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V termínu 16. až 18. června se uskuteč-
nil již 16. ročník mezinárodního veletr-
hu drážní techniky, výrobků a služeb 
pro potřeby železniční a městské kole-
jové dopravy. Dopravní podnik Ostra-
va se jej tradičně účastnil, a opět jako 
spolupořadatel. V  naší expozici jsme 
letos dali přednost prezentaci projektů 
dotovaných z prostředků EU. Konkrét-
ně byl na výstavišti u našeho stánku, 
který jsme sdíleli i s naší dceřinou spo-
lečností Ekova Electric, vystaven jeden 
z nejnovějších 12metrových nízkopod-
lažních trolejbusů Škoda Solaris 26Tr 
s instalovanou novinkou v podobě su-
perkapacitoru (o této technologii jsme 
již čtenáře na stránkách Zpravodaje 
informovali). Trolejbus reprezentoval 
projekt obnovy vozového parku dráž-
ních vozidel. Vystavené vozidlo dále 
posloužilo i jako prostředek k  před-
stavení dalšího projektu s názvem Za-
vedení a modernizace odbavovacích 
a palubních systémů MHD v Ostravě. 
Také tento projekt je rovněž financován 
z dotací EU.  Ve vozidle instalovaná za-
řízení jako palubní počítač, čtečky či-
pových karet, nové informační systémy 
byly pro návštěvníky častým důvodem 
dotazů. Kromě těchto exponátů jsme 
opět představili sadu zařízení z oblasti 
oznamovací a zabezpečovací techniky 
na dopravní cestě, kterou se svým tý-
mem také letos vzorně přichystal pan 
Josef Šochovský. 
Ovšem hlavním lákadlem naší expozi-
ce se stal nový přírůstek do sbírky his-
torických vozidel – autobus Praga RND 
z  roku 1948. Možnost prohlédnout si 
autobus zvenčí i zevnitř přilákala k na-
šemu stánku snad nejvíce našich ná-
vštěvníků.

Ing. Miroslav Albrecht

Czech Raildays 2015

Odstartovali jsme kampaň na projekty
Letošní rok je opravdu velmi bohatý 
na projekty, na jejichž financování se 
zásadní měrou podílejí fondy EU/ES 
a další donátoři. Máme velkou zodpo-
vědnost v  krátkém časovém období 
připravit a realizovat celou řadu finanč-
ně velmi náročných akcí, které rozvíje-
jí naši společnost v mnoha oblastech. 
Považujeme za nezbytné seznámit 
s  těmito úspěchy také ostravskou  
veřejnost, a tak jsme odstartovali  

informační kampaň nejen tradič-
ně v  našich vozidlech MHD a na in-
ternetu, ale také na dalších místech.  
Oslovujeme zpravodaje městských ob-
vodů, využíváme spolupráci s partner-
skými institucemi a pustili jsme se i do 
outdoorové reklamy. Věříme, že si to 
projekty, kterým naši lidé věnují oprav-
du značné úsilí, zaslouží.  

Ing. Miroslav Albrecht

Interiér Pragy RND byl obdivován všemi 
generacemi návštěvníků

V interiéru výstavního exponátu v podobě nového 
trolejbusu Škoda Solaris 26Tr byl k vidění náš nový 

palubní a odbavovací systém

Celkový pohled na naši letošní expozici

Hlavní lákadlo naší expozice – Praga RND

Interiér pracoviště řidiče nové 
tramvaje z produkce TW Team  

Kolegové ze sousedního stánku 
vystavili svou novou tramvaj EVO 1



3/2015 Dopravního podniku Ostrava

33

V sobotu 30. května se v are-
álu garáží na Hranečníku usku-
tečnila soutěž řidičů autobusů 
v  jízdě zručnosti. Krátký zna-
lostní test a dovednostní jízdu 
postupně absolvovalo jednatři-
cet soutěžících seskupených do 
šesti družstev. K tradičním druž-
stvům, kterými jsou autobusy 
Poruba a Hranečník, přibylo druž-
stvo „bývalých Fifejďáků“, druž-
stvo řidičů autobusů-brigádníků  
a dvě družstva hostů z Dopravního 
podniku města Brna a Dopravního 
podniku města Olomouce.
Nejzručnějším řidičem celé soutěže 
byl po sečtení výsledků vyhlášen v pří-
jemném prostředí přilehlého sportov-
ního hřiště Petr Florián z  Hranečníku  
(Fifejdy), druhé místo obsadil hostují-
cí Josef Pulkrt z Olomouce  
a třetí příčku vybojoval ma-
tador autobusových sou-
těží Miroslav Burek (starší) 
z Poruby. V soutěži družstev 
se nejlépe vedlo řidičům 
pocházejícím z Fifejd, kte-
ří pro dnes již neexistující 
provozovnu nakonec získali 
putovní pohár DPO i pohár 
ředitele společnosti. Uznání 
si zaslouží ale také ostatní 
účastníci soutěže, kteří na 
medailové pozice nedosáh-
li. Za volantem všichni předvedli velký 
kus šikovnosti a nebývalého řidičské-
ho umění. Podrobné výsledky jsou k   
nahlédnutí v tabulce.
Závěrem bych také rád poděkoval 
všem, kteří přípravám i průběhu soutě-
že věnovali své úsilí a volný čas. Právě 
díky Vám se daří tuto zajímavou tradici 
dlouhodobě udržovat a dále rozvíjet.

Aleš Hladký                                                                              

Hranečník se stal dějištěm jízd 
zručnosti řidičů autobusů

Na startu

Stupně vítězů

Občerstvení

Otáčení závory s plechovkami

Odhad vzdálenosti

Usazení koule do bedny s pískem

Foto s maskotem
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Do stanice Svinov mosty horní zastáv-
ka přijíždí ze směru od Ostravy tramvaj 
linky číslo 8. Lidé vystupují, nastupují. 
Jeden z  nich klepe na okénko dveří 
oddělující kabinu řidiče od prostoru 
pro cestující. Požaduje jízdenku. Řidič 
nejprve natypuje příslušnou částku do 
terminálu, vyčká, až se data přenesou 
prostřednictvím internetu na finanční 
úřad, tam se vygeneruje jedinečný kód, 
přenese se zpět do řidičova terminálu 
a zde se vytiskne účtenka tento unikát-
ní kód obsahující. Řidič mezitím vyřídí 
finance, tedy zaplacení jízdenky, a vydá 
cestujícímu jízdenku i účtenku. Samo-
zřejmě se teprve pak rozjede směrem 
ke světlým zítřkům, v  našem případě 
směrem na Porubu Vřesinskou. Pokud 
by nastoupilo několik jízdenekchtivých 
cestujících najednou nebo v každé sta-
nici alespoň jeden, pak to bude mít pro 
řidiče výhodu – místo čtyř kol za smě-
nu odjede pouze tři, protože na víc to 
nevyjde. Dopravní podnik změní ozna-
čení profese, které bude znít „řidič-od-
borný prodavač“, a ušetří se i na jízd-
ních řádech, protože žádné nebudou. 
Utopie? Skutečnost? Ale kde – je to 
prostě nesmysl. Ani po zavedení elek-
tronické evidence tržeb se povinnost 
vydávat účtenky na prodej jízdenek 
v  dopravních prostředcích vztahovat 
nebude.
Princip popsaný v  úvodním odstavci 
článku je však pravdivý. V  každé re-
stauraci, hotelu a později i „v obchodě“ 
to tak fungovat bude (bude-li zákon o 
elektronické evidenci tržeb přijat). Ří-
káte si – i tam to bude šíleně zdržovat. 
Podle mého názoru nikoliv. Jak to víš, 
ptají se teď mnozí.  Odpověď není pří-
liš složitá. Všichni jsme si už zvykli na 
placení kartou. A to je v podstatě to-
též – pokaždé, když přiložíme platební 
kartu k  terminálu, tak se po internetu 
dostanou údaje o platbě až do karto-
vého centra, které platbu potvrdí nebo 
zamítne, a toto své rozhodnutí pošle 
zpět do terminálu obchodníka. Přitom 
k žádné prodlevě nedochází, to všichni 
víme. 
Proč tedy tolik povyku?  Má to dva 
důvody – jeden politický, druhý věc-
ný. V tom prvním, politickém, jde o to, 
aby opozice, která sama v  minulosti 
navrhovala povinnost všech obchodní-
ků mít pokladnu s fiskální pamětí, aby 
bylo možné tržby centrálně kontrolo-
vat, měla možnost se ukázat a být pro-
ti, zejména když ví, že tím získá body 
mnohých podnikatelů. O politice ale 
tento článek není, proto se věnujme 
věcným důvodům. 
Ano, je to tak - někteří podnikatelé 

mají, ze svého pohledu, věcný důvod 
k  odmítání tohoto způsobu evidence 
tržeb.  Mnozí podnikatelé část svých tr-
žeb prostě zatajují, aby z nich nemuseli 
platit daně. A to s elektronickým způ-
sobem evidence půjde podstatně hůře. 
A tak vymýšlejí nejrůznější důvody, 
proč ne. Někteří jsou i zcela upřímní - 
pokud budou přiznávat všechny tržby, 
tak zkrachují. Ano, i to je možné.  Nižší 
ceny mají proto, že neplatí daně. Jak-
mile budou muset, tak už „nevyjdou“. 
A zkrachují. Bude to ale škoda? Podle 
mého názoru nikoliv. Proč by měli tito 
takypodnikatelé parazitovat například 
na zaměstnancích DPO, kterým vedou-
cí naší mzdové účtárny paní Marie Ha-
rakálová sice s úsměvem, ale naprosto 
nekompromisně strhne z  jejich mzdy 
veškeré daně a platby sociálního a 
zdravotního pojištění? Je zajímavé, že 
tito „podnikatelé“ nechávají bezplatně 
své děti studovat na státních školách, 
využívají bezplatných zdravotnických 
služeb atp., a vůbec jim nevadí, že při-
tom čerpají peníze z  daní a odvodů 
ostatních, např. i zaměstnanců DPO, 
když sami stát okrádají. Častým argu-
mentem těchto zlodějů, protože je-
dině to je jejich správné označení, je, 
že mnozí ve vyšších sférách kradou 
v milionech i v miliardách a co je proti 
tomu pár desítek nebo stovek tisíc na 
daních, které oni „ušetří“. 
Minulý týden jsem v  televizi slyšel ar-
gument jednoho hostinského, který mi 
vyrazil dech – bude muset každé vyto-
čené pivo hlásit elektronicky na finanč-
ní úřad, a to bude způsobovat strašné 
zdržení v obsluze hostů – proto je nut-
né, aby proti elektronické evidenci tr-
žeb protestovali i hosté. Že to je totální 
nesmysl, musí tento podnikatel vědět a 
jen zkouší podnítit určitou latentní na-
štvanost většiny národa vůči státu. Ale 
ono to může mít i opačné účinky – mít 
lidi za hlupáky se totiž nevyplácí.  A 
to, že by obchodník musel elektronic-
ky hlásit místo celkové částky nákupu 
(útraty v hospodě) každou jednotlivou 
položku nákupu nebo každé jednotlivě 
vypité pivo a štamprli, tomu bude věřit 
jen ten, kdo tomu bude chtít věřit. 
Dalším argumentem je, že se tím posu-
nujeme na východ, a ne na západ. Ano, 
systém se osvědčil v Chorvatsku, a tře-
ba v Německu nebo ve Švýcarsku ho 
nenajdeme. Přestože ve Švýcarsku jsou 
daně velmi vysoké, předmětem daně 
z příjmu je zde například také fiktivní 
příjem vlastníků bytů, kteří v nich bydlí, 
a který je roven částce, za jakou by ten-
to byt mohli pronajmout. Jenže v těch-
to státech je i ve veřejném mínění, na 

rozdíl od nás, krácení daní považováno 
ne za hrdinský čin, ale za zločin.  Mimo-
chodem - určitě i mezi čtenáři tohoto 
článku se najdou mnozí, kteří s  výše 
uvedeným nebudou souhlasit, proto-
že se domnívají, že čím víc se podaří 
stát okrást, tím lépe. Uvedu ještě jeden 
příklad odlišné mentality nás a lidí „ze 
Západu“.  V onom zmíněném Švýcar-
sku jsou již několik let zrušeni průvod-
čí v regionálních vlacích.  Samozřejmě 
přepravní kontrola tam je, protože ani 
ve Švýcarsku nejsou úplně všichni lidé 
poctiví. Autor tohoto článku si zakou-
pil jednorázovou vlakovou zpáteční jíz-
denku na trase Landquart – Chur. Kon-
trola ve vlaku žádná nebyla. Když jsem 
se vrátil zpět do Landquartu, ihned 
jsem se zeptal svého švýcarského zná-
mého, zda bych do Churu a zpět mohl 
jet na stejnou jízdenku i odpoledne…… 
Švýcarský známý se na mne díval vel-
mi nechápavě a až když jsem dotaz 
zopakoval, zamyslil se a řekl, že se vší 
pravděpodobností ano. Na tomto pří-
kladu je vidět rozdíl v uvažování mezi 
námi a lidmi „ze Západu“, protože se 
domnívám, že tato úvaha by napadla 
nejen mne. 
Zavedení elektronické evidence tržeb 
je podle mého názoru správné. Do 
značné míry znemožní okrádání, a tím 
přispěje k vyššímu výběru daní, a to by 
mohlo vést, když ne k celkovému sní-
žení daňové zátěže, tak alespoň k její-
mu nenavyšování. 
Nás, tedy Dopravního podniku, se elek-
tronická evidence tržeb bude také tý-
kat.  Nejprve úplně okrajově, například 
při hotovostních platbách stravovacích 
služeb, později při prodeji zboží v pro-
dejnách jízdenek (maloobchod).  Zda 
povinnost evidovat elektronicky tržby 
bude platit i pro prodej krátkodobých 
i dlouhodobých jízdenek (kuponů), to 
ještě jasné není. Prodejny jízdenek jsou 
však již nyní napojeny na internet, tak-
že by to žádný velký problém ani žád-
né zdržení způsobit nemělo. 

Miroslav Švidrnoch

O strašáku elektronické 
evidence tržeb



3/2015 Dopravního podniku Ostrava

55

Ostravská muzejní noc 2015
Letošní ostravská muzejní noc se oproti minulým 
ročníkům uskutečnila v  poněkud pozdějším ter-
mínu. 13. červen je, pokud se nepletu, dosud nej-
pozdějším termínem v nedlouhé tradici této stále 
více vyhledávané celoostravské akce. Také letos 
jsme pro návštěvníky připravili statickou expo-
zici většiny vozového parku našich historických 
vozidel, která byla doplněna o zajímavé odborné  
výklady z historie i současnosti provozu MHD, dále 
výstavkami dokumentů i třírozměrných exponátů 
dokumentujících historii MHD a nakonec také velmi 
populárními krátkými ukázkovými jízdami trolej-
busů, tramvají a autobusu. No a právě autobuso-
vé okružní jízdy v tradičním místě konání této akce 
v  našich podmínkách, martinovském areálu, byly 
letos obzvláště populární. To proto, že návštěv-
níky vozil nový přírůstek do sbírky historických 

vozidel – autobus Praga RND z  roku 1948. Tento  
reprezentant počátků provozu autobusů v Ostravě 
se stal okamžitě skvostem naší autobusové sbírky  
a právem byl letos také perlou naší expozice ostrav-
ské muzejní noci.  Slavnostního představení nové-
ho historického vozidla se zúčastnili kromě vedení  
dopravního podniku také zástupci naší dozorčí  
rady Jan Kovács a František Vaštík a dále sta-
rostové ostravských městských obvodů Poruba  
a Pustkovec pánové Petr Mihálik a Stanislav Pyš. 
Ostravskou muzejní noc v  martinovském areálu  
navštívilo možná kvůli pozdějšímu termínu  
konání o něco méně návštěvníků, než jsme zvyklí.  
Přišl o jich okolo sedmnácti stovek.

Ing. Miroslav Albrecht

Slavnostního přestřižení pásky před novým  
přírůstkem za účasti pozvaných hostů

„Válečná“ porada před 
zahájením muzejní noci 

Prodej upomínkových 

předmětů

Odborné tema-
tické výklady  

o provozu a 
historii MHD

Expozice 120 let 
historie MHD v 
našem „výstav-
ním“ autobuse

Děti jsou vždy vděčnými pozo-rovateli připravené expozice

Vystavené exponáty

Vystavené exponáty
Praga RND při prvních ukázkových 

jízdách s cestujícími
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Na základě kupní smlouvy mezi Do-
pravním podnikem Ostrava a.s. a So-
laris Bus & Coach, S.A a Solaris Czech 
spol. s.r.o. byl kupující vyzván k  tech-
nické přejímce typu vozidel s poho-
nem na stlačený zemní plyn (CNG) ve 
výrobním závodě Bolechowo Osiedle, 
které se uskutečnilo ve dnech 16. – 17. 
6. 2015. Technické přejímky autobusů 
se účastnili nejen zástupci Dopravního 
podniku Ostrava (DPO), ale také pra-
covníci firmy Master IT – dodavatele 
nového palubního systému do vozidel.
Zástupci DPO provedli technickou kon-
trolu jednoho autobusu Solaris Urbino 
12CNG a jednoho autobusu Solaris Ur-
bino 18CNG podle soupisu požadavků 
dle technické specifikace na dodávku 
těchto jednočlánkových a dvoučlán-
kových nízkopodlažních autobusů. 
Pracovníci firmy Master IT provedli 
montáž a zapojení palubního systému 
na přistavených vozidlech. Následně 
byla provedena kontrola zástupci DPO 
na funkčnost zapojení datových linek, 
reproduktorů, informačních tabulí, vč. 
LCD monitorů s pozitivním výsledkem. 

Závěrem technické 
přejímky byla provedena 
zkušební jízda v délce cca 20 km, 
zvlášť jednočlánkovým a dvoučlánko-
vým autobusem. Na základě celé tech-
nické přejímky byl sepsán protokol 
s některými připomínkami a závadami, 
které byly zjištěny. Fyzické převzetí 
(dodání) autobusů s pohonem na CNG 
bude probíhat v místě plnění stanove-
né v objednávce, a to v areálech DPO 
garáže Poruba a garáže Hranečník.

Tomáš Benda

Technická přejímka CNG autobusů 
v Bolechowo Osiedle

Solaris Urbino 18CNG

Technická kontrola našimi zaměstnaci  
ve výrobním závodů

Montáž palubního systému Solaris Urbino 12CNG

Druhé čtvrtletí letošního roku se z po-
hledu sledovaných ukazatelů profe-
sionality již tradičně nejvíce vydařilo 
řidičům tramvají z Poruby. Zlepšení je 
vidět tentokrát také u kolektivu řidičů 
z Hranečníku, a to zejména v poklesu 
počtu stížností cestujících. Celkově 
jsou však výsledky druhého kvartá-
lu bohužel u většiny středisek jedny 
z nejhorších, za poslední období. Vyso-
ký počet dopravních nehod, výpadků 
spojů, zvýšená spotřeba motorové naf-
ty i trakční energie, hromady stížností. 
„Semafory profesionality“ se na intra-
netových stránkách dopravy zabarvily 
do červena. To ale ještě neznamená, že 
je vše ztraceno. Stojíme na začátku tře-
tího čtvrtletí, ve kterém můžeme mno-
hé zlepšit. Řada není tentokrát jen na 

řidičích MHD, 
ale i na nás, na 
managementu 
a na odborných 
útvarech, je-
jichž úkolem je 
vytvářet takové 
podmínky, aby 
mohla dopravní 
střediska řádně 
fungovat. Nemůžeme totiž pominout 
skutečnost, že červená barva sema-
forů odráží mimo jiné také dlouhodo-
bý nedostatek řidičů MHD, se kterým 
je spojená vysoká míra práce přesčas. 
Samozřejmě nedochází k  porušování 
zákonem daných limitů. Pravdou ale 
je, že pokud kdokoliv dlouhodobě pra-
cuje přesčas, pak neodpočívá a únava 

se může hromadit. Řidiči MHD v tom-
to nejsou výjimkou. Na doplnění sta-
vů řidičů již personalisté i podniková 
autoškola velmi intenzivně pracují. Tak 
pojďme všichni společně udělat maxi-
mum pro to, aby třetí čtvrtletí přineslo 
zlepšení současně neutěšené situace 
a vrátilo na „semafory profesionality“ 
opět zelenou.

Aleš Hladký

Vyhodnocení profesionality ve druhém čtvrtletí 2015
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Terminál Hranečník

Soutěžní bus IVECO

Přestupní dopravní uzel Hraneč-
ník bude sloužit jako významný bod 
veřejné osobní hromadné dopravy. 
V prostoru sloužícím v současné době 
jako tramvajové obratiště na  trati Vý-
staviště – Hranečník – Nová huť zho-
tovitel buduje zázemí pro ukončování 
ideálně všech spojů příměstské auto-
busové dopravy z oblastí Karviné, Ha-
vířova a Orlové (linky přes Petřvald),  
a to jak stávajících linek, končících dnes 
na Gagarinově náměstí v centru měs-
ta, tak také některých linek, které jsou 
dnes směrovány na ÚAN po ulici Rud-

né, dále pak autobusových linek DPO, 
které zde budou částečně ukončovány, 
částečně budou projíždět terminálem, 
a rovněž pro nové rozšíření provozu 
tramvajové a trolejbusové dopravy. 
Zastávky hromadné dopravy jsou 
v  současné době rozptýlené v  celé 
řešené ploše. Výstavbou přestupní-
ho terminálu v  prostoru Hranečníku 
dojde ke zkvalitnění podmínek hro-
madné dopravy, zvýšení komfortu  
a bezpečnosti cestujících i optimaliza-
ci pěších vazeb při přestupu mezi jed-
notlivými systémy veřejné hromadné 
dopravy (autobusová vs.  tramvajová, 
trolejbusová doprava). Současně zde 
bude vytvořen prostor pro ukončo-
vání linek příměstské dopravy a situ-

ování záchytného parkoviště. Kapaci-
ta záchytného parkoviště je 84 stání, 
5 míst bude vyhrazeno pro invalidy.  
Vybudováním terminálu dojde ke změ-
ně dopravní situace v  dané lokalitě. 
Vjezd a výjezd na terminál bude z nové 
úrovňové křižovatky na ul. Těšínská. 
Tato křižovatka i dnešní křižovatky 
budou vybaveny světelnou signalizací 
(SSZ). Napojení  terminálu z ul. Počá-
teční bude bez SSZ.
Pro cestující a zaměstnance zhotovi-
tel v  prostoru přestupního terminálu 
buduje objekt sociální vybavenosti. 

V tomto objektu bude zázemí jak pro 
cestující (čekárna, WC a umývárna, 
telefon, hodiny, bufet, prodej novin 
a časopisů, apod.), tak pro doprav-
ce (technologická místnost, umývár-
na, odpočinková místnost pro řidiče 
apod.). K  objektu bude zabezpečen 
příjezd zásobovacích a požárních vo-
zidel, rovněž je zde navržen prostor 
pro odstavování automobilů zaměst-
nanců. Ke zvýšení komfortu cestují-
cích zhotovitel v  rámci řešení buduje 
zastřešení nástupišť a hlavních pěších 
tras v návaznosti na objekt sociálního 
zázemí a vybavenosti. Pro informova-
nost cestujících budou pod přístřešky 
všech nástupišť umístěny informační 
panely, reproduktory místního rozhla-

su a kamerový systém. Vše bude říze-
no z dispečinku umístěného v techno-
logickém objektu ve Svinově. Navržená 
tramvajová trať je v rámci přestupního 
uzlu z větší části řešena v nové trase. 
Nově budovaný úsek trati „větev B“ 
z centra směr Kunčice je navržen jako 
jednokolejný, jednosměrný na samo-
statném zemním tělese po silniční na-
pojení terminálu a dále pak na sdruže-
ném zemním tělese s  komunikacemi  
a zastávkami. Za zastávkou je navrže-
no odstavné kolejiště – 2 koleje. Větev 
B je zakončena napojením do stávající 

koleje u ul. Počáteční. Větev A je ve-
dena přibližně ve stávající trase a je 
určena pro směr Ostrava Kunčičky – 
Ostrava centrum. Větev B kříží ve dvou 
kolejových křižovatkách.
Stavba byla zahájena 4. 6. 2014.  
Přeložena tramvajová trať bude uvede-
na do zkušebního provozu 10. 8. 2015. 
Dokončení celé stavby je plánováno  
v lednu 2016. Výstavba pokračuje pod-
le schváleného harmonogramu a zatím 
nic nenasvědčuje tomu, že by termíny 
nebyly dodrženy. Věříme, že konečné 
řešení terminálu cestujícím plně vyna-
hradí jejich částečné nesnáze spojené 
s jeho výstavbou.

Ing. Karel Navrátil

Místo stavby: Ostrava – Slezská Ostrava
Objednatel (investor): Statutární město Ostrava 
Zhotovitel stavby: Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o.
Generální projektant: Projekt 2010 s r.o.

Ve středu 3. června 2015 se v  rámci 
oslav 120 let trvání výroby autobusů 
ve Vysokém Mýtě uskutečnily celo-
státní jízdy zručnosti řidičů autobusů, 
na kterých Dopravní podnik Ostrava 
reprezentoval pan řidič Miroslav Burek 
st. Na soutěž se sjelo 26 řidičů z  19ti 
tuzemských dopravních společností. 
Náš favorit sice ve velké konkurenci 
své druhé místo z uplynulého ročníku  

této soutěže nezopakoval, přesto  
barvy naší společnosti hájil více než 
dobře. Pro účastníky soutěže byla  
připravena nejen náročná soutěžní  
trať, ale také bohatý doprovodný pro-
gram, ve kterém nechyběla jízda auto-
busem po kluzné ploše nebo prohlídka 
výrobního závodu IVECO.

Aleš Hladký

Byli jsme u oslav 120 let trvání výroby 
autobusů ve Vysokém Mýtě

pokládka živice

objekt sociální vybavenosti budoucí obratiště
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V  rámci projektu „Autobusy CNG 
v DPO“, který je jedním z našich vůbec 
historicky největších, je realizována část 
„Plnící stanice CNG v Areálu dílny Mar-
tinov II“. Výstavba velkokapacitní rych-
loplnicí neveřejné stanice CNG je finan-
cována v  rámci Operačního programu 
životního prostředí, a to 85 % z Evrop-
ských fondů – Fondu soudržnosti, 5 % 
z  veřejné podpory přímo ze státního 
rozpočtu, kap. 315 MŽP. Náš podnik ten-

to projekt spolufinancuje 10 % ze svých 
investičních prostředků. 
Plnička CNG, která bude patřit k  jedné 
z nejvýkonnějších v ČR, bude umístěna 
v  našem martinovském areálu. Výstav-
ba byla zahájena v  březnu společností 
GASCONTROL, zprovoznění je napláno-
váno na září 2015 v souvislosti s dodáv-
kou nových CNG autobusů. 
Výstavba plnicí stanice CNG obsahu-
je řadu stavebních a technologických 
objektů. Zejména se jedná o zastřešení 
stanice, odvodnění, oplocení, zpevněné 
plochy, šest technologických kontejne-
rů (domků)… To vše pro tři kompreso-
ry, zásobník, rozvaděče, sušení a filtraci. 
Dále se jedná o dva výdejní stojany pro 
plnění čtyř autobusů zároveň, elektro-
přípojku NN z  rozvodny v  areálu dílen 
Martinov, kamerový systém, přípojku IT, 
stínicí stěnu, která se buduje na základě 
požadavku HZS MSK a má délku 25 m 
a výšku 6 m. Plnicí stanice je založena 
na postupném stlačování přivedeného 
zemního plynu z  vysokotlakého (VTL) 
plynovodu (34,5 bar – 3,45 MPa), a to 
třemi vícestupňovými kompresory do 
zásobníkového systému s  provozním 
přetlakem 24 MPa. Hodinový výkon tří 
kompresorů je 3000 m3/hod. Čtyři au-
tobusy najednou se naplní do 8 minut. 
Předpoklad plnění je cca 60 autobusů 
denně. Součástí stavby je rovněž vy-
budování vysokotlaké přípojky plynu 
v délce 1 m a průmyslového plynovodu 
v délce 1 071 m, který je veden od řeky 
Opavy přes zahrádkářskou kolonii a pod 
tratí SŽDC Ostrava - Opava.
Z důvodu splnění přísných legislativních 
požadavků se ve třech našich areálech 
provádějí také „Úpravy hal pro údržbu 

vozidel s  pohonem 
CNG“. Celá stavba je 
rozdělena na dvě díl-
čí části:
-  první dílčí část stavby - Areál dílny 

Martinov (úprava budovy opravny sil-
ničních vozidel) a Areál autobusy Po-
ruba (úprava haly I a haly II), s termí-
nem dokončení září 2015. 

-  druhá dílčí část stavby - Areál autobu-
sy Hranečník (úprava haly těžké a leh-

ké údržby, přístřešku pro mycí rampu a 
mycí haly, haly pro opravu autobusů), 
s termínem dokončení říjen 2015. 

Stavební úpravy musí být v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb. (energetic-
ký zákon), na základě údajů uvedených 
technických pravidlech TDG 982 01 Vy-
bavení garáží a jiných prostorů pro mo-
torová vozidla s  pohonným systémem 
CNG, TDG 982 02 Podmínky provozu, 
oprav, údržby a kontroly motorových 
vozidel s pohonným systémem CNG, 
ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmo-
sféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování 
elektrických instalací. Navržené úpravy 
hal musí rovněž splnit požadavky Hasič-
ského záchranného sboru MSK a Krajské 
hygienické stanice MSK. Úpravu hal pro-
vede společnost „STAMONT – DEGA – 
CNG PRO DPO“.
Technicky se jedná o realizaci následu-
jících stavebních objektů a provozních 
souborů: 
-  SO 01 Stavební úpravy - výměna vrat 

za elektricky ovládaná, která spolu 
se střešními světlíky slouží jako výfu-
kové plochy. Dále protipožární úpra-
vy - příčky, dveře, nástřiky ocelových 
konstrukcí, ucpávky prostupů rozvodů 
přes požárně dělící konstrukce, ozna-
čení únikových cest luminiscenčními 
evakuačními značkami.

-  SO 02 Vzduchotechnika – zařízení pro 
havarijní větrání - odsávání a přívod 
vzduchu, výfuk nad střechu objektů. 
Vzduchová výměna je navržena min. 
6x/hod s automatickým ovládáním 
ventilátorů a otevírání vrat. Napájení 
ventilátorů ze dvou nezávislých zdrojů. 
Potrubí a komponenty budou v nevý-
bušném provedení.

-  SO 03 Elektroinstalace – rozvody a 
kabeláže pro ovládání vrat, instalace 
nouzového osvětlení, ovládání havarij-
ního větrání a osazení dieselagregátu 
pro napájení havarijního větrání a nou-
zového osvětlení, osazení tlačítka TO-
TAL STOP, a úprava stávajícího umě-
lého osvětlení dle požadavků Krajské 
hygienické stanice MSK. 

-  PS 01 Měření a regulace a PS 02 De-
tekce plynu, zahrnující dvoustupňovou 
signalizaci (akustické a vizuální) de-
tekce plynu v každém objektu, ústřed-
nami DEGA UPA III, snímači detekce 
plynů DEGA NSMCL II, prvky akustické 
a optické signalizace DEGA (rotační 
maják červené barvy se signalizač-
ní tabulí a  sirénou) a  centrálním PC 
pro vizualizaci detekce plynů - ALL 
IN ONE se softwarem DEGA VISIO III 
SERVER. Systém plynové detekce je 
navržen tak, aby neustále monitoroval 
střežený prostor a při:

•  dosažení 10% koncentrace dolní meze 
výbušnosti bude spouštět zvukovou 
výstrahu na ústředně plynové detekce 
(místo trvalého střežení) a vyhlašovat 
poplach sirénami s rotačními majáky;

•  dosažení 20% koncentrace dolní meze 
výbušnosti bude samočinně spus-
tit havarijní větrání a odpojí všechna 
elektrická zařízení, která nejsou ur-
čena k  likvidaci této situace; a předá 
signál k aktivaci ústředny ZOTK, která 
současně zajistí otevření otvorů pro 
přívod čerstvého vzduchu (elektricky 
ovládaných vrat).

Všechny úpravy hal budou prováděny za 
provozu. Před novým využíváním objek-
tů bude nutné rovněž aktualizovat tzv. 
Dokumentaci zdolávání požáru nebo 
podobnou dokumentaci, tzv. Operativ-
ní karty, s  ohledem na využití objektů 
pro autobusy CNG. Tato dokumentace 
musí být rovněž schválena Hasičským 
záchranným sborem MSK.

Ing. David Hýža, Ing. Sylva Řezáčová, 
Ing. Alena Mikulcová

Autobusy CNG v  DPO - Plnící stanice 
CNG v  Areálu dílny Martinov – Úpravy 
hal pro údržbu vozidel s pohonem CNG
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Prodlužovací audit dle EN ISO 
9001:2008

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTŮ  
VRCHNÍ STAVBA A ZÁVODNÍ 
STRAVOVÁNÍ

Významnou událostí v  oblasti zajiště-
ní funkčního systému managementu 
kvality (SMK) v  Dopravním podniku 
Ostrava a.s. ( DPO ) je prodlužovací 
audit  SMK podle EN ISO 9001:2008, 
kterým se současně ověřuje plnění po-
žadavků ČSN EN 13816 (v dopravě) a 
EN ISO 3834-2:2005 (v údržbě). Bě-
hem platnosti udělených certifikátů 
(platnost je vždy na 3 roky) se provádí 
vždy v roce, kdy končí platnost certifi-
kátů. Prodlužovací audit v naší společ-
nosti byl proveden ve dnech 27.4. - 29. 
4. 2015 společností TÜV NORD Czech, 
s.r.o. Auditoři této společnosti postup-
ně navštívili všechna pracoviště naší 
společnosti: 
-  ředitelství, Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
-  tramvaje Ostrava, Plynární 3345/20, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
-  tramvaje Poruba, U Vozovny 1115/3, 

708 00 Ostrava-Poruba,
-  autobusy Poruba, Slavíkova 6229/27A, 

708 00 Ostrava-Poruba,
-  trolejbusy Ostrava, Sokolská 3243/64, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
-  autoškola, Sokolská 3243/64, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava,
-  autobusy Hranečník, Počáteční 

1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská 
Ostrava,

-  středisko vrchní stavba a odbor cen-
trální nákup a sklady, Martinovská 
3244/42, 723 00 Ostrava-Martinov.

Výsledky prodlužovacího auditu pro-
kázaly, že systém managementu spo-
lečnosti umožňuje plnění politiky a 
plánovaných cílů a lze konstatovat, 
že vykazuje dostatečnou účinnost i 
efektivnost. S ohledem na výsledky 
přezkoumání systému jakosti vedením 
společnosti lze konstatovat, že zave-
dený systém managementu jakosti je 
vhodný, přiměřený a efektivní; jednot-
livé procesy jsou rovněž efektivní, což 
je podloženo jejich výkonností. Dále je 
konstatováno, že jednotlivé cíle kvality 
jsou provázány Politikou jakosti, jsou 
měřitelné a přiřaditelné konkrétním 
funkcím. Jsou vybaveny konkrétními 
odpovědnostmi. Cíle jsou rovněž mo-
tivační a realistické. Politika vyhovuje 
potřebám firmy. Politika a cíle splňují 
požadavky výše uvedené normy.
Společnost prokázala, že systém ja-
kosti procesu svařování dle požadavků 
normy EN ISO 3834-2 je funkční. Ná-
měty na zlepšení z předešlého auditu 
byly přiměřeně aplikovány, neshody 
(NC B) byly odstraněny v dohodnutém 
termínu.
Auditoři ocenili naprostou vstřícnost 
pracovníků všech úrovní řízení k prove-

dení auditu. Auditoři zjistili dvě drobné 
neshody typu B (NC B), které jsme mu-
seli odstranit do 15. 5. 2015 a tím jsme 
splnili podmínky pro vystavení nových 
certifikátů kvality. Dále auditoři navrhli 
celkem 9 námětů na zlepšení, se kte-
rými budeme následně pracovat a po-
stupně realizovat.
Jako silné stránky byly uvedeny:
a)  Nastavení sledování spokojenosti 

zákazníků přes webové rozhraní a 
dejmiznámku.cz.

b)  Přecházení na CNG u autobusů.
c)  Schopnost údržeb poskytnout ši-

roké spektrum řemeslných služeb 
v rámci oprav silničních a železnič-
ních vozidel.

d)  Přehledné vedení technické doku-
mentace k vozidlům.

e)  Udržování a provozování historic-
kých vozidel.

Na základě učiněných zjištění auditoři 
doporučili vystavení nových samostat-
ných certifikátu QMS dle 
EN ISO 9001:2008 a EN ISO 3834-2.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům naší společnosti, kteří 
svým přístupem přispěli k úspěšnému 
průběhu 1. prodlužovacího auditu sys-
tému managementu kvality.

Ing. Milan Horňák

Dne 25. 5. 2015 bylo předáno stave-
niště k  realizaci stavby „Snížení ener-
getické náročnosti budovy střediska 
Vrchní stavba“ a 12. 6. 2015 staveniště 
k realizaci stavby „Snížení energetické 
náročnosti budovy střediska Závodní 
stravování“. Obě tyto akce realizuje na 
základě výsledků výběrových řízení fir-
ma BYSTROŇ Group. V průběhu reali-

zace dojde k zateplení fasády kontakt-
ním zateplovacím systémem, výměně 
oken, která nebyla dosud vyměněna, 
výměně vrat za nová a rekonstrukci a 
zateplení střech na obou střediscích. 
Součástí realizace prací na středis-
ku Závodní stravování je také výluka 
provozu kuchyně v délce 14 kalendář-
ních dní.  Výsledkem obou akcí bude 

dosažení úspory na vytápění objektů 
a celkové zlepšení pracovních podmí-
nek zaměstnanců obou středisek. Obě 
výše uvedené stavby jsou spolufinan-
covány z finančních prostředků Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životního 
prostředí. Termín ukončení je u obou 
akcí 31. 8. 2015. 

Daniel Duda, Renáta Kalužová
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Fotografická reportáž léto 2015  
na dopravní cestě

V poslední 
květnový víkend proběhla výluka 
na trati Kyjovice – Poruba, při níž pracovníci vrchního 
vedení prováděli výměnu ocelových výložníků za sklolami-
nátové

V téže výluce automatická 
strojní podbíječka exter-
ního dodavatele podbíjela 
traťový úsek u Vřesiny  
a v Horní Lhotě

Několik dnů před uvedením přestupního uzlu 
Hulváky do provozu měl zhotovitel stavby 
ještě pěkný kus práce před sebou  

V pátek 3. července se na novou trať 
v souvislosti s prováděnou technicko-
bezpečnostní zkouškou podívaly první 
trolejbusy

Zkoušelo se také odstavování 
vozidel a vlastní průjezdnost  

nového obratiště vzhledem  
k poloze trakčního vedení 

Na výstavbě nového obratiště Hulváky se 
podílel rovněž DPO. Na snímku pracovníci 
vrchního vedení provádějí montáž ovládání 
trolejbusových výhybek

V této dvoudenní 
výluce bylo rovněž směrově  

upraveno a vyregulováno trakční  
vedení na celém obratišti 

V době 
červencových státních 
svátků provedli pracovníci vrchního ve-
dení na trolejbusovém obratišti Hlavní nádraží napojení třetí 
kusé stopy výhybkami. Řidičům trolejbusů tak odpadla nebezpečná manipula-
ce při překládání sběračů
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Zhotovitel již provedl rozšíření vozovky 
ve směru Vítkovice a naplno se rozběhly 
práce na provádění vlastních tramvajových 
nástupišť

Také tato naše stavba je v současně době již 
plně rozestavěna. Určitou komplikací pro řidiče 
tramvají je, že kolejiště v prostoru budoucí 
zastávky SPORT ARÉNA musí využívat také 
nákladní doprava do areálu firmy Vítkovice a.s.

Harmonogram výstavby je rovněž plněn při 
opravě ulice Nádražní. V současné době je 
tramvajový provoz veden v obou směrech po 
koleji směr Přívoz - centrum

Již druhý den výluky byl starý tramvajový svršek 
z velké části odstraněn a odvezen k demontáži

Začátkem měsíce července se rovněž rozběhly 
stavební práce na opravě tramvajové trati na 
ulici 28. října v Mariánských Horách. Jedná se o 
745 m dlouhý úsek mezi Mariánským náměstím 
a ulicí Sokola Tůmy.

 Do úplné jednoměsíční výluky, která bude 
zahájena 30. července, musí všichni účastníci 
výstavby provádět stavební a montážní práce 
tak, aby neohrozili bezpečnost a plynulost 
drážní dopravy

 Na stavbě se již v místech, kde je položen nový 
tramvajový svršek, rýsuje nová podoba tohoto 
budoucího přestupního uzlu mezi tramvajovou, 
trolejbusovou a autobusovou dopravou

Vlastní výluce tramvajové dopravy předcházela 
demontáž panelového krytu tramvajové trati, 
kterou zhotovitel prováděl za plného tramvajo-
vého provozu

S platností letních jízdních řádů byla z důvodu 
postupujících stavebních prací na terminálu 
Hranečník zahájena úplná výluka tramvajové 
dopravy mezi Výstavištěm a Novou hutí jižní 
bránou

Při montáži tramvajového svršku používá 
zhotovitel těchto prací veškerou dostupnou 
kolejářskou techniku

Jiří Boháček

Pro umožnění bezpečné realizace nových 
nástupišť SPORT ARÉNA a Městský 

stadión na ulici Závodní byla zřízena nová 
provizorní tramvajová zastávka včetně 

příslušných přístupových tras    

Výstavba 
nových nástupišť Kino 
Luna probíhá dosud v souladu s har-
monogramem. Velkou komplikací pro zhotovitele 
je, že veškeré práce musí provádět pod podmínkou zacho-
vání funkčnosti tramvajových i autobusových nástupišť a jen 
částečném usměrnění individuální automobilové dopravy
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Dne 29. května 2015 se uskutečnil tradiční 
již 23. ročník podnikového turnaje v malé 
kopané o pohár ředitele společnosti. Pro 
konání fotbalového turnaje se tentokrát 
podařilo zajistit hřiště ve Svinově. I tento-
krát si ZO OS DOSIA při DPO a.s. připra-
vila soutěže pro děti, takže krásné počasí 
přispělo k velké návštěvě, a tedy i k pod-
poře jednotlivých družstev. Těch se do 
soutěže nakonec přihlásilo 10, a tak byli 
rozlosování do dvou skupin po 5, s tím že 
loňští finalisté byli nasazeni jako první do 
každé skupiny. Je velká škoda, že tradiční  
účastníci a několikanásobní vítězové 

z  Vrchní stavby se opět nepřihlásili, 

protože nebyli schopni poskládat dosta-
tečný počet hráčů. Stejně tak již dlouho-
době chybělo družstvo z  trolejbusů, kdy 
údržba ani s řidiči nedokázali dát dohro-
mady potřebný počet hráčů. V den turna-
je technický náměstek Ing. Martin Chova-
nec provedl rozlosování. Zajímavostí bylo, 
že los svedl dohromady do jedné skupiny 
všechny „tramvajáky“ a do druhé naopak 
všechny „autobusáky“. Z každé skupiny 
postoupila do semifinále první dvě muž-
stva, která si mezi sebou zahrála o finále. 
Vítěz ze skupiny „A“ si zahrál se druhým 
ze skupiny „B“ a naopak.

Výsledky 23. ročníku turnaje v malé 
kopané o pohár ředitele společnosti

A EE APG APD AHG AHD skóre body pořadí

EE 0:5 3:4 P 3:2 1:4 7:15 5 4.

APG 5:0 5:2 5:2 4:1 19:5 12 1.

APD 4:3 P 2:5 4:1 0:4 10:13 5 3.

AHG 2:3 2:5 1:4 3:4 8:16 0 5.

AHD 4:1 1:4 4:0 4:3 13:8 9 2.

B TPV TOV TOD TPD RS skóre body pořadí

TPV 1:5 3:2 2:1 4:3 P 10:11 8 2.

TOV 5:1 10:1 3:0 3:0 21:2 12 1.

TOD 2:3 1:10 3:4 P 0:6 6:23 1 5.

TPD 1:2 0:3 4:3 P 2:1 P 7:9 4 4.

RS 3:4 P 0:3 6:0 1:2 P 10:9 5 3.

SEMIFINÁLE:

Autobusy Poruba Garáže :
Tramvaje Poruba Vozovna 4 : 1
Autobusy Hranečník Doprava :
Tramvaje Ostrava Vozovna 0 : 4

O 3.místo:
Tramvaje Poruba Vozovna :
Autobusy Hranečník Doprava 3 : 4 P

FINÁLE:
Autobusy Poruba Garáže :
Tramvaje Ostrava Vozovna 1 : 3 

KONEČNÁ TABULKA: 
1. Tramvaje Ostrava Vozovna
2. Autobusy Poruba Garáže
3. Autobusy Hranečník Doprava
4. Tramvaje Poruba Vozovna

Výsledky ve skupinách:

Finálové utkání

Kapitán vítězného družstva z vozovny tramvaje 
Moravská Ostrava s poháry

Vítězné družstvo z vozovny tramvaje 
Moravská Ostrava s posilami z MZ  
a ředitelství
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Správce během dopoledne připravil tři 
hřiště, stejně jako tomu bylo i v před-
cházejících ročnících. Novinkou byly 
větší branky, které přispěly k  většímu 
počtu vstřelených gólů, a tím větší 
atraktivitě celého turnaje. Krásné po-
časí, lepší dostupnost areálu a para-
lelní Dětský den, pořádaný odborovou 
organizací, přilákali podobně jako loni 
velký počet diváků. Jako již tradičně se 
přišli podívat i bývalí zaměstnanci a dů-
chodci. O občerstvení se postarali míst-
ní provozovatelé přilehlé restaurace. 
Stejně jako v předcházejících ročnících 
využila některá střediska možnosti slo-
žit své mužstvo ze zástupců více útva-
rů. To se letos vyplatilo tramvajákům 
z vozovny Moravská Ostrava, kteří vy-
užili posily z materiálového zásobová-
ní a ředitelství. Díky patří i rozhodčím, 
kteří tradičně odvedli výborné výkony. 
Velký počet zápasů ve skupinách udě-
lal v  postupové matematice krásnou 
zápletku a teprve poslední zápasy na-
konec rozhodovaly o postupujících do 
play-off. 
Do semifinále nakonec ze skupiny „A“ 
postoupili mužstva autobusů Poruba 
garáží a řidičů z autobusů Hranečník. 
Ze skupiny „B“ pak tramvajáci z porub-

ské i ostravské vozovny. První semifiná-
le vyhrály autobusy Poruba garáže, ve 
druhém mužstvo z tramvajové vozov-
ny v Ostravě. O třetí místo se jako již 
tradičně kopaly penalty a zde přestří-
leli zástupci Autobusů Hranečník do-
pravy tramvajáky z Porubské vozovny. 
Vítězem se nakonec stali borci z posí-
lené ostravské tramvajové vozovny.
Po skončení turnaje předal předseda 
ZV ZO OS DOSIA při DPO a.s. Ivo Pro-
tivínský ceny nejlepšímu brankáři tur-
naje Mirkovi Dostálovi z tramvají Ostra-
va, který obdržel během celého turnaje 
jen 4 branky, nejlepšímu hráči Davidovi 
Dedkovi z mužstva Autobusů Hraneč-
ník doprava a nejlepšímu střelci turnaje 
Tomáši Mruzovi hrajícímu za autobusy 
Poruba garáže, který vstřelil celkem 
neuvěřitelných 13 gólů. Technický ná-
městek Ing. Martin Chovanec pak pře-
dal vítězům putovní pohár ředitele 
společnosti a prvním třem mužstvům 
poháry a dárkové koše.
Děkujeme všem hráčům za kvalitní 
a hlavně korektní výkon, divákům za 
vzorné povzbuzování a těšíme se na 
viděnou u dalšího ročníku tohoto již 
tradičního turnaje.

Dosavadní vítězové turnaje:  

1992 Trolejbusy
1993 Autobusy Poruba garáže
1994 Autobusy Poruba garáže
1995 Autobusy Poruba garáže
1996 Autobusy Poruba garáže
1997 Autobusy Poruba garáže
1998 Vrchní stavba
1999 Vrchní stavba
2000 Vrchní stavba
2001 Tramvaje Poruba vozovna
2002 Tramvaje Poruba vozovna
2003 Autobusy Poruba doprava
2004 Tramvaje Poruba vozovna
2005 OKV Martinov A
2006 Rozvodné sítě 
2007 Rozvodné sítě
2008 Tramvaje Ostrava vozovna
2009 Vrchní stavba
2010  Autobusy Poruba garáže
2012 Rozvodné sítě
2013 Rozvodné sítě
2014 Ekova Electric
2015 Tramvaje Ostrava vozovna

Ing. Petr Tomala

Prvními prázdninovými dny byla zahá-
jena souvislá oprava svršku tramvajové 
tratě na ul. 28. října, v úseku od ulice 
1. máje po ulici Železárenskou. Vlivem 
opravy tratě došlo k uzavření tohoto 
úseku komunikace ve směru do centra  
města. Objízdná trasa je vedena po ulici  

Železárenské a ulici 1. máje zpět na 
ulici 28. října. V  průběhu této opravy 
došlo i k výluce tramvajového provozu,  
a to ve dnech 10. 7. – 24. 7. 2015, kdy 
byly tramvaje nahrazeny autobuso-
vou dopravou (více na www.dpo.cz).  
Omezení silničního provozu uzavírkou 

do centra se předpokládá do 13. 9. 
2015. Plánovaná realizace rekonstrukce  
nástupišť Prostorná v  téže lokalitě  
a rekonstrukce navazujících chodníků 
se předpokládá v roce 2016. 

redakce

Oprava kolejí na ul. 28. října v Ostravě

Výsledková tabule Kapitán z mužstva autobusy Poruba  
garáže přebírá dárkový koš za druhé místo

Kapitán z mužstva autobusy Hranečník doprava  
přebírá dárkový koš za třetí místo
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-  Zaměstnankyně oddělení řízení pohle-
dávek paní Žaneta Kartarik, paní Růžena 
Ondřejková a paní Gabriela Biolková,  
zaměstnankyně oddělení prodej jízde-
nek, obdržely poděkování cestující za 
ochotu a vstřícné jednání. 

-  Profesionální styl jízdy byl předmě-
tem pochval adresovaných paní Jarmi-
le Smelikové, řidičce střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava a paní Ivaně 
Hubáčové, řidičce střediska doprava au-
tobusy Hranečník.

-  Řidič střediska doprava tramvaje Morav-
ská Ostrava, pan Radim Panoch, obdržel 
poděkování cestujících za profesionální 
přístup a pomoc při nástupu do vozu  
a výstupu z něj. 

-  Poděkování za profesionální výkon služ-
by obdržel také pan Martin Souček, řidič 
střediska doprava autobusy Poruba.

-  Poděkování za vyčkání na dobíhající ces-
tující bylo předmětem „pochvaly“ adre-
sované řidiči střediska doprava autobusy 
Poruba, panu Břetislavu Macháčovi 

-  Vyčkání na nástup cestující bylo před-
mětem pochval adresovaných řidiči stře-
diska doprava tramvaje Poruba, panu 
Alexanderovi Repaskému a panu Marku 
Doubkovi, řidiči střediska doprava auto-
busy Poruba. 

-  Vedení společnosti obdrželo podě-
kování, za odevzdání nalezené tašky 
s osobními věcmi, určené panu Ladisla-
vu Záhorskému, řidiči střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava. 

-  Cestující poděkovala panu Liboru Bart-
kovi, řidiči střediska autobusy Hranečník, 
za profesionální přístup k  cestujícím a 
příjemné vystupování. Stejné poděko-
vání obdržel i pan Vladimír Hütter, řidič 
střediska doprava tramvaje Poruba. 

-  Vedení společnosti obdrželo poděkování 
určené řidičům střediska doprava tram-
vaje Poruba, paní Ivaně Linkové, panu 
Jiřímu Muškovi a panu Peteru Bosákovi, 
za příkladný výkon služby, kdy vykázali 
z vozidla nepřizpůsobivé občany v zapá-
chajícím oděvu. 

-  Cestující ocenil pohotovou reakci řidi-
če střediska doprava tramvaje Poruba, 
pana Marka Špiříka, který zabránil okra-
dení pisatele ve voze. 

-  Poděkování řidičům na autobusových 
linkách č. 44 a 58 za jejich profesionální 
a lidský přístup, zaslal spokojený cestu-
jící, jehož maminka cestuje na invalidním 
vozíku. 

-  Vedení společnosti obdrželo poděko-
vání, za poctivé odevzdání nalezených 
peněženek, určené panu Pavlu Herrman-
novi, panu Bohuslavu Sikorovi, řidičům 
střediska autobusy Poruba a paní Gab-
riele Benedikovičové, řidičce střediska 
doprava tramvaje Poruba. 

-  Profesionální výkon služby pana Zbyň-
ka Slatinského, řidiče střediska doprava 
autobusy Hranečník, ocenila pochvalou 
cestující, která byla svědkem slovního 
útoku na tohoto řidiče. 

-  Poděkování za vyčkání na dobíhající ces-

tující bylo předmětem „pochvaly“ adre-
sované řidiči střediska doprava autobusy 
Poruba, panu Martinu Šmídovi.

-  Poděkování za odevzdání zapomenutých 
věcí bylo předmětem pochval určených 
panu Ladislavu Baracskaiovi, řidiči stře-
diska doprava autobusy Poruba (e-karta 
ODISka), paní Květě Gajové, řidičce stře-
diska doprava tramvaje Poruba (taška 
s  nákupem), panu Tomáši Kulovi, řidiči 
střediska doprava tramvaje Poruba (mo-
bilní telefon) a panu Karlu Fričovi, řidiči 
střediska doprava Trolejbusy (dlouhodo-
bá jízdenka).

Řidič střediska doprava tramvaje Poruba, pan 
Peter Bosák, poděkování za vyloučení nepřizpů-
sobivé osoby z přepravy.
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2. června – str. 1 a 4 
 

 
 

 

Suroviny pro 4 osoby:

1 lžička chilli pasty
60 ml kečupu
60 ml majonézy
600 g mletého hovězího masa
sůl, pepř
4 hamburgerové bulky se sezamem
4 plátky ananasu
1 lžíce slunečnicového oleje
4 vejce
4 listy salátu
2 velká rajčata1 lžička citrónové šťávy
3 vejce + 1 žloutek
2 x 250 g zakysané smetany (jedna na potření hotového moučníku)

Příprava: Nejdříve si připravíme omáčku smícháním kečupu 
s  majonézou a chilli pastou. Hotovou omáčku necháme 
v chladu odležet. 

Mleté hovězí maso podle chuti osolte, opepřete a vytvarujte 
z něj navlhčenýma rukama 4 burgery. Ideálním pomocníkem 
je kulatá plastová krabička. Její dno vyložte vystřiženým ko-
lečkem pečícího papíru, na které rovnoměrně umačkáte 
množství masa pro jednu porci. Díky papíru půjde maso leh-
ce vyklopit a všechny burgery budou mít dokonale kulatý 
tvar.  

Na rozehřátém grilu nejprve nasucho opečte všechny půlky 
rozříznutých bulek. Osušené plátky ananasu potřete olejem a 
také je ogrilujte z obou stran, aby lehce zkaramelizovaly. Poté 
ogrilujte rovněž burgery, před pečením je můžete lehce potřít 
olejem. Z každého vejce usmažte volské oko. 

Spodní díly bulek potřete kečupovou omáčkou, překryjte 
omytým listem salátu, dále navrstvěte burger, grilovaný ana-
nas, kolečka rajčete, volské oko a vše přiklopte horním dílem 
bulky. Pro pohodlnější konzumaci protkněte shora hambur-
ger dřevěnou jehlou nebo špejlí. 

Hovězí burger na grilu s ananasem

oddělení marketingové služby 
 

MLADÁ FRONTA DNES Období: 2015 

strana 2/2 

4. července – str. B2 

 

 

oddělení marketingové služby 

 MLADÁ FRONTA DNES 
Období: 2015 

strana 1/1 

16. června – str. B1 

 

oddělení marketingové služby 

 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK 
Období: 2015 

strana 2/3 

 
12. června – str. 4 
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Buček Miroslav 25 1. 5. 2015 DAP

Nevím Jaroslav 25 1. 5. 2015 TTR

Pištěk Pavel 25 1. 5. 2015 DAH

Solar Vladimír 25 1. 5. 2015 DAP

Šupík Miroslav 25 1. 5. 2015 DAH

Chvostek Zdeněk 25 7. 5. 2015 DAP

Plevák Antonín 25 7. 5. 2015 DAH

Němec František 25 17. 5. 2015 DAH

Benda Tomáš 25 14. 6. 2015 TAP

Šimečková Zdeňka 30 1. 5. 2015 DTP

Nováček Jiří 30 12. 5. 2015 TTO

Pracovní jubilea v DP OSTRAVA
Příjmení a jméno druh

výročí
datum 
výročí

útvarPříjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí

útvar

GRATULUJEME! GRATULUJEME! GRATULUJEME!
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Křížovka

Budinská Dana 30 20. 5. 2015 TDC

Pechanec Rostislav 35 6. 6. 2015 RBP

Hošala Drahomír 35 15. 5. 2015 DTR

Robenek Vladimír 35 25. 6. 2015 TVV

Berger Rudolf 40 25. 6. 2015 DAP

Cihlář Zdeněk 40 25. 6. 2015 TAP

Čopík Josef 40 25. 6. 2015 TAP

Machálek Stanislav 40 25. 6. 2015 DAH

Penčev Jan 40 25. 6. 2015 DAP

Plíhal Jan 40 25. 6. 2015 TVV

Řešuta Miroslav 40 25. 6. 2015 TAH


