
vání cen do několika položek dlouhodobě kri-
tizuje, není s tímto bodem novely spokojeno.
„Cestovní kanceláře nebudou uvádět příplat-
ky s výmluvou, že je neznají, a spotřebitel
bude znovu tam, kde je nyní. Opět bude mu-
set chodit s kalkulačkou, sčítat a pak teprve
srovnávat,“ přibližuje stanovisko sdružení
jeho mluvčí Ivana Picková.

Představitelé cestovních kanceláří ale za-
stávají zcela jiný názor. „Požádá-li cestovní
kancelář leteckou společnost o konkrétní
částky s půlročním předstihem, tedy v době,
kdy vznikají katalogy, získá nadsazenou cifru.
Letecké společnosti se tak samozřejmě jistí,
aby v důsledku netratily,“ vysvětluje Okamu-
ra. Cena zájezdu se tak podle něho automa-

ticky navýší až o tisíce korun. „Jsem přesvěd-
čen, že Čech si raději dá tu práci a cenu zájez-
du si propočítá podle aktuálních údajů, než
aby znal půl roku dopředu přesnou částku,
která ale bude zbytečně nadsazená,“ míní
Okamura.

V rámci Evropské unie navíc zatím neexis-
tuje žádné podobné nařízení platné pro
všechny členské státy. „Kdybychom měli uvá-
dět jen konečnou cenu zájezdu, byli bychom
znevýhodněni oproti zahraničním cestovním
kancelářím,“ konstatuje Plovajko.

PRO CESTOVKY PLATÍ ODKLAD

Třetím ze zásadních diskutovaných témat
bylo datum, od kterého začne novela platit.

„Zde bylo třeba brát v potaz výrobu katalogů
na letní sezonu příštího roku, která už je
v plném proudu. Kdyby je cestovní kanceláře
měly přetisknout, tratily by na tom miliony,“
argumentuje Okamura.

Asociace proto navrhovala pro cestovky
výjimku a posunutí platnosti nařízení o rok.
Konečný kompromis zní 1. říjen 2009. První-
mi katalogy, které už budou muset ze zákona
„ctít“ nová pravidla, budou ty na zimní sezo-
nu příštího roku.

Nejedná se ale o poslední změnu na dlou-
hou dobu. Evropská unie připravuje novou
směrnici o zájezdech, která by mohla být
schválena do dvou let. Není vyloučeno, že po-
změní i pravidla kolem uvádění cen zájezdů.

SKUTEČNÁ CENA ZÁJEZDU

Výše „dalších poplatků“, které navyšují zá-
kladní cenu zájezdu, se pohybuje zhruba
v rozmezí 2000 až 11 tisíc korun, záleží na
konkrétním místě zájezdu. Významnou část
těchto poplatků mají na svědomí letištní
a bezpečnostní taxy a palivové příplatky.
„Běžná výše letištních a bezpečnostních tax
činí přibližně 1200 korun. Palivový příplatek
je reakcí na průměrnou měsíční cenu galonu
ropy,“ přibližuje Okamura.

V současné době aerolinie palivové pří-
platky mírně snižují. Například na evrop-
ských linkách Moskva - Praha - Bratislava
klesl příplatek z 30 eur (760 korun) na 15 eur
(380 korun). Pravidelné linky reagují na změ-
ny rychleji než charterová přeprava, která je
součástí dlouhodobější smlouvy mezi cestov-
ní kanceláří a dopravcem. „Cestovní kancelá-
ře mají zhruba dva měsíce na případnou de-
batu o změnách výše palivového příplatku,“
přibližuje mluvčí ČSA Daniela Hupáková.
Vliv na výši palivového příplatku má samoz-
řejmě délka letu, ale také postup konkurence
nebo vytíženost letadel. �
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placená inzerce

Titanové nádobí je na trhu jiÏ fiadu let.
Poslední dobou si v‰ak ãím dál více
získává oblibu napfiíã generacemi.
V âeské republice je jen jedna spoleã-
nost, která produkuje kvalitní titanové
hrnce, jeÏ kralují kuchyním v âeské
republice a v dal‰ích 18 zemích svûta.
Technologie v˘roby je sloÏit˘ proces,
av‰ak i v souãasnosti si nejkvalitnûj‰í
produktové fiady znaãky TOP MORAVIA
podrÏely vysok˘ podíl ruãní práce
pfii v˘robû

Právû nejkvalitnûj‰í fiada z portfolia Titanium Ex-
tra Quality má nûkolik zásadních atributÛ, které
ji odli‰ují od ostatních v˘robkÛ. Li‰í se svou váhou
a kvalitou následn˘ch povrchov˘ch keramick˘ch
a antiadhezních povlakÛ. V‰echny produkty této
fiady jsou odlévány metodou gravitaãního ruãní-
ho lití do kolikové licí formy ze speciální slitiny
Siluminu. To znamená, Ïe slévaã ruãnû nabere sli-
tinu z pece a nalije do formy. Ruãní v˘roba nûko-
ho mÛÏe v dne‰ní dobû pfiekvapit, ale pouze ten-
to zpÛsob mÛÏe zajistit tu nejvy‰‰í kvalitu. Ruãní
v˘roba s sebou nese vy‰‰í cenu. Mimo prémiové
ruãnû vyrábûné fiady existuje v portfoliu znaãky
TOP MORAVIA strojnû vyrábûna produktová fiada,
která uÏ neumoÏÀuje dosahovat takové robust-
nosti stûn a dna nádoby, coÏ je pro mnohé uni-
kátní vlastnosti na‰eho nádobí vlastnost urãující.
Ruãní v˘roba je prostû zárukou kvality. Zásadní
rozdíl je v tlou‰Èce stûn nádob. Navíc pfii gravitaã-
ním lití není základní materiál tolik napûnûn, má
jiné slévárenské vlastnosti a tím pádem se na nûj

pak lépe aplikují antiadhezní úpravy. V˘hodou
celé technologie gravitaãního lidí je, Ïe nádoby
jsou korpulentní, váÏí okolo dvou kil, mají centi-
metrové dno. KdyÏ se poloÏí na zdroj, tak díky
vynikající vodivosti základního materiálu se kor-
pus nádoby rychle zahfieje a díky její mohutnosti
také teplo dlouho udrÏí. Tím pádem uspofiíte té-
mûfi polovinu energie, kterou byste spotfiebovali
pfii vafiení v bûÏném nádobí. V‰echny v˘robky jsou
pfii velmi nároãn˘ch operacích opracovávány kus
po kusu, ruãnû s vyuÏitím ‰piãkov˘ch technologií.
Je‰tû pfied nástfiikem antiadhezních vrstev je po-
vrch nádob sjednocen otryskáním korundem, coÏ
zaji‰Èuje rovnomûrné sjednocení povrchu tryska-
n˘ch nádob, s dÛrazem na co nejlep‰í pfiilnutí ke-
ramického povlaku k základnímu materiálu ná-
doby. Na takto upraven˘ povrch nádoby je poté
aplikován tfiívrstv˘ systém antiadhezních úprav,
kter˘ je urãen na gravitaãnû lité nádoby opatfiené
na vnitfiní plo‰e je‰tû plasmov˘m nástfiikem kera-
miky s pfiísadou titanu. Tato technologicky nes-

mírnû nároãná operace, kdy se teplota v plasmo-
vém hofiáku speciální pistole pohybuje okolo
20 000°C a rychlost, kterou jsou ãásteãky kera-
miky „nastfielovány“ na vnitfiní povrch nádob je
dvojnásobkem rychlosti zvuku, zaji‰Èuje dokona-
lé spojení keramické mezivrsty se základním kor-
pusem nádoby a s následn˘mi antiadhezními
úpravami. ZároveÀ tato mezivrstva zaji‰Èuje ‰piã-
kovou odolnost proti mechanickému opotfiebení.
Takto upraven˘ povrch nádoby dále aplikujeme
samotné antiadhezní úpravy. Na vnitfiní i vnûj‰í
stranu nádob jsou naná‰eny 3 vrstvy vyztuÏené
keramikou a pfiísadou titanu, které zajistí vafiení
bez tuku a zamezí mechanickému po‰kození dna
nádob. Dna jsou potom obrobena speciálními dia-
mantov˘mi nástroji, k dosaÏení povrchu pro nej-
optimálnûj‰í pfiená‰ení tepla ze zdroje do nádoby.
Nakonec jsou nádoby opatfieny rukojetí, uchy,
zabaleny do krabic a pfiipraveny k prodeji. U pro-
duktové fiady Extra Quality garantuje v˘robce
záruku 15 let.

Ruãní v˘roba nádobí ve tfietím tisíciletí


