
   

 

Rozhovor s Kateřinou Durajovou, žákyní 3. ročníku 

oboru Provoz a ekonomika dopravy,  

SŠTD Ostrava – Vítkovice 

 

Proč jste si vybrala, Katko, tento studijní obor? 

Hledala jsem obor, který je zaměřen na dopravu. Podala jsem si 

přihlášku na střední školu do Krnova a druhou na Střední školu 

technickou a dopravní v Ostravě-Vítkovicích. Měla jsem to štěstí, 

že mě přijali na obě školy, a tak jsem se musela rozhodnout. Jeli-

kož moje maminka pracovala jako průvodčí a práce na železnici mi 

byla blízká, byl obor Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením 

na železniční dopravu jasnou volbou. 

 

Baví Vás odborné předměty? Který předmět nejvíce a proč? 

Odborné předměty jsou pro nás nejtěžší, a proto se do nich musí-

me nejvíce učit. Máme úžasné učitele, kteří nám vždy rádi pomo-

hou a poradí. Určitě mě učení, jako asi každého studenta, ne vždyc-

ky baví, ale když se něco nového naučím, mám pak dobrý pocit, že 

mám v hlavě zase něco navíc, a hlavně, že znalosti využiji v praxi. 

Nejvíce mě baví předmět Přeprava. Je tam hodně informací, které 

díky mamce a taky cestování ve vlaku už znám ze života. Mám ráda 

dopravu a zabezpečovací techniku, které si velmi ráda ověřuji na 

praxi. 

 

Jak probíhá Vaše odborná praxe? 

Praxi máme jednou za 14 dní a v tento den jsme na odborných pra-

covištích přímo v provozu. Máme předem sestavený plán na celý 

školní rok a podle tohoto plánu navštěvujeme různá pracoviště, se-

znamujeme se se všemi pracovními pozicemi.  

 

A jaké pozice jste již absolvovala? 

Ve druhém ročníku jsme prošli všemi pracovišti z osobní přepravy - jako například informátor, osobní pokladník, 

průvodčí a také některými dopravními – signalista a operátor. Ve třetím a čtvrtém ročníku nás čeká nákladní pře-

prava a všechna dopravní pracoviště – signalista, výpravčí i provozní dispečer na CDP Přerov.  

Každá funkce je jiná a bavilo mě skoro všechno, ať už to byla práce ve vlaku, komunikace s lidmi, tak i práce na 

pozici výpravčího, kde jsem si vyzkoušela, jak se pracuje na JOPce nebo vyhledávání v ISOŘi. Nejlepší ovšem 

je, že se s těmito pracovními pozicemi seznámíme přímo v provozu a podle toho si můžeme vybrat své budoucí 

povolání.  

V tomto vydání naleznete:  

 Úvodník 

 Hudba a vše kolem ní 

 Rozhovor s Mgr. J. Kutáčem 

 Cestujeme s Ing. M. Ivančem 

 Učitelé stručně 

 Tahák k maturitě 

 Zábava 

 Křížovka 
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Můžete k něčemu využít poznatky z odborné praxe? 

Z odborné praxe jsem využila už mnoho informací při cestování. Bez problémů se orientuji v jízdních řádech, 

mám informace o různých akcích, které pořádají ČD a SŽDC. A díky několika dnům stráveným ve vlaku jako 

průvodčí se už nebojím navštěvovat cizí města a poznávat nová místa. 

 

Máte možnost během studia pracovat brigádně v dopravě? 

Každým rokem za námi do školy chodí zástupci SŽDC s nabídkou brigády. Máme možnost si udělat odbornou 

zkoušku D 03 a poté pracovat na pozici signalisty nebo dozorce výměn. Po ukončení studia se pak můžeme 

dostat velmi brzy i na pozici výpravčího. Pro studenty, kteří chtějí pracovat v dopravě, je to velká příležitost. 

 

Víte, jaké máte možnosti uplatnění na trhu práce? 

Vím, že v současnosti je pro absolventy našeho oboru pozice na trhu práce dobrá. Dopravci i provozovatelé 

dopravy procházejí obdobím generační výměny, takže u nich máme dveře otevřené. Díky absolvované praxi 

máme představu, jak práce na železnici vypadá a co nás v provozu čeká. Pokud někdo k železnici vztah nena-

jde, má možnost uplatnění v jiných oblastech - například v logistice nebo ekonomice.  

 

A Vy plánujete po ukončení studia pracovat v železniční dopravě? 

Ještě nejsem pevně rozhodnuta, jestli hned po maturitě nastoupím do zaměstnání, nebo zkusím pokračovat ve 

studiu na vysoké škole. Určitě ale chci zůstat v oboru, který jsem si vybrala, takže u železnice určitě pracovat 

chci. Rozhoduji se, jestli se přihlásím do stipendijního programu Nádražák u SŽDC. Později by pro mě bylo 

úspěchem se vypracovat na pozici výpravčí. 

 

Děkuji za rozhovor. 

Mgr. Iveta Martinásková 

Rozhovor s Kateřinou Durajovou 

Hudba a vše kolem ní  

Slayer je americká thrashmetalová hudební skupina působící od počátku 80. let. Kapela se 

během chvíle stala velmi populární v undergroundové scéně hlavně díky své zlaté desce Re-

ign in Blood, která je mimo jiné považována za Bibli metalu. Spolu s kapelami jako Metallica, 

Anthrax a Megadeth založili thrashmetalovou scénu. 

 

Petr Klus, SIE 2 
 

      https://www.youtube.com/watch?v=z8ZqFlw6hYg 
 



Rozhovor s Mgr. Jaromírem Kutáčem 

 V jakém znamení jste se narodil?  

Jsem narozený ve znamení lva, ale myslím si, že v hodně věcech nejsem typická šelma, například nejím krvavé 

steaky a určitě nekoušu :-) 

 Odkud pocházíte? 

Pocházím z Frýdku-Místku, ale víc jak 10 let jsem žil v Ostravě, takže ji poměrně dobře znám a svým způso-

bem ji mám i rád. Je tady spousta krásných míst v okolí jako Bělský les, Polanský les, okolí řeky Odry. 

V současnosti žiji už pátým rokem v Kozlovicích, které jsou pro mne naprosto ideálním místem pro bydlení a 

relaxaci.  

 Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?  

Koníčků mám hodně počínaje různými sporty, přes turistiku, houbaření až po akvaristiku - mám doma dvě 300 

litrová akvária a v jednom z nich 4 piraně. 

 Který sport preferujete?  

Mými nejoblíbenějšími sporty jsou v létě tenis a kolo, v zimě pak badminton a posledních cca 7 let ujíždím na 

snowboardu.  

 Jaké hudbě dáváte přednost?  

Nejraději si poslechnu melodický rock metal, ale často mám náladu i na folk a 

písně k táboráku, a taky už nějaký ten pátek příležitostně hraji na elektrickou i 

akustickou kytaru.   

 Které země jste navštívil? Co se Vám tam líbilo? 

V Evropě jsem navštívil poměrně dost zemí za účelem rekreace (Řecko, Chor-

vatsko, Itálii, Španělsko, Maďarsko, Polsko, Ukrajinu), nebo během studií na 

vysoké škole (Německo, Turecko). Nicméně největším cestovatelským poči-

nem byl 9 měsíční pobyt v Austrálii, kde jsem studoval, pracoval a cestoval. 

Nejzajímavější pro mne byla návštěva tropických oblastí poblíž Darwinu a Vel-

kého korálového útesu na východním pobřeží Queenslandu. Také 14tihodinový 

let s mezipřistáním v Malajsii byl vzrušujícím zážitkem.  

 Kde jste se naučil anglicky?  

Angličtinu jsem nasával už od základky, ale nejpřínosnější lekcí byl samozřej-

mě pobyt v australském Sydney, kde jsem byl denně v kontaktu s rodilými mluvčími, obzvlášť si pamatuji na 

naši osmdesátiletou sousedku, které jsem začal rozumět až tak po 2 měsících.  

 Na jakých školách jste učil?  

Kariéru pedagoga jsem zahájil na středním zemědělském uči-

lišti, po té jsem učil na střední soukromé podnikatelské škole a 

taky na střední zdravotnické škole.  

 Kolik máte dětí? 

Na své dvě děti jsem docela pyšný. Syn studuje vysokou školu 

a už umí anglicky líp než já. Dcera je ve třetím ročníku Wal-

dorfského lycea a je krásně zblázněná do koní, s největší prav-

děpodobností z ní bude veterinářka.  

Děkujeme za rozhovor. 

Ptali se žáci třídy SIE 2 



Cestujeme s Ing. Markem Ivančem 

 

 Kam jste podnikl vaši nejdelší cestu? 

Zatím nejdál jsem byl ve Spojených státech amerických. Pobývám tam v malém městečku Haverhill ve státě 

Massachusetts, odkud podnikám cesty do zajímavých oblastí Nové Anglie, k Tichému oceánu a do severový-

chodních částí USA.   

 Máte nějakou oblíbenou destinaci? 

Toto léto jsem projížděl Rumunskem… překrásnou Oradeou, termálním koupalištěm Baile Felix, tajemným 

hradem Caslel Bran, který byl „Drákulovým“ sídlem, solným dolem Salina Turda, který je největším důlním 

muzeem na světě a časopis Business Insider ho vyhlásil nejkrásnějším podzemním místem na Zemi. Překva-

pila mě tam vysoká úroveň nabízených služeb, vstřícnost a nízké ceny… a nejen proto bych rád ještě tohoto 

roku Rumunsko jednou navštívil.  

 Co vás na cestování baví? 

Poznávání… jiných lidí, jiných zvyků, jiných tradic, jiných chutí… a potom si to všechno umět poskládat tak, 

aby člověk uměl správně žít v místě, kterému říká domov. 

 Co si obvykle vozíte z cest? 

Většinou něco lehkého, co nezabírá v kufru moc místa, například triko… 

 Kupujete si suvenýry? 

Kdysi jsem musel mít doma všechno, co mne nějak zaujalo. Potom jsem si uvědomil, že bych to neměl kde 

skladovat, takže od určité doby si suvenýry nevozím. Navíc mi naposledy společnost British Airways účtovala 

za malé překročení hmotnosti mého zavazadla 60 dolarů.  

 Máte nějaký zajímavý / neobvyklý zážitek z cest? 

Každá cesta je něčím zajímavá… a to například tím, když se plavíte k ostrovu Ellis Island a snažíte se 

v představách vrátit do dob, kdy tímto místem musel projít každý přistěhovalec, který putoval do roku 1954 do 

USA, nebo si vychutnáváte atmosféru dublinského nočního života v Temple Baru, nebo si vyhladovělý objed-

náte po dlouhé a náročné horské túře v transylvánské hospůdce tripe soup a číšník vám donese kyselou 

dršťkovou polévku s kozím mlékem a paprikou. Cestování je podle mě ta nejlepší cesta, jak se dá naučit 

mnoha věcem. Miloslav Stingl říká: „Cestujte, cestujte, cestujte!“ A já to říkám také.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dinner in Oradea            Floating in Boston Harbor 



Učitelé stručně 

Představujeme členy redakce: Mgr. Hana Winklerová 

 

 Oblíbená kniha?   Paula Hawkins – Dívka ve vlaku 

 Kino, nebo divadlo?  Kino, nejraději české filmy 

 Zima, nebo léto?   Léto, miluji teplo 

 Nejlepší relaxace?  Běh v lese, zahrada 

 Sport aktivně, nebo pasivně?  Aktivně, denně běh – 5 km 

 Oblíbená hudba?  Ed Sheeran 

 Kolo, nebo auto?  Autooo :-) 

 Pivo, nebo víno?  Víno, bílé víno… 

 Kterou vlastnost na sobě nesnášíte?  Takovou vlastnost nemám :-) 

 Kterou vlastnost nesnášíte na druhých?  Faleš 

 Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou?  Herečkou… 

 

Tahák k maturitě 
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