
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 10. listopadu 2010 

 

K �eským drahám nastoupí dalších 24 absolvent� 
�éDés – stipendijní program bude pokra�ovat 

 

Od roku 2009 b�ží stipendijní program �éDés, v rámci kterého �eské 
dráhy podporují vybrané studenty st�edních technických škol a p�ipravují 
je na budoucí kariéru ve firm�. Prvních 5 absolvent� nastoupilo 
k �eských drahám letos a dalších 24 by m�lo posílit �ady zam�stnanc� 
národního železni�ního dopravce p�íští rok. Osmnáct z nich má po 
zácviku �ídit vlaky, zbylých šest nastoupí na pozici výprav�í.  
 
„Stipendijní program �éDés úsp�šn� pokra�uje a nové poslucha�e do n�j p�ijmeme p�íští rok na 
ja�e. P�edpokládáme, že by se ve školním roce 2011/2012 mohlo do �éDésu zapojit dalších 60 
student�,“ �íká �editelka personálního odboru �D Ludmila Beránková. „Hlavním d�vodem, pro� 
takto vychováváme studenty st�edních technických škol, je p�edejít problém�m, které s sebou 
nese vysoký pr�m�rný v�k našich zam�stnanc�. Jejich odchody do d�chodu by nám mohly 
v budoucnu zp�sobit potíže a to zejména u tak specializovaných profesí, jako jsou práv� 
výprav�í nebo strojvedoucí.“ 

Stipendijní program �éDés 
Podmínkou za�azení do Stipendijního programu �éDés je úsp�šné absolvování p�ijímacího pohovoru 
a uzav�ení smlouvy, v níž se student zaváže, že bude po maturit� minimáln� 5 let pracovat pro �eské 
dráhy. Za to získá od svého budoucího zam�stnavatele v pr�b�hu studia �adu výhod. Mezi jinými 
nap�íklad bezplatné ubytování v domov� mládeže, m�sí�ní stipendijní p�ísp�vek, cestování vlakem 
zdarma nebo p�ísp�vek na školní pom�cky.  

 

Stipendijní program �éDés je ur�ený p�edevším pro žáky devátého ro�níku základních škol, 
p�ihlásit se ale mohou i studenti 1., 2. a 3. ro�níku partnerských st�edních škol (viz seznam). 
Podrobné informace o programu najdou zájemci na www.ceskedrahy.cz v sekci Kariéra – 
Stipendijní program �éDés.  

• Stipendijní program zahájen 1. 9. 2009 

• Ve školním roce 2009/2010 v programu 131 žák� 

• Ve školním roce 2010/2011 p�ijato dalších 100 žák� 

• 8 žák� úsp�šn� odmaturovalo, z toho 5 nastoupilo do pracovního 

     pom�ru u �D, další 3 pokra�ují ve studiu na vysoké škole 

• 7 žák� odstoupilo od smlouvy 

• Ve školním roce 2010/2011 je v programu 216 žák� 

 



Seznam partnerských st�edních škol, na kterých Stipendijní program 
�éDés probíhá: 

• St�ední odborná škola pr�myslová Edvarda Beneše a St�ední odborné u�ilišt�, B�eclav 

• Vyšší odborná škola a St�ední odborná škola Gustava Habrmana, �eská T�ebová 

• St�ední škola, �eské Velenice 

• St�ední pr�myslová škola strojní a dopravní, D��ín 

• St�ední odborná škola, Nové M�sto na Morav� 

• St�ední odborná škola dopravní a St�ední odborné u�ilišt�, Ostrava – Vítkovice 

• St�ední pr�myslová škola dopravní, Plze� 

• Vyšší odborná škola a St�ední pr�myslová škola dopravní, Praha 1 

• St�ední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10 

• St�ední škola technická a obchodní, Olomouc  

• St�ední odborná škola logistická, Jalovice 

• St�ední škola železni�ní a stavební, Šumperk 

 

 

Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového odd�lení – tiskový mluv�í �D  
M: 724 845 091, T: 972 232 532 
hotline tiskového odd�lení �D: 724 977 822, press@cd.cz 
 
 


