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105 nových nízkopodlažních CNG autobusů



Nová trolejbusová trať na Hranečník, plnicí 
stanice CNG a 105 nových nízkopodlažních 
autobusů s pohonem na CNG byly v pondělí 
12. října 2015 slavnostně uvedeny do pro-
vozu. Slavnostní událost, které se zúčastnila 
řada významných hostů, se uskutečnila na bu-
doucím terminálu Hranečník a v areálu dílen 
ostravského dopravního podniku v Ostravě-
Martinově. Uvedené investice byly dotová-
ny z Programu švýcarsko-české spolupráce, 
resp. z Operačního programu životní prostře-
dí se spoluúčastí statutárního města Ostravy  
a Dopravního podniku Ostrava.
Na volném prostranství před zbrusu novou 
plničkou CNG v areálu dílen ostravského do-

pravního podniku se v dopoledních hodinách 
dne 12. října za účasti významných hostů, 
mezi nejvýznamnější patřil švýcarský velvysla-
nec Markus-Alexander Antonietti, náměstek 
ministra životního prostředí Vladimír Mana, 
náměstek ostravského primátora Ivo Hařovský 
a náměstek hejtmana moravskoslezského kra-
je Daniel Havlík, uskutečnilo slavnostní uvede-
ní do provozu několika přínosných projektů.  
V rámci strategie Zelená a čistá Ostrava 2025, 
se kterou v roce 2013 přišel dopravní podnik 
ve snaze o ekologizaci a zvýšení komfortu 
městské hromadné dopravy, se daří naplňo-
vat její cíle a akční plány. Úspěšně zvládnuté 
procesy žádostí o dotace z evropské unie  

a evropských dotačních programů se již dří-
ve projevily v obnově drážních vozidel nebo 
modernizaci tramvajové infrastruktury. Nyní 
na tyto projekty navazují další, které opětov-
ně zdůrazňují příklon ostravské městské hro-
madné dopravy k jejím ekologickým formám. 
„Všechny slavnostně uváděné projekty, ať již 
nová trolejbusová trať s napojením na ter-
minál Hranečník nebo dodávka 105 nových 
nízkopodlažních autobusů včetně kapacitní 
plničky na CNG, vytváří společně s již realizo-
vanými projekty potřebné synergické efekty 
nejen v rámci MHD, ale celého města Ostravy“, 
sdělil ředitel ostravského dopravního podniku 
Roman Kadlučka

Slavnostní přestřižení pásky při zprovoznění nové trolejbusové trati končící na nově  
budovaném terminálu Hranečník.

Proslovy před novou plničkou při jejím slavnostním uvedení do provozu dne 12. října.

Vzorně seřazené Solarisy 
CNG  reprezentující 105 kusů 
nových nízkiopodlažních au-
tobusů s pohonem na zemní 
plyn při slavnostním uvedení 
do provozu.

Nová trolejbusová trať  
a 105 autobusů na CNG v Ostravě
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Ve středu 30. září se v Martinově v podnikové 
banketní místnosti uskutečnilo slavnostní vy-
hlášení výsledků soutěže řidičů MHD v jízdě 
bez zaviněných dopravních nehod. Za účasti 
zástupců obou odborových organizací bylo 
vedením společnosti ohodnoceno podle po-
čtu ujetých kilometrů celkem dvacet osm řidi-
čů ve čtyřech kategoriích.

Tramvaje Moravská Ostrava
  Bystrianská Eva 500 tis. km
  Cimalová Iveta 500 tis. km
  Lanc Milan 500 tis. km

Tramvaje Poruba
  Hurník Daniel 500 tis. km
  Laníková Soňa 500 tis. km
  Němcová Romana 500 tis. km
  Staniura Radek 500 tis. km
  Zbořil Zdeněk 500 tis. km
  Žurek Luděk 500 tis. km
  Gerhardová Nataša 750 tis. km
  Novotný Zdeněk 750 tis. km
  Šmídlová Libuše 750 tis. km
  Staniurová Lenka 1 mil. km

Trolejbusy
  Matějka Jaroslav 500 tis. km
  Šponiar Petr 500 tis. km

Autobusy Hranečník
  Bielik Pavol 500 tis. km
  Buzek Miroslav 500 tis. km 
  Němejc Petr 500 tis. km 
  Prchal Roman 500 tis. km
  Slechan Bohumil 500 tis. km
  Opravil Slavomír 750 tis. km

 
 Plevák Antonín 1 mil. km
  Králová Hana 1,25 mil. km

Autobusy Poruba
  Berger Rudolf 500 tis. km
  Holuša Věroslav 500 tis. km
  Kotkolík Petr 500 tis. km
  Soukal Dalibor 500 tis. km
  Gsyl Alois 750 tis. km

Dva řidiči, pánové Kartarik Miroslav a Kowalski 
Lumír, kteří v soutěži rovněž dosáhli úctyhod-
ného výsledku, se slavnostního vyhodnocení 
bohužel nezúčastnili z osobních důvodů. Dal-
ších 45 řidičů bylo ohodnoceno v kategorii 
nad 250 tis km na svých mateřských středis-
cích. K mimořádnému výkonu všem gratulu-
jeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci 
naší společnosti.

Je všeobecně známo, že během měsíce října 
letošního roku uvedl Dopravní podnik Ostra-
va do provozu celkem 105 nových autobusů 
značky Solaris poháněných stlačeným zem-
ním plynem. Tomu logicky předcházela vý-
stavba plnící stanice a nezbytné úpravy areálů 
autobusových garáží pro údržbu „plynových“ 
autobusů. Mimo to proběhla také celá řada 
provozně-organizačních změn, přičemž jed-
nou z  nejvýznamnějších je odstavování ply-
nových autobusů z  Hranečníku z  důvodu 

plnění plynem mezi ranním  
a odpoledním dílem dělené 
směny v martinovském are-
álu. Vzhledem k omezené 
kapacitě parkovacích 
ploch jak v  autobuso-
vých garážích v Poru-
bě, tak i v Martinově, 
musel být upraven 
režim výpraven 
autobusů v obou 

těchto lokalitách s  tím, že zastaralá výpravna 
v Martinově musela být k fungování v třísměn-
ném provozu přizpůsobena také stavebně. To 
se podařilo stihnout ve zkráceném termínu 
během prvního týdne měsíce září. Odborný 
zásah si vyžádala také nevyhovující kabeláž 
výpravny a vybavení výpočetní technikou. 
Dnes je zrekonstruovaná martinovská výprav-
na již plně funkční, včetně nového dispečer-
ského pultu na míru a ke spokojenosti výprav-
čích slouží svému účelu.

Aleš Hladký

Vyhodnocení soutěže řidičů MHD 
v jízdě bez nehod

Rekonstrukce výpravny
autobusů v Martinově

Soustředěný výpravčí pan Jaromír Stareček 
na nově opraveném pracovišti

Paní Hana Králová (uprostřed) ujela 1 250 000 kilometrů bez nehody.

Aleš Hladký
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1.  listopadu jsme spustili nový způsob odba-
vování cestujících prostřednictvím tzv. elek-
tronické peněženky na  ODISce. Nové  čtečky, 
které byly nainstalovány do  všech vozi-
del  MHD v  rámci projektu financovaného 
z  ROP  Moravskoslezsko, umožní cestujícím 
s ODISKou pořídit při nástupu do vozidla MHD 
v Ostravě jednorázovou, tzv. elektronickou jíz-
denku. Termínu spuštění předcházela rozsáhlá 
kampaň pro veřejnost.
ODISka, vzájemně uznávaná mezi dopravci 
v  integrovaném dopravním systému ODIS, 
tedy rozšiřuje ve spojích ostravského doprav-
ního podniku své uplatnění. Dosud byla u DPO 
využívána jako nosič dlouhodobých jízdenek, 
nově bude od  1.  listopadu akceptována také 
její další funkce – tzv. elektronická peněženka. 
V  souvislosti se zprovozněním nových ter-
minálů pro ODISky se v  tarifu cen jízdného 
dopravního podniku zavádějí nové druhy jíz-
denek. Cestující si budou moci pořídit po ná-
stupu do  vozidla tzv. elektronickou jízdenku, 
přičemž platba za ni proběhne po  přiložení 
ODIsky k terminálu odečtem z finančního kre-
ditu. Ten je potřeba na ODISku předem nahrát. 
Způsobů k  zakoupení kreditu je více - ideál-
ně prostřednictvím e-shopu ODISky, ale  také 
ve všech prodejních místech jejích vydavatelů.
Systém je nastaven tak, že při nástupu do 
vozidla na začátku jízdy a  přiložení ODISky 
k terminálu (tzv. check-in) se z kreditu ODISky 
odečte částka 20  korun, což je cena elektro-
nické přestupní jízdenky. Cestující pak může 
v  rámci MHD  Ostrava během prvních 30  mi-
nut libovolně přestupovat mezi spoji a po po-
sledním přestupu cestovat bez  časového 
omezení až do konce spoje. Podmínkou je při-
ložení ODISky k  terminálu při  každém nástu-
pu do vozidla. Pokud ale cestující plánuje jen 
krátkou jízdu bez  přestupování do  10  minut, 

a  v  tomto časovém limitu přiloží při  výstupu 
z vozidla ODISku k terminálu (tzv. check-out), 
je mu na ni vrácena částka 6 korun. Výsledná 
částka odečtená z ODISky je v tomto případě 
14 korun, což je cena elektronické nepřestupní 
jízdenky.
Při přestupu z  příměstské autobusové linky 
v tarifu Region bude moci cestující do 30 min. 
od výstupu nastoupit do spoje MHD s odpoč-
tem základní sazby (pro obyčejné jízdné 9 Kč) 
Kč na  jízdenku platnou 30 min. Rovněž bude 
moci v  opačném směru do  30  min. od  na-
stoupení cesty v  Ostravě (pokud neprovede 
check-out) přestoupit na  návazný spoj pří-
městské autobusové dopravy s  odpočtem 
základní sazby (pro obyčejné jízdné činí 9 Kč). 
Od  1.  11.  2015 bude toto platit ve  spojích 
Arrivy Morava  a.s., TQM-holding  a.s. a  ČSAD 
Frýdek-Místek  a.s. (dopravci plně akceptující 
čipovou kartu ODISka). Postupně budou stej-
ná pravidla pro cestování uvnitř tarifní oblasti 
Ostrava XXL jako u DPO platit i u příměstských 
dopravců akceptujících tarif Ostrava  XXL – 
u  Arrivy Morava  a.s. od  5.  11.  2015 a  u TQM-
holding a.s. od vyhlášení.
Systém dále umožňuje cestujícímu, který má 
na ODISce platnou dlouhodobou jízdenku 
nebo jednorázovou elektronickou jízdenku, 
ve spojích DPO dokoupit 30minutovou nebo 
60minutovou elektronickou jízdenku včetně 
zlevněných verzí a  v  cenách podle platného 
tarifu také pro spolucestujícího.
Ve všech vozidlech ostravského dopravního 
podniku zůstávají i starší (červené) označo-
vače papírových jízdenek. Cestující je mohou 
nadále využívat s tím, že papírové jízdenky bu-
dou stále v prodeji.
Nový systém odbavování cestujících ve vozi-
dlech Dopravního podniku Ostrava, založený 
na terminálech pro ODISky, byl pořízen díky 

dotaci ROP  Moravskoslezsko. Dodavatelem 
systému v  hodnotě 40  mil.  korun je vysoko-
mýtská společnost Mikroelektronika. Ta za ne-
celý rok od podpisu smlouvy systém připravila 
a do všech vozidel nainstalovala a otestovala 
celkem 2135 nových odbavovacích terminálů 
– čteček.
Veřejnost je na nový systém upozorňována 
rozsáhlou kampaní, využívající kromě obvyk-
lých forem také prezentace ve  zvláštním in-
formačním autobusu. Autobus je umísťován 
na frekventovaných místech na území města. 
Zájemci se mohou osobně s novým systémem 
seznámit a  informovat se o  všech jeho vlast-
nostech.
DPO také ve spolupráci s KODIS a společností 
Visa Europe připravuje cca k polovině příštího 
roku možnost platby jednotlivého jízdného 
v  režimu obdobném platbě z  elektronické 
peněženky ODISka také přímo z bezkontaktní 
bankovní karty.

redakce

Naše společnost patří mezi podniky, které 
využívají možnosti nakupovat elektřinu na 
krátkodobých trzích organizovaných společ-
ností OTE. Ostravský dopravní podnik nepatří 
mezi malé spotřebitele, elektřinu nakupuje 
a spotřebovává 40  GWh ročně, takže úspo-
ry dosažené výhodnějšími cenami na straně 
nákupu a snížení či optimální rozložení rizik 
při odběru elektřiny přináší nezanedbatelné 

ekonomické výsledky. Než jsme se stali sub-
jektem zúčtování a přebrali odpovědnost za 
odchylku, měli jsme sjednány klasické jedno 
až dvouleté smlouvy na dodávku silové elek-
třiny. S distribuční společností máme uzavře-
nou dlouhodobou smlouvu. Vyzkoušeli jsme 
i elektronické aukce či obálkovou metodu. 
Nákup přes burzu v produktech Futures jsme 
vyhodnotili jako příliš rizikový z hlediska kur-

sových změn koruny vůči euru. Nakonec jsme 
se proto rozhodli využít možnosti nákupů na 
krátkodobých trzích OTE. Umožňují nám pruž-
ně reagovat na okamžitou situaci v  provozo-
vání dopravy. Máme rovněž možnost prodávat 
elektřinu, pro kterou momentálně nemáme 
užití. Tím se vyhýbáme vytvoření odchylek, 
které bychom museli hradit. 

Ing. Jiří Plaček

Elektronická peněženka 
na ODISce od 1. listopadu

Elektřina pro dopravní podnik
se výhodně nakupuje
na krátkodobých trzích

Od 1. listopadu je v  provozu všech 2135 nových terminálů 
v 613 vozidlech
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S  novou zaváděnou špičkovou technologií 
plnicí stanice CNG o výkonu 3 000 Nm³/hod 
v areálu dopravního podniku v Ostravě -Mar-
tinově jsou úzce spjaty i nároky na sledování 
toků energetických médií, jejich přesné mě-
ření, řízení technologických procesů 
zvláště s ohledem na dodržování 
sjednaných limitů s  dodavate-
li. Sledování odběrů plynu a 
elektrické energie technolo-
giemi je dnes již nutností. 
Pro napájení stanice CNG 
elektrickou energií bylo 
využito stávající rozvod-
ny 22kV/400V, která je 
umístěna v  budově „hala 
Ekovy“.
Při návrhu měření a regula-
ce byl pro sledování ¼ hod. 
odběrových maxim elektrické 
energie a spotřeby plynu využit 
stávající energetický monitorovací 
systém AISYS® u kterého bylo provedeno 
rozšíření na oblast monitorování spotřeby ply-
nu a elektrické energie. 
AISYS® monitoruje chod jednotlivých kompre-
sorů na plnicí stanici CNG a v době dosažení 
sjednaného ¼ hod. maxima (rezervované ka-
pacity) je schopen snížit výkon plnicí stanice 
tak, aby nedošlo k  překročení sjednaných 
hodnot a tím i k sankcím ze strany dodavate-
le el. energie. K  tomuto regulačnímu zásahu, 

může dojít pouze v  době od 6 hod. do 8:30 
hod. a v  tuto dobu jsou autobusy využívány 
především pro cestující. Systém vyhodnocuje 
aktuální spotřebu plynu v MWh a spotřebova-

né energie v kWh. Umožňuje správu dat, ode-
čet dálkově nebo místně slouží pro rozúčtová-
ní elektrické energie na jednotlivá střediska. 
Z  naměřených dat je možné vytvářet průbě-
hy zátěže, spotřeby energie a různé srovnání 
v grafické podobě.  

V Dopravním podniku Ostrava tvoří AISYS® 
dispečerské pracoviště a proto můžou dispe-
čeři   „on line“ monitorovat odběr elektrické 
energie a spotřeby plynu u plnící stanice CNG. 
Energetik a dispečer využívá možnost pre-

dikce odběrů elektrické energie, včetně 
analýzy odběru a jejich sjednávání u 

dodavatele. Software umožňuje 
tvorbu široké škály výstupů ve 

formě grafů a tabulek, které 
jsou nutné k optimálnímu 

vyhodnocení dat, včetně 
standardních výstupů pro 
sjednávání odběru.
Nově je měření spotřeby 
plynu napojeno do systé-

mu Aisys®, který komuni-
kuje s měřidlem MiniElcor 

od dodavatele plynu. Tento 
způsob měření umožňuje vy-

hodnocení spotřeb plynu podle 
kriterií: Hodinové maximum, denní 

maximum, měsíční, kvartální i roční pře-
hled spotřeby. Dále je možné monitorovat 
okamžitý stav odběru: okamžitý příkon, před-
poklad maxima ve sledované periodě. Pomocí 
těchto ukazatelů je možné navrhovat odbě-
rové diagramy spotřeb v  návaznosti na ujeté 
km a systém umožňuje řešit i regulaci odběru 
plynu podle podmínek dodavatele energie.
Z údajů uložených v sytému AISYS lze stano-
vovat plánovanou spotřebu elektrické energie 

a plynu pro plnící stanici, které slouží pro kon-
trolu nákupu energie u dodavatele. V následu-
jícím grafu je provedena analýza čerpání ply-
nu od 15. 10. – 30. 10. 2015 podle jednotlivých 
hodin čerpání.
Z grafu je zřejmé, že k největšímu plnění do-
chází v  době od 22-23 hod., ráno dochází 
k druhé odběrové špičce, ale ta je v současné 
době způsobena doplňováním plynu do auto-
busu od dodavatele Solarisu. 

Ing. Jiří Plaček

CNG a energetický řídicí  
a monitorovací systém  AISYS

VPN 

23 měníren spotřeby 
provozoven 

CNG plnící stanice 

Procesní 
stanice 

Energetik 
Energodispečer 

dálkové ovládaní 
topení ve vozech 
a topení výhybek 

Částečná struktura systému AISYS®
aplikovaného v DPO

Predikce odběru elektrické energie Predikce odběru plynu

 Množství vydaného plynu na plnící stanici CNG v Martinově zdroj dat AISYS-miniELCOR
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Dopravní podnik Ostrava pořádal dne 10. října 
2015 Den otevřených dveří. V době od 9 do 16 
hodin byly veřejnosti zpřístupněny autobuso-
vé garáže na Slavíkově ulici v Porubě a dílny  
v Martinově. U příležitosti výročí 85 let provo-
zu autobusů v Ostravě byla v obou areálech 
vystavena jak současná, tak i historická vozi-
dla. Veřejnost tak mohla porovnat minulost 
se současností. Největší novinkou Dne otevře-
ných dveří byly autobusy s pohonem na zem-
ní plyn (CNG). Návštěvníkům byl předveden 
nový odbavovací systém.

Na Dni otevřených dveří se jako vystavovatelé 
představili také Městská Policie Ostrava, Poli-
cie ČR, Městská nemocnice Ostrava, Národní 
divadlo Moravskoslezské, Ostravské komuni-
kace, Hasičský záchranný sbor, Střední škola 
technická a dopravní, ARRIVA Morava s histo-
rickým autobusem typu ŠL, firma ANVI TRADE 
s historickým autobusem RTO LUX, soukromý 
sběratel pan Jan Trlica s historickými autobusy 
RO a RTO, ostravské Radio ČAS, které připravi-
lo spoustu atrakcí, aj. Návštěvníci si také mohli 
prohlédnout technické zázemí porubských 

garáží a dílen v Martinově. Velice oblíbená 
atrakce pro malé i velké byl průjezd myčkou 
v autobusových garážích a také kolotoče pro 
malé návštěvníky. Program vyvrcholil vystou-
pením zpěvačky Markéty Konvičkové. O tom, 
že o Dny otevřených dveří v dopravním pod-
niku je ze strany veřejnosti zájem, potvrzuje 
jejich návštěvnost. V chladnou sobotu 10. října 
jsme napočítali 4 500 návštěvníků.
Děkujeme všem, kteří i přes poměrně chladné 
počasí Den otevřených dveří Dopravního pod-
niku Ostrava navštívili.

Redakce

85 let autobusů v Ostravě
Den otevřených dveří
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Dalším z  úspěšně realizovaných projektů le-
tošního roku je výstavba velkokapacitní ne-
veřejné plnící stanice na CNG v  areálu dílen 
Dopravního podniku Ostrava a.s. v  Ostravě – 
Martinově. Jde o stavbu v   rámci našeho his-
toricky největšího projektu s názvem „Auto-
busy CNG v DPO“. Projekt je financována 85% 
z Evropských fondů – fondu soudržnosti, 5% je 

veřejná podpora přímo ze státního rozpočtu, 
kap. 315 MŽP, a 10% je spolufinancován z  in-
vestičních prostředků DPO. 
Plnící stanice CNG byla zkolaudována dne  
6. října 2015. Stavbu realizovala firma GAS-
CONTROL, spol. s r.o. na základě výsledků vý-
běrového řízení. Samotná výstavba trvala 210 
dní a byla ukončena 1. 10. 2015, kdy nám byla 
předána do užívání. Dopravní podnik Ostrava 
tak získal jednu z nejvýkonnějších plnicích sta-
nic v České republice. Výkon stanice umožňu-
je plnění čtyř vozidel současně, a to do osmi 
minut. Předpoklad plnění je cca 60 vozidel 
denně. Plnící stanice byla uvedena do provozu  
v září 2015 v  souvislosti s  dodávkou 105 - ti 
CNG autobusů od společnosti Solaris, kterými 
je v rámci tohoto projektu postupně obměňo-
ván vozový park Dopravního podniku Ostrava 
a.s. Výstavba plnicí stanice CNG obsahovala 

řadu stavebních a technologických objektů 
zejména se jedná o zastřešení stanice, od-
vodnění, oplocení, zpevněné plochy, tři tech-
nologické kontejnery (domků) pro zásobník, 
rozvaděče, sušení a filtraci a tři kompresory. 
Dále se jedná o dva výdejní stojany se signa-
lizací s  možností plnění čtyř autobusů záro-
veň, elektropřípojka NN z  rozvodny v  areálu 

dílny Martinov, kamerový systém, přípojka IT, 
stínící stěna, která se budovala na základě po-
žadavku HZS MSK a má délku 25 m a výšku 6 
m. Plnící stanice je založena na postupném 
stlačování přivedeného zemního plynu z VTL 
plynovodu (34,5 bar – 3,45 Mpa) a to třemi ví-
cestupňovými kompresory do zásobníkového 
systému s provozním přetlakem 24 Mpa. Hodi-
nový výkon tří kompresorů je 3000m3n/hod. 
Výdej plynu je samoobslužný s pomocí karet-
ního evidenčního systému. Součástí výstavby 
plnící stanice CNG bylo rovněž vybudování 
vysokotlaké přípojky plynu v délce 1 m a VTL 
průmyslového plynovodu v  délce 1.071 m, 
který je veden od řeky Opavy přes zahrádkář-
skou kolonii a pod tratí SŽDC Ostrava – Opava, 
vlečkovou kolejí DPO a podél hřiště k samotné 
plnicí stanici.
Slavnostní otevření plnící stanice CNG v Mar-

tinově proběhlo dne 12. 10. 2015 za účasti 
poskytovatele dotace, zástupců Ministerstva 
životního prostředí. Pozvání na tuto akci při-
jal náměstek ministra životního prostředí Ing. 
Vladimír František Mana. Slavnostní otevření 
plnící stanice v Martinově probíhalo souběžně 
se slavnostním otevřením „Trolejbusové trati 
v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“. 

Tato ukončená investiční akce je jedním z dal-
ších úspěšně realizovaných projektů Doprav-
ního podniku Ostrava a.s., který je financo-
ván z  Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Slavnostní akce se účastnili rovněž poskyto-
vatelé dotace, kterými je jak statutární město  
Ostrava, tak i zástupci donora švýcarské strany. 
Rádi bychom uvedli, že této slavnostní akce 
se účastnil rovněž vzácný host, velvyslanec 
švýcarské konfederace pan Markus Alexandr 
Antonietti, který u příležitosti dokončení pro-
jektů ze švýcarských fondů Dopravním podni-
kem Ostrava a.s. v Ostravě zavítal do Ostravy 
již potřetí. Průběh výstavby plnící stanice CNG 
v areálu dílen DPO v Ostravě - Martinově
Nově vybudovaná plnící stanice CNG v areálu 
dílen Dopravního podniku Ostrava a.s. v Ostra-
vě - Martinově

Plnička CNG slavnostně uvedena
do provozu

Daniel Duda 
Ing. Alena Mikulcová

V noci z 30. na 31. října a v noci z 6. na 7. listo-
padu se v Ostravě uskutečnily dvě plánované 
preventivně – bezpečnostní akce zaměřené na 
dodržování přepravních podmínek, chování 
cestujících a bezpečnost v  nočních tramva-
jových spojích. Akce se konaly ve spolupráci 
Dopravního podniku Ostrava a Policie ČR. Ve 
vybraných spojích přepravujících především 
návštěvníky z  ostravské Stodolní ulici bylo 
revizory, které doprovázeli policisté, zkontro-
lováno za obě noční akce dohromady téměř 
400 cestujících. Bez platného jízdního dokladu 
bylo přistiženo necelých 17 procent pasažérů. 
Během akce nedošlo k  žádným výtržnostem 
ani jiným incidentům. Podobné preventivní 
kontroly s cílem zvýšení bezpečnosti a kultury 

cestování v rizikových nočních spojích MHD se 
konaly na jaře tohoto roku a jsou naplánovány 
i do budoucna.
Noční spoje městské hromadné dopravy 
přepravují oproti denním spojům jiné slo-
žení cestujících. Kromě jízd k  nočním vlako-
vým spojům nebo od nich se jedná zpravidla  
o přepravu návštěvníků restaurací a kulturně-
společenských akcí. Po půlnoci jsou to pak 
většinou návštěvníci restaurací, kteří se vra-
cejí do svých domovů. A právě na tyto spoje 
se v  uvedených dvou termínech zaměřili za-
městnanci ostravského dopravního podniku, 
kteří ve spolupráci s příslušníky Policie ČR 
zkontrolovali dodržování přepravních podmí-
nek ve vybraných pozdních nočních spojích 

přepravujících návštěvníky ostravské Stodolní 
ulice. Z  pohledu dodržování tarifních podmí-
nek bylo z celkového počtu 375 cestujících při-
stiženo bez platného jízdního dokladu 62, což 
činí 16,53 %. Akce měla dále také preventivní 
charakter. Jejím cílem je zvýšení bezpečnos-
ti a kultury cestování především v  rizikových 
nočních spojích městské hromadné dopravy.   
V  kontrolovaných spojích nebyl zaznamenán 
žádný incident ani výtržnost. Všechny zúčast-
něné instituce jsou si vědomy výrazného pre-
ventivního charakteru podobných akcí, a proto 
bylo rozhodnuto o pravidelných nočních kon-
trolách na vybraných linkách MHD v Ostravě.

redakce

Preventivně-bezpečnostní akce v nočních spojích

Stavba plničky CNG v areálu dílen DP Ostrava v Martinově Zkouška kapacity plnění plynu do nových autobusů
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Když se před časem zastavil nepříjemný trend 
předchozích let a ekonomika začala konečně 
růst, bylo hned od počátku zřejmé, že tato 
skutečnost ovlivní řadu ekonomických a so-
ciálních jevů, mezi nimi nepochybně i úroveň 
zaměstnanosti. Po letech, kdy zaměstnavatelé 
byli nuceni optimalizovat a zeštíhlovat firmy 
z důvodu nedostatku zakázek, a řada kvalifi-
kovaných zaměstnanců tak ztrácela své pra-
covaní uplatnění a končila na úřadech práce, 
přišlo období, kdy zaměstnavatelé doplňují 
týmy svých zaměstnanců, a uchazeči tak mají 
z čeho vybírat. 
Nevybírají si samozřejmě jen uchazeči. Nábo-
ry zaměstnanců jsou nekonečným procesem, 
který více či méně ovlivňuje řada faktorů - eko-
nomickými vlivy, legislativními podmínkami 
či státní sociální politikou počínaje, vzděláva-
cím systémem umožňujícím přípravu nových 
uchazečů konče. 
Zaměstnavatelé se tak musí vypořádat s pro-
blémem, kterým je malé množství uchazečů 
na trhu práce hledajících uplatnění v  tech-
nických profesích nebo skutečnost, že ucha-
zeči často nesplňují stanovené kvalifikační 
požadavky či nejsou připraveni na zvyšující 
se požadavky zaměstnavatelů v  závislosti na 
rozvoji technologií.  Lze konstatovat, že uve-
dené potíže se nevyhýbají ani naší společnos-
ti, která v současné době zaměstnává necelé 
dva tisíce zaměstnanců v pracovním poměru, 
z toho téměř tisícovku řidičů MHD. 
Přes nízkou fluktuaci jsou tak nábory zaměst-
nanců, tj. personální proces, bez kterého se 
neobejde žádný zaměstnavatel, významnou 
a trvalou součástí personální práce, na jejímž 
začátku je definice potřeb ze strany jednotli-
vých odborných útvarů a středisek, na konci 
pak adaptovaný zaměstnanec připravený pl-
nit své pracovní povinnosti. 
Faktorů, které ovlivňují výsledek náborového 
procesu, je samozřejmě více. Zaměstnavatel 
posuzuje splnění vstupních kvalifikačních po-
žadavků ze strany uchazečů, jejich motivaci a 
potenciál k  dalšímu rozvoji. Pro uchazeče je 

pak lákadlem tzv. „dobrá značka“, tj. zaměst-
navatel nabízející stabilitu, profesionalitu  
a dlouhodobou perspektivu, ale také nabí-
zené pracovní podmínky a požadavky, které 
jsou na uchazeče kladeny při vzniku pracov-
ního poměru. 
Není nutné zdůrazňovat, že zaměstnanci jsou 
velmi významnou hodnotou pro každého 
zaměstnavatele. Cílem každého náborového 
i navazujících personálních procesů je proto 
vybrat takového zaměstnance, který splňu-

je potřeby zaměstnavatele a jehož potřeby 
mohou být ze strany zaměstnavatele rovněž 
plněny. Jen tak může vzniknout dlouhodobý 
a vyvážený vztah poskytující potřebnou hod-
notu, jistotu a stabilitu oběma stranám.  
Vzhledem k tomu, že primárním úkolem exis-
tence Dopravního podniku Ostrava je zabez-
pečení městské hromadné dopravy, a tento 
úkol se daří naplňovat díky již zmíněné téměř 
tisícovce řidičů MHD, je významná část ná-
borové a další navazující personální činnosti 
věnována (aniž by tím byl snižován význam 
ostatních kategorií zaměstnanců), právě ři-

dičům MHD. Odbor personální řízení tak ve 
spolupráci s  odborem služby, jednotlivými 
dopravními středisky odboru doprava a v ne-
poslední řadě také ve spolupráci s  odborem 
marketing realizuje náborové aktivity, jejichž 
cílem je zabezpečit dostatek zájemců o práci 
řidičů MHD. Využívány jsou veškeré možnosti, 
které se nabízí, a to jak interního charakteru 
(např. inzerce, letáky ve vozech, vlastní nábo-
rové kampaně apod.) tak externího charakte-
ru (např. spolupráce s jednotlivými kontaktní-
mi pracovišti Úřadu práce ČR v oblasti náborů 
a rekvalifikací, účast na různých náborových 
akcích pořádaných jinými subjekty apod.).
Mezi nejvýznamnější události posledních 
dvou měsíců pak patří vyhlášená náborová 
kampaň  na nábor  řidičů a řidiček trolejbusů 
realizovaná ve spolupráci s odborem marke-
ting, který se pro účely této kampaně postaral 
o netradiční a velmi zajímavý náborový re-
klamní spot následně vysílaný v několika rádi-
ích působících v  moravskoslezském regionu, 
dále pak říjnová účast oddělení personalistika 
na našem dni otevřených dveří či účast od-
dělení personalistika na burze práce konané 
v září  ve Frýdku – Místku, která byla přínosná 
nejen z  hlediska možnosti prezentovat Do-
pravní podnik Ostrava na významné náboro-
vé akci, ale rovněž z hlediska možnosti získat 
zpětnou vazbu od uchazečů o zaměstnání,  
kteří o náš stánek projevovali velký zájem. 

V oblasti náborů řidičů MHD se nám tak díky 
náborovým aktivitám a zvolené náborové 
strategii daří úspěšně bojovat s  celorepub-
likovým negativním trendem, kterým je ne-
dostatek řidičů osobní a nákladní přepravy. 
Jen v  první polovině letošního roku tak byl 
tým zaměstnanců Dopravního podniku Os-
trava posílen o 35 řidičů MHD, z  toho 20 ři-
dičů tramvají, 5 řidičů trolejbusů a 10 řidičů 
autobusů. Ve  druhé polovině letošního roku 
přibylo dalších 22 řidičů MHD, v kurzech řidi-
čů MHD se v současné době připravují další 
více než tři desítky zaměstnanců – budoucích 
řidiček a řidičů MHD a nábory nových zaměst-
nanců dále probíhají. Výsledkem těchto ak-
tivit je neustálé snižování počtu chybějících 
řidičů MHD ve všech kategoriích, což vede 
k postupnému zlepšování personální situace 
v našem podniku.
Všem, kteří se podílejí na náborech nových 
řidičů a řidiček MHD a zejména pak na jejich 
odborné přípravě, děkuji za dlouhodobou 
kvalitní spolupráci a věřím, že nové řidičky 
a řidiči MHD, kteří jsou živým důkazem, že o 
práci v  naší společnosti je stále velký zájem, 
budou významnou personální posilou a na-
hradí ty kolegyně a kolegy z řad řidičů MHD, 
se kterými se budeme muset rozloučit, ať už 
z  důvodu odchodu do důchodu či z  jiných 
důvodů. 

Mgr. Martina Dvorská Prášková

Hledáte zaměstnání?
Přijďte mezi nás ….

V září se naši personalisté účastnili burzy práce ve Frýdku- Místku.
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Dopravní podnik Ostrava úspěšně dokon-
čil v  měsíci říjnu 2015 realizační část dalšího 
z  projektů financovaného z  prostředků EU 
prostřednictvím Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko s  názvem „Re-
konstrukce zastávek Městský stadion a Sport 
Aréna na ulici Závodní“. Po ukončení projektu 
s  názvem „Modernizace zastávek Kino Luna“, 
v rámci něhož byla rekonstruována tramvajo-
vá a autobusová nástupiště na zastávce „Kino 
Luna“, byly dokončeny práce na rekonstruk-
cích dalších dvou zastávek „Městský stadion“ 
a „Sport Aréna“. 

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce zastá-
vek Městský stadion a Sport Aréna na ulici 
Závodní“ byla rekonstrukce a modernizace 
zastávek, zřízení odbočovacího pruhu a části 
cyklostezky. Tramvajové zastávky byly v nevy-
hovujícím stavu, nebyly pro cestující bezpečné 
a pohodlné a neumožňovaly bezbariérový pří-
stup do vozidel MHD. Realizací projektu takto 
dochází ke zkvalitnění služeb MHD v Ostravě, 
což do budoucna zajisté podpoří tento způ-
sob dopravy. Výstupy projektu jsou určeny pro 
všechny obyvatele města, okolí či turisty. Je 
nutno zdůraznit, že díky projektu jsou zohled-
něny i specifické potřeby osob tělesně han-

dicapovaných, starších osob, rodičů s  dětmi  
a to prostřednictvím zajištění bezbariérového 
přístupu zastávek. 
Rekonstrukce zastávek „Městský stadion“  
a „Sport Aréna“ na ulici Závodní v Ostravě byla 
zahájena v měsíci červnu 2015 letošního roku 
ze strany vybraného zhotovitele stavby Sdru-
žení „Rekonstrukce zastávek Ostrava – Závod-
ní“ vedené firmou IDS – Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s. s  rozpočtovými náklady 
ve výši 35,7 mil. Kč. 
V rámci stavby byla ze strany zhotovitele pro-
vedena rekonstrukce tramvajových nástupišť 

na obou zastávkách a byl zřízen odbočovací 
pruh vlevo k hotelu Clarion a do bezejmenné 
komunikace směřující na parkoviště u ČEZ aré-
ny. Součástí projektu bylo rovněž vybudování 
samostatné cyklostezky podél chodníku, před 
areály Městského stadionu a Vítkovice Ma-
chinery Group. Byly provedeny rekonstrukce 
chodníků a vozovky, stavbou byly dotčeny sítě 
technické infrastruktury, které byly přeloženy 
nebo upraveny dle požadavků jejich správců. 
Jednalo se o vodovod, kanalizaci, trakční a tro-
lejové vedení, vedení vysokého napětí, veřej-
né osvětlení a sdělovací vedení. 
Hlavním důvodem pro realizaci projektu finan-

covaného z  prostředků EU prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko bylo pro Dopravní podnik Ostrava 
a.s. to, že obě stávající zastávky byly nebezpeč-
né, zastávka Sport aréna byla bez nástupiště 
s  výstupem do vozovky, což bylo řešení za-
staralé, dopravně nebezpečné a nebezpečné 
především pro cestující MHD, zastávka Měst-
ský stadión měla sice nástupní ostrůvky, ale 
neodpovídající normám, úzké a nechráněné 
před silničním provozem. Nové zastávky jsou 
řešeny s  vstřícně umístěnými nástupními os-
trůvky, které jsou vybaveny přístřešky a bez-

pečnostním zábradlím. Realizaci projektu jako 
celku ocení nejen cestující využívající MHD, ale 
rovněž i milovníci cyklistiky, protože nedílnou 
součástí projektu je vybudování asfaltové cyk-
lostezky o šířce 2 m s  asfaltovým povrchem  
a délce 0,59 km, která  je oddělena od chodní-
ku pásem reliéfní dlažby v  úpravě umělé vo-
dící linie. 
Přejeme všem cestujícím, aby si nově zrekon-
struované bezbariérové zastávky s  vyšším 
komfortem užili při svých cestách MHD a dou-
fáme, že nemalé investice vložené do rekon-
strukcí zastávek nebudou terčem vandalů.  

Nově zrekonstruovaná zastávka Městský stadion

Zastávka Městský stadion před realizací projektu 

Nově zrekonstruovaná zastávka SPORT aréna

Zastávka SPORT aréna před realizací projektu

Další tramvajové zastávky  
zrekonstruovány

Ing. Karel Navrátil
Ing. Alena Mikulcová

5/2015 Dopravního podniku Ostrava

10



Dne 25. 5. 2015 bylo předáno staveniště k re-
alizaci stavby „Snížení energetické náročnosti 
budovy střediska Vrchní stavba“ a 12. 6. 2015 
k realizaci stavby „Snížení energetické nároč-
nosti budovy Závodní stravování“. Obě tyto 
akce realizovala firma BYSTROŇ Group na zá-
kladě výsledků výběrových řízení. V průběhu 
realizace obou staveb došlo k zateplení fasád 
kontaktním zateplovacím systémem, výměně 
oken, která nebyla vyměněna v předchozích 
letech, výměně vrat za nová na el. ovládání  
a rekonstrukci střech. Realizace prací na stře-
disku Závodní stravování si vyžádala i výluku 
provozu kuchyně, která proběhla v  termínu  
6. 7. – 20. 7. 2015. Zateplení budov nám dlou-
hodobě sníží náklady na vytápění objektů  
a celkově zlepší pracovní podmínky zaměst-
nanců obou středisek.
Obě tyto stavby jsou spolufinancovány  
z finančních prostředků Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životního prostředí. Obě akce byly ukon-
čeny v  plánovaném termínu dle smlouvy  
o dílo, tj. do 31. 8. 2015 a následně zkolau-
dovány Drážním úřadem (vrchní stavba)  
a ÚMOb Martinov (závodní stravování).

Daniel Duda
Renáta Kalužová

Úsporná vrchní stavba a závodní 
stravování 

Vyhodnocení profesionality 
ve třetím čtvrtletí 2015

Ve třetím čtvrtletí letošního roku na nás plnou 
váhou dopadly důsledky dlouhodobých pro-
blémů, se kterými se potýkáme již řadu měsíců. 
Těmito problémy jsou už mnohokrát zmiňova-
né extrémní výluky v MHD a dlouhodobý ne-
dostatek řidičů tramvají, trolejbusů i autobusů.
Ze všech ukazatelů profesionality nejhorší vý-
sledky zaznamenáváme v  nehodovosti a spo-
lehlivosti provozu. Ke zhoršení spolehlivosti, 
tj. nárůstu počtu zaviněných výpadků spojů, 
bohužel podstatným způsobem přispěly také 
dvě jednokolejné tratě, zavedené z  důvodu 
rekonstrukce Nádražní ulice a rekonstrukce 
železničního mostu přes ulici Místeckou. Každé 
najetí nepozorného řidiče proti návěsti „stůj“ 
do jednokolejného úseku trati totiž znamená 
zastavení provozu na této trati na dlouhé desít-
ky minut, a tím vznik rovnou celé řady výpadků 
spojů souvisejících linek.
Alarmující je také množství stížností na řidiče 

MHD, které v  letošním roce poprvé v  historii 
překročí hranici čtyř set. Naštěstí je v této oblas-
ti již na dohled zlepšení, a to v podobě nového 
palubního informačního systému v prostřed-
cích MHD, který nyní dokáže okamžitě informo-
vat o největším nešvaru některých řidičů MHD, 
což je ujíždění cestujícím před stanoveným ča-
sem odjezdu a tedy proti němu účinně bojovat.

A závěrem povzbudivá informace pro start do 
posledního letošního čtvrtletí. Období výluk je 
za námi a nad očekávání dobře probíhá i nábor 
nových řidičů MHD. Bude-li se situace vyvíjet 
stejně pozitivně také v následujících měsících, 
vstoupíme do roku 2016 s plnými stavy.

Aleš Hladký

Budova závodního stravování před zateplením a po. Budova vrchní stavby před zateplením a po.

5/2015 Dopravního podniku Ostrava
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1.  listopadu 2015 jsme spustili 
nový způsob odbavování cestu-
jících, kteří jsou držiteli ODISek. 
V období od 17. října do 7. lis-
topadu je na frekventovaných 
místech na území města tato  
novinka prezentována veřejnosti 
ve zvláštním autobusu. 

V rámci informační kampaně, 
kterou vedeme již několik měsí-
ců standardními formami, je od 
17.  října nový systém prezento-
ván na různých místech Ostravy 
v  předváděcím autobusu, kde 
zaměstnanci dopravního podni-
ku zájemcům vysvětlují, jak nový 
systém funguje a  jak jej mohou 
využívat. 

Redakce

Začínáme!

Prezentace odbavovacího systému na Alšově náměstí 
v Porubě dne 3. listopadu 2015.

5/2015 Dopravního podniku Ostrava
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Po více než ročním vyjednávání s  městským obvodem Ostrava – Jih 
mají konečně řidiči autobusové linky 41 na obratišti „Klášterského“ zří-
zenu odpočinkovou místnost se sociálním zařízením. Jedná se o plně 
vybavený sanitární kontejner s vlastním septikem, připojený k rozvodu 
pitné vody a elektrické energie. V porovnání s dosavadním přenosným 
chemickým WC jde o významné zvýšení komfortu pro řidiče na této ko-
nečné zastávce. Za podporu při vyjednávání o novém sociálním zázemí 
s městským obvodem je na místě vyslovit velké poděkování panu ná-
městkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému, bez jehož přispění by se tuto 
akci zřejmě nepodařilo realizovat. Sanitární kontejner bude v této po-

době řidičům sloužit až do doby provedení úplné rekonstrukce obratiš-
tě „Klášterského“, jehož součástí by mělo být také vybudování zděného 
sociálního zázemí pro řidiče.

Aleš Hladký

Nové sociální zařízení na obratišti 
„Klášterského“

Na dni otevřených dveří města Ostravy, který proběhl 
28. 10. 2015 před novou radnicí, představila společnost 
EKOVA ELECTRIC svůj zbrusu nový výrobek. Jedná se 
elektrobus, který byl vyroben dle vlastního know-how. 
Tento 12metrový elektrobus EKOVA Electron, který byl 
poprvé představen letos v říjnu na mezinárodním veletrhu 
Busworld 2015 v  belgickém městě Kortrijk (více informací 
přineseme v  příštím čísle) a těšil se zde velkému zájmu ze 
strany potenciálních provozovatelů i konkurence, sklidil 
v  Ostravě velký zájem a chválu ze strany občanů, kteří by 
velmi rádi viděli jezdit tento elektrobus na pravidelných 
linkách v Ostravě, což vyjádřili v anketě (poměr hlasů 627:3). 
Elektrobus EKOVA Electron je 100% elektrický nízkopodlažní 
elektrobus, jehož 12metrová, 3dvéřová verze má maximální 
obsaditelnost 90 osob a s  bateriemi o kapacitě 265 kWh 
ujede na jedno nabití až 250 km.

Ondřej Karpita

EKOVA ElECtRIC vystavila
elektrobus Electron

5/2015 Dopravního podniku Ostrava
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POCHVAlY
-  Poděkování za vyčkání na ces-

tujícího bylo předmětem po-
chvaly adresované panu Vlas-
timilu Bohušovi, řidiči střediska 
doprava autobusy Hranečník. 

-  Vedení společnosti obdrželo 
poděkování, za poctivé ode-
vzdání nalezeného batohu ur-
čené paní Daniele Holbík, řidič-
ce střediska doprava tramvaje 
Moravská Ostrava.

-  Paní Šárka Doová, řidička stře-
diska doprava tramvaje Poruba, 
obdržela poděkování za ode-
vzdání batohu, který zanechala 
zapomětlivá dcera pisatelky ve 
spoji tramvajové linky č. 8. 

-  Pan Tomáš Eugel, řidič středis-
ka doprava autobusy Hraneč-

ník, obdržel pochvalu za profe-
sionální přístup k  cestujícím a 
plynulou jízdu.

-  Cestující poděkoval řidičům 
střediska doprava autobusy 
Hranečník, panu Karlu Široké-
mu a Jiřímu Vrtaníkovi, a to za 
pomoc při hledání ztraceného 
mobilního telefonu. 

-  Předmětem pochvaly určené 
panu Danielu Dedkovi, řidiči 
střediska doprava autobusy 
Hranečník, bylo poděkování za 
nalezení ztraceného mobilního 
telefonu. 

-  Vedení společnosti přijalo po-
chvalu za vzorné plnění pra-
covních povinností určenou 
všem pracovníkům, kteří dne 

12. srpna 2015 během uzávěry 
ulice Závodní pro tramvajový 
provoz, pracovali jako informá-
toři. 

-  Poděkování cestujících obdr-
želi rovněž informátoři, kteří 
své povinnosti plnili dne 12. září 
2015 v  zastávce „Třebovická“. 
Cestující vyjádřil svůj dík i řidi-
čům náhradní autobusové do-
pravy.  

-  Cestující zaslala poděkování 
pracovníkům oddělení přeprav-
ní kontrola - panu Jiřímu Pil-
náčkovi a Jiřímu Šafránkovi, za 
profesionální výkon služby při 
přepravní kontrole cestujících 
ve spoji tramvajové linky č. 17.

Pečený houbový guláš 

Příprava: 
Hovězí maso nakrájíme na kostky a obalíme v mouce ochucené solí a pepřem. Mezi-
tím předehřejeme troubu na 180 °C. V hrnci nebo pekáči rozpálíme olej a necháme na 
něm maso zatáhnout. Opečené kostky vyjmeme z nádoby, přidáme cibuli nakrájenou 
na větší kousky a opékáme dozlatova. Podle potřeby přilijeme olej. Přidáme papriku, 
krátce ji zasmahneme a přisypeme zbylé ingredience – houby, kapii a česnek. Opé-
káme přibližně 5 minut. Do nádoby vrátíme maso, vlijeme vývar a nakládaná rajčata. 
Necháme zavařit a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme přibližně 2 hodiny, aby maso 
změklo a omáčka měla hustou konzistenci. Podle potřeby podléváme vodou nebo 
vývarem. Guláš podáváme s pečivem, ozdobený petrželkou a kysanou smetanou.

•  500 g masa (podle chuti – hově-
zí kližka,   zadní, přední atd.)

•  4 lžíce osolené a opepřené 
hladké mouky

• olej 
• 1 ks velká cibule 
• 2 stroužky česneku 
• 250 g hříbků  

•  1 ks kapie nakrájená na kostičky
•  1 lžíce papriky (podle chuti 

sladká/pálivá)
• 2 lžičky mletého kmínu 
•  400 g nakládaných loupaných 

rajčat (1 plechovka)
• 300 ml vývaru (i z kostky)

Bezpochyby výjimečné hrdinství proká-
zala naše zaměstnankyně paní Květoslava  
Adamcová. Při spáchaném zločinu v  kritické 
chvíli prokázala notnou odvahu a mimořád-
nou statečnost. Řidička trolejbusu jednala 
s ohledem na bezpečí cestujících, kterým (ač 
ohrožována nožem) zajistila jejich bezpečné 
vystoupení z vozu. Sama pak pokračovala na 
jiné místo s útočícím podezřelým. Muže nato 
zpacifikovali přivolaní policisté v  době, když  
se ozbrojen noži dobýval do dalšího trolejbusu.
Mimořádnou odvahu Květoslavy Adamcové 
ocenil dne 23. 10. 015 plk. Tomáš Kužel, ředitel 
moravskoslezské policie, spolu s  hejtmanem 
kraje Miroslavem Novákem a JUDr. Josefem 
Babkou, 1. náměstkem hejtmana. 
Za svou mimořádnou a výjimečnou odvahu 

převzala paní Květoslava Adamcová z  rukou 
plk. Tomáše Kužela medaili krajského ředitele. 
Hejtman Miroslav Novák při rozhovoru  s oce-
něnými vyjádřil velký obdiv i úctu a poděko-

vání. JUDr. Josef Babka rovněž poděkoval za 
nelhostejný přístup. Konstatoval, že společ-
nost potřebuje kladné vzory, kterými i naše 
zaměstnankyně je. 

Ocenění hrdinů…

redakce
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Pracovní jubilea v DP OStRAVA

Kaňa Zdeněk 25 1. 9. 2015 DTR

Kilarová Jana 25 1. 9. 2015 TTR

Prokeš Jan 30 1. 9. 2015 DDD

Vávrová Hana 30 1. 9. 2015 TDR

Hedánková Iveta 30 5. 9. 2015 EMU

Pocisková Alena 30 1. 10. 2015 DTR

Káňa Rostislav 40 8. 9. 2015 DAH

Špak Vladimír 40 27. 10. 2015 TVS

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí

útvar

GRATULUJEME!
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do autobusu nastoupí mladík.
nohy se mu podlamují a jen

taktak se na nich udrŽí. Řidič
praví:  „opilce nevozím,

vystupte si!” ...viz tajenku.

Křížovka
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