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Po delším čase opět využívám možnosti oslo-
vit zaměstnance naší společnosti na stránkách 
podnikového Zpravodaje. Našel jsem k  tomu 
hned několik důvodů. Jednak se nacházíme 
v období, kdy vrcholí mnoho dotovaných pro-
jektů, a pak také za sebou máme velmi nároč-
né období, ve kterém byla městská hromadná 
doprava výrazně ovlivněna mimořádnostmi 

v podobě řady dopravních omezení vyplýva-
jících z  rekonstrukcí ulic, zastávek a dalších 
podnětů. Všichni jistě vnímáme, jak užitečné 
jsou tyto stavby a opravy dopravní infrastruk-
tury. Přestože při jejich realizaci se nám všem 
komplikuje život, s pochopením absolvujeme 
všechna omezení a opatření. Vždyť Ostrava 
již po těchto opravách a investicích volala sil-
ným hlasem. Rád bych proto na tomto místě 
vyjádřil poděkování opravdu všem zaměst-
nancům, kteří se jakýmkoli způsobem podí-
leli na zajištění námi poskytovaných služeb.  
Chci poděkovat zejména všem řidičům MHD 
a zaměstnancům údržby, kteří se v  mimo-
řádných organizačních i klimatických letních 
podmínkách nasazovali a jako profesionálové 
vycházeli vstříc aktuálním potřebám výpravy, 
často také na úkor svých představ, jak trávit 
horké letní dny. Vedle našich řidičů je myslím 
spravedlivé pochválit také příslušníky policie a 
další instituce, kteří také dělali vše pro to, aby 
doprava v našem městě při všech těch uzavír-
kách a z toho plynoucích kolonách na objízd-
ných trasách nezkolabovala. Podařilo se jim to.  
Pokud se týká výše zmíněných projektů, ab-
solvovali jsme náročné období jejich realizace 
a postupně je uvádíme do života. Moderni-

zujeme tak námi poskytované služby a při-
neseme cestujícím kvalitnější podmínky pro 
jejich cestování. Probíhají dodávky celkem 
105 bezbariérových autobusů s pohonem na 
CNG, stavíme jednu z největších plniček CNG 
ve střední Evropě, dokončujeme novou trolej-
busovou trať na nově budovaný terminál Hra-
nečník, modernizujeme tramvajové zastávky 
i informační a komunikační technologie ve 
vozidlech. To se týká také projektu na instalaci 
nových terminálů pro odbavování cestujících. 
Vše začne pro cestující platit od 1. listopadu, 
a tak nás čeká náročná fáze seznámení ve-
řejnosti se vším potřebným. Běžící přípravná 
kampaň brzy vyvrcholí intenzivním předává-
ním konkrétních informací, tak aby se uživa-
telé mohli včas informovat o novince v podo-
bě tzv. elektronické peněženky. Ostrava tak 
nabídne vedle nejmodernějších technologií 
v  palubních technologiích obdobnou kvali-
tu také v  odbavovacím systému. Přejme si,  
abychom naše cestující i prostřednictvím  
novinek přesvědčili, že to s  kvalitní MHD  
myslíme vážně. 

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva 

a ředitel společnosti

Úvodní slovo ředitele společnosti

Od čtvrtku 30. 7. 2015 (00:05 h) do neděle 
30. 8. 2015 (23:55 h) probíhala výměna kolejí 
v úseku zastávek Důl Jindřich – Stodolní. Na 
Nádražní  ulici byl tou dobou vyloučen tram-
vajový provoz a  byla zavedena náhradní au-
tobusová doprava. Vozovna Moravská Ostrava 
zůstala odříznuta od většiny tramvajových 
tratí a byly z  ní v  srpnu vypravovány   pouze 
tramvaje linky č. 11, které jezdily ze zastávky 
Hlučínská do vozovny, kde se otáčely. Ve vo-
zovně bylo na začátku srpna vypnuto ovládání 
tzv. vlakové cesty, a řidiči si tak museli výhybky 
v celém areálu stavět ručně. 
Před započetím výluky bylo do Poruby odve-
zeno celkem 33 tramvají, do vozovny v centru 
města bylo naopak odstaveno dvanáct porub-
ských vozů T6A5,  které tak uvolnily místo pro 
„ostravské“ tramvaje. Během celé výluky byly 

všechny tramvaje, s  výjimkou výše uvedené 
výlukové linky, vypravovány z  porubské vo-
zovny.
Jedním ostravským sólem T3G s výzbrojí TV8 
bylo pamatováno i na autoškolu, která i v srp-
nu prováděla své  jízdy s vyjížděním z porub-
ské vozovny.  Do Ekovy Electric a.s. musely 
být  předem odvezeny vozy, které měly pravi-
delnou těžkou údržbu SP a VP. 
Do Poruby se spolu s  tramvajemi přesunuli 
i zaměstnanci – dispečeři, řidiči, pracovnice 
firmy IPO provádějící  úklid tramvají, i pracov-
níci KP,  kteří provedli celkem  21 kontrolních 
prohlídek. Dále byli v Porubě  na denní smě-
ně umístěni nastálo tři ostravští elektrome-
chanici, pro případné odstraňování poruch 
na vypravovaných vozech.  Denní prohlídky 
ostravských vozů po odstavení tramvají z tratí 

prováděly čety mechaniků střediska Tramvaje 
Mor. Ostrava, které se dle potřeby přesouvaly 
mezi středisky. Slabší provoz ve vozovně v cen-
tru města byl využit také např. k  vymalování 
kanálů na KP a vyčištění kolejových žlábků.  
V neděli 30. 8. 2015 v poledne bylo obnoveno 
kolejové spojení vozovny se zbytkem kolejové 
sítě a poté během několika hodin byly vozy ve 
spolupráci s  řidiči dopravy převezeny na své 
mateřské provozovny.
Výluku jsme tak bez větších problémů úspěš-
ně zvládli. S největší pravděpodobností budou 
stavební práce pokračovat příští rok v  úseku 
Elektra – Stodolní, takže předpokládáme, že i 
během této výluky budeme ve stejném reži-
mu pracovat v dalším letním období.

Pavel Riedel

Odstavení tramvajové vozovny 
Moravská Ostrava
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V  současné době je projekt no-
vého odbavovacího systému, 
řešící nákup jednotlivého jízd-
ného z elektronické peněžen-
ky e-karty ODISka, stále ve fázi 
realizace. Dodavatel díla, firma  
Mikroelektronika, musí dle 
smlouvy předat Dopravnímu 
podniku Ostrava funkční od-
bavovací systém nejpozději do 
14. října 2015 (tj. do 617 vo-
zidel instalovat 2  135 odba-
vovacích terminálů a 615 ko-
munikačních modemů včetně 
napojení na související vozidlové  
systémy, konfiguraci, oživení  
a uvedení do řádného rutinního 
provozu). Do reálného provo-
zu však bude nový odbavovací 
systém, vzhledem na navazující 
projekty (především na dodávku  
autobusů s pohonem na CNG), 
uveden 1. listopadu letošního 
roku. 
V současnosti můžeme konsta-
tovat, že veškeré práce probíhají 
v souladu se schváleným harmo-

nogramem. Čtyřistapadesát vo-
zidel MHD je vybaveno nejméně 
1 500 odbavovacími terminály 
a  450 komunikačními modemy. 
Po stránce softwarového vybave-
ní, tj. tzv. backoffice, přenosy dat, 
odbavování cestujících, se pro 
zajištění řádného fungování a ko-
munikace celý systém dolaďuje a 
odstraňují se zjištěné nedostatky.
Mimo uvedené práce se pak při-
pravují dokumenty, které by měly 
včas seznámit naše zaměstnance 
a cestující veřejnost s novým od-
bavovacím systémem. Jedná se 
o „Příručku pro obsluhu odbavo-
vacího systému prostřednictvím 
palubního počítače EPIS“, která  
je určena především řidičům 
MHD. Dalším materiálem, který 
bude určen cestujícím, je návod, 
který poskytne cestující veřejnos-
ti informace, jakým způsobem se 
mají z elektronické peněženky 
odbavit. 

Ing. Jaroslav Šimčík

Projekt Palubní systém v MHD postoupil upro-
střed letních prázdnin do své vrcholné fáze, 
kdy je novým systémem vybaven celý vozo-
vý park DPO s  výjimkou 105 autobusů, které 
budou v měsíci říjnu nahrazeny novými vozy 
s pohonem na CNG. V tramvajové a trolejbuso-
vé trakci došlo ke kompletnímu přechodu na 
nový systém k 5. červenci 2015 a   letní jízdní 
řády platné pro měsíce červenec  a srpen byly 
vytvářeny již pouze pro nový palubní systém. 
U autobusů je ještě nutné připravovat vozo-
vá data jak pro nový, tak i pro starý palubní  
systém. 
Dokud nejsou všechna vozidla vybavena no-
vým palubním systémem, nelze bohužel spus-
tit některé významné funkce, jako jsou např. 
zrychlení rádiové sítě, sledování přípojů mezi 
spoji, nový „bezporuchový“ systém hlášení k 
cestujícím apod. Do plné funkcionality bude 
celý projekt Palubní systém v  MHD uveden 
v měsíci říjnu, respektive k 13. 12. 2015 v sou-
vislosti se změnou jízdních řádů, které budou 
již kompletně konstruovány na plné využití 
nového systému.
Vozy s  novým palubním systémem jsou již 
nyní připraveny ke komunikaci s  novým od-
bavovacím systémem, s  řadiči křižovatek a 
probíhá realizace komunikace s inteligentními 
zastávkami. Vzájemná datová kompatibilita 
systémů (inteligentní zastávky, odbavovací 

systém, palubní systém, dispečink 
DPO) je zajištěna tak, že veškerá 
provozní data budou vytvářena 
z  exportu .xml z  grafikonu DPO, a 
tedy z jednoho zdroje. Rovněž vzá-
jemná kompatibilita on-line dat (vo-
zidlo-dispečink, vozidlo-IZ) je tímto 
zaručena.
Všichni řidiči Dopravního podniku 
Ostrava prošli v prvním pololetí ce-
lodenním školením na nový systém 
včetně praktické zkoušky na voze. 
Na základě provozních zkušenos-
tí (zejména řidičů) je systém dále 
upravován a doplňován.

Jiří Kurtas

Stav projektu „Odbavovací systémy“

Projekt „Palubní systémy“ vstupuje 
do páté, závěrečné etapy

Novinka v odbavování cestujících startuje již 1. listopadu 2015

Nové palubní počítače již slouží  a řidiči získávají zkušenosti s jejich novými funkcemi
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Nový vedoucí střediska  
Doprava trolejbusy

Klínování odstavených autobusů 
není nesmysl

Nový vedoucí střediska Doprava trolejbusy, 
pan Martin Chleboun, se vyučil obráběčem 
kovů pro ostravský dopravní podnik a v  roce 
1991 nastoupil do této profese v Ústředních 
dílnách v Martinově. V  roce 1996 si doplnil 
oprávnění pro řízení tramvaje a čtyři roky pra-
coval jako řidič v porubské vozovně. Následně 
zastával sedm let funkci výpravčího tramvají a 
osm let konstruoval grafikony autobusových a 
trolejbusových linek jako technický pracovník 
na oddělení výlukových jízdních řádů. V  po-
sledním období se aktivně podílel na vývoji 
specializovaného vnitropodnikového softwa-
ru, stal se autorem řady dopravních a výpravá-
renských aplikací a web masterem intraneto-

vých stránek dopravního úseku.
Do funkce vedoucího střediska doprava trolej-
busy pan Martin Chleboun nastoupil 1. 7. 2015. 
V nové pracovní pozici by rád uplatnil své dlou-
holeté zkušenosti z provozu MHD a přispěl tak 
ke zlepšení fungování trolejbusové dopravy 
v Ostravě.
Velké poděkování za celoživotní přínos, vyna-
ložené úsilí a vždy odpovědný přístup náleží 
také dosavadnímu vedoucímu trolejbusového 
střediska panu Ivo Bělkovi, který po 42 letech 
svého působení v dopravním podniku ukončil 
svůj pracovní poměr odchodem do zaslouže-
ného důchodu.

redakce

O tom jsme se měli možnost přesvědčit v sobotu 18. července, kdy 
byl na odstavné ploše garáží Hranečník nalezen nezaklínovaný auto-
bus ev.č. 7714, samovolně najetý do souběžně parkujícího vozu ev.č. 
7602. Přitom můžeme mluvit o štěstí, protože kdyby neměl přední 
kola vytočená doprava, odjel by bůhví kam. Vzhledem k tomu, že příš-
tě by to už nemuselo skončit „jen“ pomačkanými plechy a rozbitými 
okny, bude řádné zaklínování autobusů odstavených ve svahu, kde 
hrozí jejich samovolné uvedení do pohybu, pravidelně a trvale kon-
trolováno.

Aleš Hladký

Nezaklínovaný autobus způsobil dne 18. července škodu na sousedním vozidle.

Martin Chleboun
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V loňském roce proběhla mezi řidiči MHD 
anketa, jejímž cílem bylo zmapovat reálnou 
využitelnost jednotlivých existujících provoz-
ních hlášení pro cestující ve vozidlech MHD a 
současně zjistit, jaká hlášení v praxi řidičům 
chybí. Na základě této ankety byl vytvořen 
zcela nový soubor hlášení, který je již v těchto 
dnech nahrán do palubních počítačů vozidel. 
Spouštění hlášení ve vozidlech je pro řidiče 
velmi jednoduché, tzv. na dvě „kliknutí“ v pře-
hledné nabídce na dotykovém displeji termi-
nálu palubního počítače.
Jedná se o tato hlášení:

-  Vážení cestující, omluvte prosím dočas-
né zastavení provozu MHD. Na vyřešení 
problému pracujeme.

-  Vážení cestující, z  důvodu technické 
závady na trase jede tento spoj odklo-
nem. Děkujeme za pochopení.

-  Vážení cestující, z  důvodu technické 
závady na trase jede tento spoj odklo-
nem. Přestupte prosím na náhradní do-
pravu. Děkujeme za pochopení.

-  Vážení cestující, omluvte prosím zpož-
dění spoje, ke kterému došlo z provoz-
ních důvodů. Děkujeme za pochopení.

-  Vážení cestující, při přepravě dítěte v 
kočárku prosím dbejte v zájmu jeho bez-
pečnosti na řádné ustavení a zabrzdění 
kočárku.

-  Vážení cestující, uvolněte prosím místo 
vyhrazené pro osobu na vozíku pro inva-
lidy. Pokud jsou na tomto místě sklopná 
sedadla, uvolněte je prosím. Vozík musí 
být ustaven do bezpečné přepravní po-
lohy.

-  Vážení cestující, dovolujeme si upozor-
nit, že přeprava osob ve znečištěném 
nebo zapáchajícím oděvu je zakázána. 
O přítomnosti takových osob ve vozidle 
prosím informujte řidiče.

-  Vážení cestující, dovolujeme si upozor-
nit, že pes smí být přepravován pouze 
je-li držen na krátké šňůře a má řádně 
nasazen  náhubek. Malý pes může být 
přepravován také v celouzavřené trans-
portní schráně s pevným dnem.

-  Vážení cestující, dovolujeme si upozor-
nit, že během přepravy je zakázáno 
konzumovat potraviny a nápoje, které 
by mohly znečistit oděv ostatních spolu-
cestujících nebo interiér vozidla.

-  Vážení cestující, omluvte prosím nou-
zové zabrzdění. Případná zranění nebo 
znečištění oděvu prosím bezodkladně 
oznamte řidiči.

-  Vážení cestující, dovolujeme si upozor-
nit, že batohem na zádech můžete bě-
hem přepravy omezovat ostatní spolu-
cestující.

-  Vážení cestující, věnujte během přepra-
vy pozornost svým osobním věcem.

-  Vážení cestující, dbejte prosím vlastní 
bezpečnosti a během jízdy se držte.

-  Vážení cestující, uvolněte prosím místa 
k sezení starším cestujícím.

Aktualizace hlášení cestujícím však není jedi-
ná novinka. Nově jsou v palubních počítačích 
řidičům k dispozici také nejdůležitější vnitro-
podnikové normy, aktuální služební příkazy a 
schémata hlavních přestupních uzlů ostravské 
MHD.

Aleš Hladký

Nový soubor hlášení cestujícím  
ve vozidlech MHD

Zaměstnanecký program pro mobilní telefonování, který nám 
od minulého roku nabízí náš smluvní mobilní operátor O2 vy-
užívá stále více našich zaměstnanců a jejich rodinných přísluš-
níků. Modré volání, jak se tento produkt dceřiné společnosti 
O2, společnosti Bonerix nazýval, mezitím změnil své jméno a 
částečně upravil také své podmínky. O2 Family je nový název 
programu a přináší kromě zajímavých cen hlasových tarifů také 
výhodné tarify pro přenos dat. Připomeňme jen nejzákladnější 
položky z nabídky:

Výhodné volání pro zaměstnance 
Jedním z pilířů zákaznického řešení pro zaměstnanecký program je Sa-
moobsluha O2 Family. Díky ní je možné upravovat většinu nastavených 
služeb z pohodlí svého domova, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Je dobré vědět, že při první návštěvě samoobsluhy je nutné se zaregis-
trovat. Samoobsluha je dostupná na internetové adrese samoobsluha. 
o2family.cz

Informace o nabídce zaměstnaneckého programu, cenách jednot-
livých tarifů i postupu, jak začít tyto služby mobilního telefonování 
využívat naleznete také na stránkách našeho podnikového intranetu 

redakce
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První polovina roku 2015 je již za námi a je čas 
se ohlédnout a zhodnotit jaká byla. V  oblasti 
dopravních nehod je srovnatelná se stejným 
obdobím loňského roku, byť se dalo předpo-
kládat, že dojde k  nárůstu počtu dopravních 
nehod, zejména těch způsobených našimi ři-
diči, neboť stavební činnost na území Ostravy 
je nesrovnatelně větší oproti roku loňskému, 
což generuje nespočet objížděk, nespočet vý-
lukových tras, jejichž průjezdnost je ne vždy 
srovnatelná s  běžnou trasou jednotlivých li-
nek. 
Nyní trochu nudných statistických čísel.  
V 1. pololetí roku 2015 byli řidiči Dopravního 
podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO) účastníky 
celkem 244 dopravních nehod (viz tabulka č. 
1), což je nárůst oproti stejnému období roku 
2014 o celkem 31 dopravních nehod. Řidi-
či DPO v  tomto období způsobili, shodně se 
srovnávaným obdobím roku 2014, celkem 61 
dopravních nehod ze své vlastní viny.
Řidiči MHD byli v období prvních šesti měsíců 
roku 2015 účastníky 231 dopravních nehod 
(viz tabulka č. 2), ze kterých 54 dopravních ne-
hod způsobili z vlastní viny. Ve stejném období 
roku 2014 byli řidiči MHD účastni celkem 200 
dopravních nehod a z toho 52 dopravních ne-
hod způsobili svou vlastní vinou. Z porovnání 
obou období vyplývá, že obě srovnávaná ob-

dobí jsou v absolutních číslech téměř shodná. 
V  rámci maximální objektivity tohoto mate-
riálu je třeba zdůraznit, že zatímco za období 
první poloviny roku 2014 jsou, až na jednu 
dopravní nehodu, všechny dopravní nehody 
uzavřeny, za stejné období roku 2015 zbývá 
uzavřít celkem 46 dopravních nehod.

Ve sledovaném období roku 2015 došlo při do-
pravních nehodách všech řidičů DPO ke vzni-
ku hmotné škody v celkové výši 4 351 005 Kč 
(viz tabulka č. 3), což je nárůst o 6 % oproti stej-
nému období roku 2014, kdy celková škoda 
při dopravních nehodách řidičů DPO dosáhla 
výše 4 113 554 Kč. V roce 2015 dosud došlo při 

dopravních nehodách z vlast-
ní viny řidiče DPO ke vzniku 
hmotné škody ve výši 586 160 
Kč, což je pokles o 38 % oproti 
roku 2014, kdy řidiči DPO způ-
sobili hmotnou škodu ve výši 
944 007 Kč.
Při dopravních nehodách ři-
dičů MHD byla v  roce 2015 
způsobena celková hmotná 
škoda DPO ve výši 3 968 588 Kč 
(viz tabulka č. 4), což je pokles 
oproti roku 2014 o 2 %. Při do-
pravních nehodách způsobe-
ných vlastní vinou řidičů MHD 
vznikla hmotná škoda DPO ve 
výši 540 852 Kč, což je pokles 
oproti roku 2014 o 41 %.
Stejně jako u počtu dopravních 
nehod, tak i u vzniklé hmotné 
škody je třeba připomenout, 
že zatímco za období prvního  

Dopravní nehody v 1. pololetí 
roku 2015

Tabulka č. 1 - DPO

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 213 244 1,15

Vlastní vina 61 61 1,00

Technická závada 13 8 0,62

Neuzavřeno 1 46

Tabulka č. 2 - MHD

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 200 231 1,16

Vlastní vina 52 54 1,04

Technická závada 13 8 0,62

Neuzavřeno 1 44

Dopravní nehoda ze dne 30. 5. 2015, zastávka Hul-vácká, řidička tramvajového vlaku nestačila zastavit v prostoru zastávky za před ní stojícím tramvajovým vlakem, do kterého zezadu najela.

Dopravní nehoda ze dne 28. 4. 2015, ulice Plzeň-
ská, řidič dodávky se nevěnoval plně řízení, ne-
sledoval situaci v provozu a zezadu najel do před 
ním stojícího nákladního vozidla střediska vrchní 
stavby.

Dopravní nehoda ze dne 3. 3. 2015, křižovatka ulic 
17. listopadu x Dr. Slabihoudka, řidič nákladního 
vozidla nedal přednost v jízdě tramvajovému vlaku, 
jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci.
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pololetí roku 2014 jsou dopravní nehody té-
měř všechny uzavřeny, poškozená vozidla 
opravena a vzniklá škoda celkově vyčíslena, 
tak za stejné období roku 2015 chybí uza-
vřít celkem 46 dopravních nehod a ne každá 
vzniklá škoda je již sumárně vyčíslena. 

Výše hmotné škody, prezentována v  jednotli-
vých kategoriích dopravních nehod, se skládá 
z  již vyčíslené částky, tzn., že vozidlo již bylo 
opraveno a provedená oprava byla vyčíslená 
v její konečné výši, a z částky odhadované, kdy 
konečné vyčíslení ještě není vyhotoveno z dů-
vodu probíhající opravy. V případě prezentace 
pouze vyčíslené hmotné škody by byl obraz o 
vzniklých škodách z dopravních nehod značně 
zkreslený.
Nejčastější příčinou vzniku dopravní neho-
dy z  vlastní viny byla ve sledovaném období  
1. pololetí roku 2015 chyba při ovládání vozi-
dla, tj. neodhadnutí jízdního profilu v celkem 

23 případech a nesprávný způsob jízdy v  22 
případech. Na dalších místech se umístilo na-
jetí v celkem 6 případech a nevěnování se říze-
ní v celkem 2 případech.
V  první polovině roku 2015 způsobili nejvíce 
dopravních nehod z  vlastní viny řidiči MHD, 

přepočteno dle početního sta-
vu na jednoho řidiče, s  praxí 
do 3 let (celkem 15 dopravních 
nehod, 117 řidičů této katego-
rie). Na druhém místě se umís-
tili řidiči MHD s praxí 5 - 10 let  
(10 dopravních nehod, 185 řidi-
čů v této kategorii) a na třetím 
místě se umístili řidiči MHD 
s  praxí nad 15 let (18 doprav-
ních nehod, 384 řidičů v  této 
kategorii).
Pokud budeme porovnávat 
jednotlivé trakce, a jejich podíl 
na vzniku dopravních nehod 
z  vlastní viny dle délky pra-
xe řidičů MHD a jejich počtu 
v  jednotlivých kategoriích, pak 
zjistíme, že v  kategorii řidičů 
MHD s praxí do 3 let nejvíce do-
pravních nehod způsobili řidiči 
autobusů (9 dopravních nehod, 
56 řidičů), v  kategorii řidičů 

MHD s praxí 3-5 let způsobili nejvíce doprav-
ních nehod z vlastní viny, přepočteno na počet 
řidičů, řidiči trolejbusů (1 dopravní nehoda, 16 
řidičů), v  kategoriích řidičů MHD s  praxí 5-10 
let způsobili nejvíce dopravních nehod řidiči 
trolejbusů (2 dopravní nehody z  vlastní viny, 
22 řidičů), v kategorii řidičů MHD s praxí 10-15 
let způsobili nejvíce dopravních nehod z vlast-
ní viny řidiči trolejbusů (1 dopravní nehoda, 12 
řidičů) a v kategorii řidičů MHD s praxí nad 15 
let nejvíce dopravních nehod způsobili řidiči 
trolejbusů (4 dopravních nehody, 58 řidičů).
Nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, pře-
počteno na 100 tisíc ujetých vozových km, 

způsobili řidiči trolejbusů (8 dopravních ne-
hod), na druhém místě se umístili řidiči stře-
diska DAH (21 dopravních nehod) a na třetím 
místě jsou řidiči střediska DAP (13 dopravních 
nehod).
Ve sledovaném období roku 2015 způsobili 
nejvíce dopravních nehod z  vlastní viny, pře-
počteno na jednoho řidiče v  dané kategorii, 
řidiči ve věkové kategorii do 25 let (4 dopravní 
nehody, 16 řidičů), na druhém místě se umísti-
li řidiči ve věkové kategorii 51 – 60 let (22 do-
pravních nehod, 319 řidičů) a na třetím místě 
se umístili řidiči ve věkové kategorii 26 – 30 let 
(3 dopravní nehody, 33 řidičů).
Nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, pře-
počteno dle početního stavu na jednotlivých 
dopravních střediscích, způsobili řidiči stře-
diska DAH (21 dopravních nehod, 301 řidičů), 
na druhém místě se umístilo středisko DTR 
(8 dopravních nehod, 117 řidičů) a na tře-
tím místě se umístilo dopravní středisko DAP  
(13 dopravních nehod, 193 řidičů).
Nejčastějším obdobím vzniku dopravní neho-
dy z vlastní viny řidičů MHD je druhá a čtvrtá 
hodina od nástupu na směnu (9 dopravních 
nehod), na druhém místě je období mezi 
druhou a třetí hodinou od nástupu (7 doprav-
ních nehod) a na třetím místě je období prv-
ní a páté hodiny od nástupu řidiče na směnu  
(6 dopravních nehod).
Nejčastěji vznikla dopravní nehoda z  vlastní 
viny řidiče MHD v pondělí a ve středu (12 do-
pravních nehod), na druhém místě se umístil 
čtvrtek (11 dopravních nehod) a na třetím mís-
tě úterý (10 dopravních nehod).
Dopravní nehoda z  vlastní viny řidiče MHD 
vznikla nejčastěji na první směně po absolvo-
vaném volnu (17 nehod), na druhém místě se 
umístila třetí směna po absolvovaném volnu 
(15 nehod) a na třetím místě je druhá směna 
po absolvovaném volnu (10 nehod).

Martin Kuchař

Tabulka č. 3 – Škoda z dopravních nehod řidičů DPO

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 4 113 554 Kč 4 351 005 Kč 1,06

Vlastní vina 944 007 Kč 586 160 Kč 0,62

Technická závada 1 881 027 Kč 119 997 Kč 0,06

Neuzavřeno 0 Kč 2 263 537 Kč

Tabulka č. 4 – Škoda z dopravních nehod řidičů MHD

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 4 061 604 Kč 3 968 588 Kč 1,16

Vlastní vina 917 959 Kč 540 852 Kč 1,04

Technická závada 1 881 027 Kč 119 997 Kč 0,62

Neuzavřeno 0 Kč 1 996 760 Kč

Dopravní nehoda ze dne 13. 2. 2015, ulice Na Karo-
lině, řidička osobního vozidla nezvládla řízení v pra-
votočivé zatáčce, vjela do protisměru, kde se čelně 
střetla s protijedoucím autobusem

Dopravní nehoda ze dne 25. 1. 2015, křižovatka ulic 
Porubská x Hlavní třída, řidič osobního vozidla při 
výjezdu z kruhového objezdu nepřizpůsobil rychlost 
jízdy povětrnostním podmínkám, vjel do protisměru, 
kde se střetl s protijedoucím autobusem.
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Město Poznaň se nachází v  západním Polsku 
a je metropolí Velkopolského vojvodství. Roz-
kládá se na ploše 261,91 km2 a počet obyvatel 
se blíží hodnotě 550 000. Městskou dopravu 
(tramvajovou a autobusovou) zajišťuje MPK 
Poznaň Sp. z o.o. (obdoba našeho dopravní-
ho podniku), který zaměstnává zhruba 2500 
pracovníků. Koňská tramvaj zde byla uvedena 
do provozu v  roce 1880 a elektrické tramva-
je vyjely do poznaňských ulic poprvé v  roce 
1898. V  roce 1997 byl uveden do provozu 
první 6,1 km dlouhý úsek tramvajové rychlo-
dráhy. V současné době je v Poznani v provozu 
celkem 22 tramvajových linek včetně jedné 
noční a jedné turistické a celková délka všech 
kolejišť, měřeno jednokolejně, činí 157,695 km 
(pro zajímavost v  Ostravě je to 146,524 km). 
Pestrý vozový park tvoří celkem 312 tramvajo-
vých vozů (224 souprav) a podíl vozů s nízkým 
nástupem do vozidla a s  nízkou podlahou je 
42 %. Vozy jsou nyní umístěny celkem ve třech 
vozovnách (donedávna ve čtyřech) z  nichž 

největší a nejnovější se nachází v jihovýchodní 
části města ve čtvrti Franowo.
Poznaňská tramvajová doprava se v  posled-
ních desetiletích potýkala s  výrazným nedo-
statkem vozovenských a dílenských prostor  
a z těchto důvodů musely bimby (tak obyva-
telé Poznaně přezdívají tramvajím) nocovat 
na odstavných kolejištích a obratištích mimo 
vozovny. To přinášelo další náklady spojené 
s  přesuny vozů a jejich střežením a výstav-
ba nové vozovny se tak stala nevyhnutelnou 
nutností. Projekční práce na nové vozovně 
Franowo byly zahájeny v roce 2009 a základní 
kámen stavby byl položen 5. září 2011. První 
tramvaje do nových prostor byly umístěny 8. 
října 2012 a slavnostní uvedení do provozu 
celé stavby proběhlo 7. května 2014. Celko-
vé náklady na stavbu činily 258,6 mil. PLN 
(zhruba 1,6 mld. Kč), z toho 59 % bylo hraze-
no z  prostředků EU. Nová vozovna má dvě 
základní části. První je odstavná hala, která 
má 15 kolejí a může být na nich umístěno 100 

tramvajových vlaků délky cca 35 metrů. Zde 
se počítá s možností dostavby a zvýšení počtu 
odstavených vlaků na 150. Ve druhé části vo-
zovny se nachází 11 kolejí pro opravy a údržbu 
a sociální a kancelářské zázemí. Mimo jiné je 
zde lakovna, podúrovňový soustruh, praco-
viště na  laserovou kontrolu kol, dvě myčky  
a centrální vysavač. Vozovna má rovněž vlast-
ní měnírnu a zkušební kolej o délce 430 m. 
Jako první v  Polsku byl zde použit moderní 
informační a řídící systém DMS (Depot Ma-
nagement Systém), který řídí veškeré procesy 
ve vozovně včetně stavění vlakové cesty. Tato 
nejnovější a zároveň nejmodernější polská vo-
zovna zaujímá plochu cca 17 hektarů, je zde 
109 výhybek a délka kolejí činí zhruba 14 km.
Tramvajová doprava v  sousedním Polsku  
(a nejen v něm) prožívá nyní období velké ob-
novy a rozvoje a výstavba této poznaňské vo-
zovny na zelené louce je toho příkladem.

Jiří Boháček

Nejnovější polská tramvajová 
vozovna vyrostla v Poznani

Pohled na halu pro opravy a údržbu

Podúrovňový soustruh 
s českou tramvají Tatra 
RT6 MF06 AC

.Velkoryse řešené prostory v hale pro opravy a údržbu
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Zkoušky nové tramvaje Moderus 
Beta MF 16 AC BD pro hornoslezskou 
aglomeraci, vpravo odstavené starší 
vozy Düwag GT8

Pracoviště denního ošetření, 
vlevo obousměrný vůz
Düwag GT8ZR

Nízkopodlažní tramvajový vůz Solaris 
Tramino S105P na zvedácích 

Pro posun jsou zde pou-
žívány tyto akumuláto-
rové dvoucestné vozíky

Srdcem vozovny je toto řídící
dispečerské pracoviště

Rozlehlá odstavná hala pro 100 
tramvajových vlaků

Zařízení pro laserovou kontrolu tramvajových kol
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Na podzim roku 2014 zakoupila společnost Ekova Electric tři trolej-
busy Solaris Trollino 12 AC, které téměř 10 let jezdily ve švýcarském 
městě La Chaux de Fonds. Ekova Electric v současnosti provádí repasi 
těchto trolejbusů a jejich úpravu, tak aby vyhovovala předpisům pro 
ČR. Na těchto trolejbusech se provádí repase trakčního motoru a mo-
toru kompresoru, úprava kabiny řidiče, montáž klimatizace prostoru 
pro řidiče, výměna některých oken, instalace informačního systému  

a mnoho dalších důležitých úprav. 
Od srpna 2015 Ekova Electric zahájila výrobu další série 
vozů Solaris Trollino 18 MetroStyle s  elektrovýzbrojí Cege-
lec. Tyto vozy jsou vyráběny pro rakouské město Salzburg, je-
hož dopravní podnik je provozovatelem těchto typů vozidel.  
Plánovaná je výroba celkem 20 vozů, a to až do podzimu roku 2016. 

Ondřej Karpita, DiS.

EKOVA ELECTRIC v roce 2015 realizovala již ně-
kolik investičních akcí. Jednou z nich, která má 
pro řízení provozu ve výrobní hale mimořádný 
význam, je modernizace pracoviště „vyvařova-
cích van“, které slouží k šetrnému odstraňová-
ní nátěrů a nečistot z částí vložených do lázně, 
která je ohřívána na vysokou teplotu. Toto pra-

coviště sloužilo svému účelu od samého zrodu 
„ústředních dílen“. 
Návrh pracoviště odpovídal potřebám pro-
vozu v době zpracování a úrovni dostup-
ných technologií. Se zvyšujícími se nároky na 
ochranu životního prostředí však bylo stále 
obtížnější dodržovat platné normy a musí-
me přiznat, že při některých operacích bylo 
toto pracoviště negativně vnímáno i našimi 
zaměstnanci. Rovněž s  nárůstem pracovních 
činností ve výrobní hale v minulých létech, se 
zvyšovala potřeba toto pracoviště moderni-
zovat tak, aby splňovalo kapacitně současné 

požadavky kladené na jeho provoz. 
Vzhledem k těmto požadavkům tak padlo roz-
hodnutí přemístit pracoviště do oddělených 
prostor se samostatným odsáváním vzduchu a 
vhodnější přístupovou cestou. Byla zpracová-
na projektová dokumentace, na základě které 
bylo v  prostorách bývalé zámečnické dílny 
vybudováno zcela nové moderní pracoviště 
vyvařovácích van, jehož technologie zajišťuje 
plnění veškerých současných ekologických 
nároků kladených na jeho provoz. 
Musím konstatovat, že práce probíhaly ve 
značně ztížených podmínkách, které vy-
plývaly z minimálního omezování provozu.  
V současnosti je toto pracoviště v režimu zku-
šebního provozu, a ten bude po ověření jeho 
funkčnosti změněn na režim standardní.  
Na původním pracovišti vyvařovacích van 
bylo provedeno odstranění původního zaří-

zení a následně byla provedená rekonstrukce 
podlahy. Pro výrobní účely tak byla získána 
další „zajeřábovaná“ plocha, kterou bude naše 
společnost, s  ohledem na ambiciózní rozvoj 
v příštím roce, nutně potřebovat.

Roman Staš

Ekova Electric informuje

Nové vyvařovací vany

Původní pracoviště vyvařovacích van

Nový prostor pro výrobu a údržbu vozidel

Solarir Trollino 12 AC ve švýcarském městě  La Chaux de Fonds Solaris Trollino 12 AC v dílnách Ekova Elekctric

Nové pracoviště odpovídá nejpřísnějším  
nárokům na ochranu životního prostředí
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DMS - Document
Management Systems

Zavádíme zastávky na znamení

Všechny organizace zpracovávají dnes a den-
ně množství dokumentů, které samy vytváří 
nebo jsou jim doručeny. Některé dokumenty 
jsou statické a některé naopak dynamické, 
jejichž obsah podléhá změnám, ale všechny 
dokumenty je potřeba účelně distribuovat  
v rámci organizace, v případě potřeby zajistit 
jejich okamžitou dostupnost a rovněž bezpeč-
né uložení v souladu s vnitřními nebo vnějšími 
směrnicemi, jimiž se organizace řídí. Typickým 
příkladem je vytvoření a schválení smlouvy 
nebo evidence faktury a její zaúčtování. Expo-
nenciální růst počtu přijatých nebo vytvoře-
ných dokumentů a jejich evidence v tradiční 
papírové podobě představuje zátěž, která se 
projevuje nejen po stránce finanční a časové, 
ale rovněž v náročném organizačním zajištění.
Všechny činnosti spojené s evidencí papíro-
vých dokumentů lze přenést do systému pro 
správu dokumentů (DMS) a související admi-
nistrativní úkony zcela elektronizovat. Díky 
tomu lze optimalizovat často složité pracovní 
procesy, urychlit oběh dokumentů a současně 
zajistit jejich dostupnost všem odpovědným 
uživatelům. DMS systém tak představuje důle-
žitý prvek informační infrastruktury podniku, 
který při správné implementaci zefektivní tok 
činností a informací v návaznosti na další sys-
témy. Tímto způsobem lze např. digitalizovat 
zcela běžné agendy, jakými jsou zpracování 
faktur, tvorba a schvalování smluv, správa říze-

né dokumentace a mnoho dalších.
Hlavní přínosy nasazení DMS systému v or-
ganizacích:

•  Dostupnost informací, centralizace, vyhle-
dávání   dokumentů - každý dokument je 
okamžitě dostupný. DMS systémy obsahují 
nástroje pro rychlé vyhledání a zobrazení do-
kumentů.

•  Evidence dokumentů probíhá v elektronické 
podobě - dokumenty jsou evidovány elek-
tronicky a můžou být doplněny o digitali-
zovanou kopii původní papírové předlohy. 
Veškeré změny provedené na dokumentech 
jsou uchovávány ve formě verzí společně 
s informací, kdo změnu provedl.

•  Řízení a kontrola oběhu dokumentů v orga-
nizaci - zpracování dokumentu většinou vy-
žaduje oběh v rámci organizace. DMS systém 
tento požadavek řeší pomocí implementace 
workflow procesu, který řídí „předávání“ do-
kumentů odpovědným osobám. Kontrola 
duplicit a vazba na reference mezi jednotli-
vými soubory.

•  Modelování pracovních procesů - pracovní 
procedury lze modelovat prostřednictvím 
workflow procesu, který stanovuje jednotlivé 
kroky. Díky tomu se lze soustředit na vlastní 

práci, aniž by bylo třeba složitě řídit či kontro-
lovat organizační zajištění.

•  Zabezpečení uložených a sdílených dat  - do-
kumenty jsou bezpečně uloženy a přístup k 
nim lze jednoduše řešit pomocí stanovení 
rolí a nastavení odpovídajících přístupů k do-
kumentům.

•  Dlouhodobé uložení a archivace - dokumen-
ty jsou uloženy standardně v databázi a záro-
veň jsou zálohovány na jiných médiích.

•  Úspora pracovních sil – efektivní oběh doku-
mentů v rámci organizace.

•  Úspora spotřebního materiálu – snížení ná-
kladů na tisk dokumentů a pořizování kance-
lářských potřeb.

•  Úspora IT systémových prostředků - odstra-
nění duplicit dokumentů v  datových úložiš-
tích. 

Dušan Zeman

Od 30. srpna 2015 zastavují autobusy na něko-
lika vybraných zastávkách na území města Os-
travy jen na znamení. Toto dopravní opatření 
platí po celý den. Zastávky jsou v jízdním řádu 
označeny poznámkou „zastávka na znamení”. 
Označníky zastávek jsou opatřeny červeným 
textem v jejich horní části. Ve vozidle jsou ces-
tující o následující zastávce, která je „na zna-
mení“ informováni akustickým hlášením a tex-
tem na informačních panelech uvnitř vozidla.

Postup při nastupování:
Vozidlo zastaví na zastávce v případě, že se 
viditelně v prostoru zastávky nachází cestující 
nebo pokud se již v zastávce nachází jiné vo-
zidlo.

Postup při vystupování:
Při vystupování je cestující povinen s dosta-
tečným předstihem signalizovat požadavek 
na zastavení stisknutím tlačítka pro otevírání 
dveří nebo tlačítka znamení k řidiči nebo tla-
čítka STOP.

Také na trase autobusové linky č. 37 je nově jedna zastávka na znamení – Nová Ves.

Seznam zastávek na znamení:
Zastávka (pro linku)
Kovošrot (46)
Liščí (47)
Nová Plesná (47, 51)
Nová Ves (37, 54)
Pomník RA (47, 51)

Spojovací (47)
Statek (47)
Stavebniny (51)
Štěrkopísek (46)
U Hůry (51)

U Korýtka (45)
U Olší (46)
U Zahrádek (46)
Záuliční (46)
Zelenina (46)

                       redakce
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Modernizace nástupišť Kino Luna

Dopravní podnik dokončil projekt pod ná-
zvem „Modernizace zastávek Kino Luna“, kde 
poskytovatelem dotace projektu je EU pro-
střednictvím Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu v 
okolí tramvajových a autobu-
sových nástupišť „Kino Luna“. 
Rekonstrukcí mimo jiné do-
chází i ke zvýšení komfortu 
a bezpečnosti pohybu ces-
tujících MHD na zastávkách 
samotných, tak i mezi za-
stávkami, k bezbariérovému 
přístupu osob s omezenou 
schopností pohybu a orienta-
ce, a ke zkrácení vzdálenosti 
mezi tramvajovými zastávka-
mi a autobusovými zálivy. 
Rekonstrukce zastávek „Kino 
Luna“ na ulici Výškovické 
v Ostravě Zábřehu byla zahájena 17. 5. 2015 s 
termínem dokončení dne 18. 8. 2015. V rámci 
stavby provedla společnost EUROVIA CS, a.s., 
jako vybraný zhotovitel, rekonstrukci tramva-
jových a autobusových nástupišť. Důvodem 
byly nevyhovující normové parametry jak u 
tramvajových, tak autobusových zastávek. 
Rekonstrukce tramvajových zastávek zahrno-
vala rozšíření tramvajových nástupišť na nor-
movou šířku 3 m. Stávající nástupní ostrůvek 

byl s šířkou cca 1,7 m nevyhovující. Nástupní 
hrana je provedena do výšky 0,24 m a délky 67 
m. Ostrovní tramvajová nástupiště jsou prove-
dena ze zámkové dlažby tl. 80 mm, šířky 3,0 
m. Plocha nástupišť ze zámkové dlažby je 482 
m2. Součástí stavby byly bezbariérové úpravy, 

přístřešky na nástupištích, osazení nového zá-
bradlí a úprava dvou přechodů pro chodce a 
koridorů pro přecházení přes tramvajové kole-
jiště na začátku a na konci nástupního ostrův-
ku (šířka 4 m). 
Rozšíření nástupních ostrůvků vyvolalo posun 
stávající komunikace, která má v místě zastáv-
ky šířku 6,5 m. Posunutá komunikace zasáhla 
na straně směrem na Výškovice do dnešního 
zeleného pásu a na protější straně směrem 

na centrum do podélného chodníku. Stávající 
chodník se tím zúžil z 3 m na 2,3 m. Poloměr 
obrub upravovaných nároží v  komunikaci je 
12 m.
Rekonstrukce autobusových zastávek obsa-
hovala vybudování autobusových zálivů šířky 
3,0 m, s délkou nástupní hrany 37 m. Nástupní 
hrana je provedena z betonové bezbariérové 
obruby výšky 0,2 m. Vyřazovací úsek autobu-
sového zálivu je realizován v délce 20 m, zařa-
zovací úsek v délce 15 m. Součástí stavby je i 
přemístění mobiliáře autobusových zastávek. 
Skladba nástupišť je provedena ze zámkové 
dlažby v tloušťce 80 mm. Celková plocha au-
tobusových nástupišť je 405 m2.
Nástupiště tramvajových a autobusových 
zastávek je v souladu s bezbariérovým užívá-

ním staveb. Podél nástupních 
hran odpovídající výšky je 
provedena kontrastní dlaž-
ba. Ve vzdálenosti 0,8 m od 
označníku je proveden signál-
ní pás. Dále podél chodníků 
je po jedné straně proveden 
zvýšený betonový obrubník 
min. o 60 mm oproti nivele-
tě chodníku. Tento obrubník 
tvoří přirozenou vodící linii 
pro slabozraké občany. Příčný 
sklon chodníku je 2 %. Podél-
ný sklon v žádném úseku ne-
překračuje 8,33 %.
Dále byly stavbou vyvolány 

přeložky inženýrských sítí. Například přeložku 
kabelů O2, nadzemního sdělovacího kabelu 
OVANET, trakčního vedení DPO, úpravu vede-
ní veřejného osvětlení, sanaci kanalizace.
Náklady na realizaci stavby nepřesáhly  
20 mil. Kč.

Ing. Karel Navrátil
Renáta Kalužová

Původní autobusová zastávka

Nová autobusová zastávka

Původní tramvajová zastávka

Nová tramvajová zastávka
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Přestupní uzel Hulváky v provozu 

5. července byl zprovozněn nový přestupní uzel Hul-
váky. Jeho vybudování přineslo cestujícím jedno-
dušší přestupování na tramvaje. Terminál v hodnotě 
70 milionů korun byl vybudován z větší části za pro-
středky z evropských dotací. Ukončeny na něm jsou 
linky č.  57, 102, 108, 109 a 112, které byly v předcho-
zím období ukončeny na nedaleké zastávce Sokola 
Tůmy. 
Vybudováním přestupního uzlu se odbouraly dlou-
hé pěší přechody cestujících přestupujících na až na 
tramvajovou zastávku Prostorná. Do budoucna by se 
situace s přestupováním měla ještě vylepšit, a to plá-
novanou rekonstrukcí tramvajových zastávek Hul-
váky. Ty budou po rekonstrukci přiblíženy k novému 
přestupnímu uzlu. 

Ing. Miroslav Albrecht

Na novém přestupním uzlu Hulváky jsou ukončeny  
linky č. 57, 102, 108, 109 a 112
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POCHVALY
-  Panu Mojmíru Kaločovi, řidiči stře-

diska doprava trolejbusy, byla pře-
dána pochvala vedení společnosti 
za  statečné vykázání výtržníka ze 
spoje trolejbusové linky č. 104. Za 
tento čin mu poděkovala rovněž pi-
satelka pochvaly, která v uvedeném 
voze cestovala s malým dítětem. 

-  Řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník, pan Peter Hatlapatka a 
Marek Kadlec, obdrželi poděkování 
cestujícího za okamžitou pomoc při 
hledání tašky zapomenuté ve spoji 
autobusové linky č. 50. 

-  Nevidomá cestující poděkovala paní 
Heleně Pavičové, řidičce střediska 
doprava tramvaje Poruba a také 
všem řidičům tramvajové linky č. 7 
za ochotu a pomoc při cestování. 

-  Pan Mrázek Rostislav, řidič střediska 
doprava autobusy Hranečník, obdr-
žel pochvalu cestujícího za profesi-
onální přístup k  cestujícím během 
výluky. 

-  Poděkování za vyčkání na dobíhající 
cestující bylo předmětem pochval 
adresovaných řidičům střediska 
doprava autobusy Hranečník, panu 
Petru Gabrielovi a panu Slavomíru 
Körnerovi. 

-  Řidič spoje náhradní autobusové 

dopravy, pan Tomáš Gottwald, za-
městnanec střediska doprava tro-
lejbusy, obdržel poděkování cestují-
cího za příjemné jednání a vyčkání 
s odjezdem. 

-  Paní Andrea Töröková, řidička stře-
diska doprava tramvaje Moravská 
Ostrava, obdržela srdečné poděko-
vání otce, jehož syna obtěžovali na 
tramvajové zastávce Hotelový dům 
Hlubina nepřizpůsobiví občané. Pi-
satel vyjádřil velký dík především za 
okamžitý zásah paní řidičky a ozná-
mení incidentu Policii ČR. 

-  Vedení společnosti obdrželo podě-
kování, za poctivé odevzdání nale-
zeného mobilního telefonu, určené 
paní Ivaně Jurigové, řidičce středis-
ka doprava tramvaje Moravská Os-
trava.

-  Pisatel poděkoval paní Michaele 
Hiánkové, pracovnici oddělení pro-
dej jízdenek, za předání informací 
o jeho ztracené e-kartě ODISka. 

-  Pan Pavel Ráček, řidič střediska 
doprava tramvaje Moravská Ostra-
va, obdržel poděkování cestujícího 
za  vyloučení skupinky výtržníku 
z přepravy, která hlukem obtěžovala 
ostatní cestující. 

-  Paní Iveta Kurečková, řidička stře-

diska doprava tramvaje Moravská 
Ostrava, vyčkala na dobíhající ces-
tující a přivítala je s úsměvem, za to 
si vysloužila poděkování mile pře-
kvapené pisatelky. 

8 ks jablek (pevná, málo vodnatá)
8 ks švestek 
40 g vlašských ořechů 
100 g másla 
200 g cukru
50 g rozinek
50 g sušených švestek 
2 lžičky mleté skořice
drobenka:
150 g změklého másla 
150 g cukru moučka
300 g polohrubé mouky 
2 lžičky mleté skořice

Příprava: Crumble (krambl) je ovocný moučník britského pů-
vodu. Jeho základ, na rozdíl našich koláčů, netvoří těsto, ale 
pouze ovoce překryté vrstvou drobenky. Moučník se podává 
teplý, ideálně doplněný zmrzlinou nebo šlehanou smetanou. 
Příprava: Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na 
kostky. Vypeckované švestky nakrájíme na čtvrtky. Vlašské 
ořechy nasekáme nahrubo. V kastrolu nebo velké těžké pánvi 
necháme rozpustit máslo, přidáme cukr a počkáme, až se 
vytvoří světlý karamel. Přisypeme nakrájené švestky s jablky, 

sušené ovoce, ořechy a mletou skořici. Mícháme, až se vydu-
sí tekutina, kterou jablka a švestky pustily. Poté odstavíme. 
Dále si připravíme drobenku z moučkového cukru, změklého 
másla a mouky se skořicí. Lehce prohněteme a prsty na-
čechráme jemnou drobenku. Do zapékací keramické mísy, 
nebo menších jednoporcových misek vytřených máslem, 
rozprostřeme ovocnou směs a zasypeme drobenkou. Peče-
me v troubě dozlatova přibližně 10 minut při 180 o                       C. 
Moučník necháme prochladnout a ihned podáváme. 

Jablečný   
    crumble

Panu Mojmíru Kaločovi, řidiči střediska do-
prava trolejbusy, příšla pochvala za statečné 
vykázání výtržníka ze spoje trolejbusové linky 
č. 104. 
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Tisk o nás
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Pracovní jubilea v DP OSTRAVA
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motorista druhému: „loni jsem

si kouPil ojeté auto.” 
„a Pochodil jsi dobře?” „ano,

...(dokončení v tajence).”

Křížovka

Ševčíková Soňa 25 23. 7. 2015 EN

Kraina Jaroslav 25 1. 8. 2015 DAP

Filipovský Petr 25 6. 8. 2015 DTP

Tarkoš Patrik 25 9. 8. 2015 TVS

Delichristov Ivan 25 20. 8. 2015 RMS

Kowalski Lumír 30 8. 7. 2015 DAH

Gáblerová Jana 30 1. 8. 2015 RMS

Hajdučková Jana 30 1. 8. 2015 EUF

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí

útvarPříjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí

útvar

Hrubča Miroslav 30 1. 8. 2015 TRK

Raška Jaroslav 30 15. 8. 2015 TVS

Dyčková Taťána 35 1. 8. 2015 EPE

Honová Zdeňka 40 1. 7. 2015 TNA

Podzemná Jiřina 40 15. 7. 2015 TKV

Fraš Zdeněk 40 18. 8. 2015 DAH

Abrahám Petr 45 1. 7. 2015 TZL


