojový program pro per-

spektivní zaměstnance, v jehož průběhu absolvují řadu tréninků včetně

koučinku i teambuildingu. Řízení lidských zdrojů letos připravilo již

5. ročník tohoto programu, který je tentokrát určen pro zaměstnance

všech společností naší holdingové struktury. Po čtyřleté zkušenosti

mohu s potěšením říci, že tento program skutečně posouvá absolventy

dále v jejich rozvoji a při interních výběrových řízeních na manažerské

pozice jsou častěji úspěšní.

Kolik lidí se nového ročníku účastní?

V září zahájilo 16 zaměstnanců. Jejich nominace probíhaly na úrovni

vedení jednotlivých společností a byly schváleny generálním ředitelem

Českého aeroholdingu Miroslavem Dvořákem.

Co všechno účastníci Talent Management Pool absolvují?

Součástí TMP je koučink, několik dvoudenních soft tréninků, jako například

komunikační a prezentační dovednosti, follow up projekty, jejichž cílem je

převedení témat z tréninků do praxe, dále study tour, kde účastníci pro-

gramu představí svá pracoviště ostatním talentům, nebo také pozvání na

brunch od vrcholového managementu.Program je koncipován tak, aby zjis-

til potenciál klíčových a talentovaných zaměstnanců. Jeho cílem je rozvíjet

a udržet perspektivní zaměstnance ve všech společnostech holdingové

struktury. Účastníci mají příležitost absolvovat programy obdobného za-

měření jako pro manažery, získávají prostor pro předávání si zkušeností

na formální i neformální úrovni a v neposlední řadě i k navazování vztahů.

Všem novým účastníkům přeji hodně úspěchů!

Několik otázek pro Moniku Horákovou, výkonnou ředitelku Řízení lidských zdrojů Českého aeroholdingu

Pátý ročníkTalent
Management Poolu zahájen

Několik otázek pro…

Na začátku programu se stalo již tradicí, že probíhají teambuildingové aktivity. Jejich cílem je, aby se účastníci navzájem poznali a naučili se spolupracovat.

Jeden z předchozích kurzů TMP – uprostřed Monika Horáková a Petr

Vlasák.



Dlouhé písečné pláže, klid, neuvěřitelné zážitky při šnorchlování, ostrovní party Sunday School
a pivo, po kterém se neopijete. To vše nabízí malý ostrůvek v Karibiku, Tobago.
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Kdysi byl tento ostrůvek o rozloze 41 x 14 km

součástí Jižní Ameriky, ale postupem času se

oddělil od pevniny a stal se částí Karibských

ostrovů. Dnes je zde vybudované letiště s pří-

mými spoji z Evropy a také silnice, která vede

kolem celého ostrova. Jsou na ní čtyři sema-

fory v okolí hlavního města – Scarborough.

Někdo by mohl říct, že Scarborough je rušné

město, pokud zrovna narazí na den, kdy při-

plouvají výletní lodě. Najdete tu starou pevnost

s výhledem na moře, který dokreslují v dáli ho-

řící ropné věže.

Dobrodružství v přírodě i pod vodou
Za návštěvu stojí místní přírodní rezervace, která

je nejstarší na západní polokouli, nachází se na

velké části tohoto ostrova a určitě stojí za pro-

zkoumání. Kromě jiného se tu setkáte i s hejny

nádherných papoušků. Pokud vás láká spíše

podmořský život, nezapomeňte si přibalit

šnorchl a brýle. Můžete tu plavat s rejnoky

a želvami, které připlouvají k pobřeží, nebo sle-

dovat pozoruhodné druhy ryb, to vše jen pár

metrů od pláže.

Pro dobrodružnější povahy Tobago nabízí ry-

bolov na malých člunech daleko od pobřeží.

Loď klouže po vlnách a kolem vás poskakují lé-

tající ryby. Dravé ryby mají rády rychlou ná-

vnadu, proto loď dosahuje takové rychlosti,

kterou bych u ní rozhodně nečekala, a sku-

tečně, první úlovky přicházejí... Ale i samotná

cesta je zážitek, na který jen tak nezapomenete.

I když je moře skvělé, občas ho neškodí vy-

měnit za sladkou vodu a další aktivity. Výšlap

na vrchol vodopádu Argyle může být tou

správnou volbou. Při výstupu si můžete při-

padat jak Indiana Jones při jeho nesčetných

dobrodružstvích. Na cestě narazíte na ka-

kaové a banánové plantáže, brodíte se přes

říčky a na konci cesty vás čeká vodopád

s chladnou vodou, kterému dělají společnost

stoleté stromy s liánami.

V rytmu letní party
Při noční procházce možná narazíte na želvy,

které kladou na pláži vajíčka. V neděli večer se

Buccoo stává centrem ostrova, začíná totiž

Sunday School a celé městečko se mění

v jednu velkou party a žije to tu až do rána.

Tobago je malý kousek ráje na zemi, který

ukrývá pro každého něco. Kromě karibské

pohody tu narazíte na úžasné lidi a neuvěři-

telnou přírodu, romantické západy slunce

s přistávající 777, která se snáší jako krá-

lovna z nebes na runway vedle pláže, kde

právě sedíte. Místo, kde je jen pár resortů

a téměř nulová kriminalita, nabízí skvělou do-

volenou.

Tobago,
ostrůvek plný překvapení

Pohlednice z cest

� je součástí souostroví Malé Antily, leží na pomezí Karibského moře a Atlantiku,
100 km severovýchodně od jihoamerického pobřeží

� je menší ze dvou hlavních ostrovů tvořících stát Trinidad a Tobago (stát tvoří dalších
21 menších ostrovů)

� má rozlohu 300 km2 a 50 000 obyvatel
� má hlavní město Scarborough a průměrná roční teplota na ostrově je 28 °C

Tobago

Západ slunce nad pláží Castara, kde se v noci můžete potkat s želvami.


