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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, chová-
ní 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 pře-
pravují oproti denním spojům jiné složení 
cestujících. Kromě jízd k  nočním vlakovým 
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 bezpečnosti 

a kultury cestování především v  rizikových 
nočních spojích městské hromadné dopravy.   
V  kontrolovaných spojích nebyl zaznamenán 
žádný incident ani výtržnost. Všechny zú-
častněné instituce jsou si vědomy výrazného 
preventivního charakteru podobných akcí, a 
proto bylo rozhodnuto o pravidelných noč-
ních kontrolách na vybraných linkách MHD 
v Ostravě. 

redakce

Speciální tramvaj proti AIDS vyjela do ostrav-
ských ulic v úterý 1. prosince 2015 ve 14 hodin 
ze zastávky „Výstaviště“. Letošní jízda byla již 
sedmou v historii projektu, který je součástí 
Světového dne boje proti AIDS a je připra-
vován Českou společností AIDS pomoc, o.s., 
IFMSA CZ Ostrava, Lékařskou fakultou OU v 
Ostravě a Dopravním podnikem Ostrava a.s.
Cílem projektu „Tramvaj proti AIDS“ je infor-
movat širokou veřejnost, zejména pak mla-
distvé, o problematice HIV/AIDS. Cestující v 
této tramvaji neplatili jízdné a dostali infor-
mační letáky, preventivní materiály a kontakty 
na místa, kde se mohou nechat anonymně a 
bezplatně otestovat. V tramvaji byli po celou 
dobu jízdy přítomni lékaři Fakultní nemocnice 

Ostrava a KHS Moravskoslezského kraje, kteří 
zájemcům odpovídali na jejich dotazy týkající 
se problematiky HIV/AIDS.
Letošní trasa, na kterou se Tramvaj proti AIDS 
vydala ze zastávky „Výstaviště“ ve 14 hodin, 
vedla přes Mariánské náměstí do Poruby na 
smyčku Vřesinská, odtud zpátky do centra 
města na konečnou zastávku „Hlavní nádraží“. 
Z Hlavního nádraží jela ve směru Mariánské a 
Mírové náměstí k Nádraží Vítkovice a zpět do 
centra přes zastávky „Důl Hlubina“ a „Dr. Malé-
ho“ na Hlavní nádraží, kde svoji jízdu skončila 
zhruba půlhodinu po šestnácté hodině. V celé 
své trase zastavovala na všech zastávkách pra-
videlných tramvajových linek.

redakce

Preventivně-bezpečnostní akce 
v nočních spojích

Tramvaj proti AIDS - 2015

Z celkového počtu 375 cestujících přistiženo bylo bez platného jízdního dokladu 62, což činí 16,53 %.
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Když se řekne firemní školení, rozdělí se větši-
nou osazenstvo firmy na dva tábory. Ten první 
v něm vidí ztrátu času, zvláště nenese-li bez-
prostřední benefit např. v podobě vyššího fi-
nančního ohodnocení.  Druhý v něm vidí víta-
nou příležitost ke zvýšení vlastní odbornosti a 
přesvědčení, že získané znalosti posunou kaž-
dého z nás výš. Pravdu mohou mít oba názo-
ry. Záleží na okolnostech, na přípravě školení, 
obsahu, volbě lektorů, sladění času a dalších 
aspektech. Pokud je firemní školení připrave-
no profesionálně, pak ho lze jen doporučit. 
Zájem ale musí fungovat z obou stran, jak ze 
strany zaměstnavatele, tak i ze strany jeho za-
městnanců.
Vzdělávání zaměstnanců v  naší společnosti 
se stalo důležitou součástí firemní kultury a 
je výhodou, když se schopné lektory podaří 
zajistit z firemních zdrojů.  Máme mezi sebou 
zaměstnance s dlouholetou praxí a vysokou 

odborností, kteří své poznatky z běžné praxe 
umí přiblížit i ostatním. Snad i proto je samo-
zřejmostí, že je vzdělávání velké skupiny na-
šich zaměstnanců – řidičů MHD, zajišťováno 
lektory střediska autoškola. 
Se vzděláváním jsou ovšem spojené i náklady. 
Když je nutné šetřit, vzdělávání je většinou na 
seznamu „škrtů“. Vítanou pomocí tak mohou 
být prostředky Evropského sociálního fondu, 
které v  tomto roce prostřednictvím projektu 
„Podpora odborného vzdělávání zaměst-
nanců“ přispěly na vzdělávání zaměstnanců 
převážně v oblasti údržby autobusů a rovněž 
jedna z aktivit byla zaměřena na profesní růst 
interních lektorů. V průběhu tohoto projektu 
se v  roce 2015 „odškolilo“ celkem 29 zaměst-
nanců a náklady za uskutečněná školení ve 
výši 803  126,50 Kč byly financovány z  pro-
středků poskytovatele dotace, tj. Úřadu práce 
České republiky v Ostravě (v současné době je 

připravován nový projekt „Podpora odborné-
ho vzdělávání zaměstnanců II“, jehož zahájení 
je plánováno na začátek roku 2016).
V letošním roce jsme v oblasti vzdělávání bu-
doucích řidičů MHD využili také možností, 
které nabízí Úřad práce ČR v rámci vzdělávání 
uchazečů o zaměstnání, a to příspěvky na re-
kvalifikaci, díky kterým získala naše společnost 
více než 500 tis. Kč na přípravu nových řidičů 
MHD. 
V druhé polovině roku se zamýšlíme a plánu-
jeme vzdělávání na rok 2016. Přestože jsme 
díky dotacím na prohlubování, získávání  
a zvyšování kvalifikace zaměstnanců získali 
nemalé finanční prostředky, i v budoucím roce 
se chystáme využít externí zdroje k  financo-
vání vzdělávacích aktivit, které pomohu snížit 
náklady společnosti, které jen v oblasti vzdě-
lávání představují každoročně částku více než  
6 milionů Kč. 

Vzdělávání zaměstnanců
v roce 2015

Ing. Eva Kubíčková

Ve druhém letošním čísle Zpravodaje jsem in-
formoval o přípravách na zavedení rezervační-
ho systému pro osoby přepravující se v MHD 
na vozících pro invalidy. Nyní, po několika 
měsících, můžu konstatovat, že funkcionalita 
rezervačního systému je kompletně nadefino-
vána a k jeho zprovoznění zbývá již jen objed-
nat příslušné programové vybavení. To však 
představuje finanční náklady, jejichž smyslupl-
nost je nutno před jejich vynaložením nejprve 
ověřit. S  fungováním rezervačního systému a 
jeho hlavními výhodami tedy byla seznámena 

cílová skupina, tj. největší ostravské organiza-
ce sdružující osoby pohybující se na vozících 
pro invalidy s tím, že jejich jednotliví členové 
dostali možnost vyjádřit se k  rezervačnímu 
systému prostřednictvím internetové ankety. 
Nyní tedy s napětím očekáváme, zda ostravští 
vozíčkáři připravený rezervační systém uvítají 
nebo jej odmítnou, což by ovšem znamenalo, 
že nebude realizován. O výsledcích ankety bu-
deme informovat v následujícím čísle Zpravo-
daje.

Aleš Hladký

Rezervační systém pro vozíčkáře
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V termínu od 21. 9. do 4. 10. 2015 proběhla na 
intranetu dopravního podniku anketa spoko-
jenosti zaměstnanců, kteří formou dotazníku 
mohli vyjádřit svou spokojenost či nespokoje-
nost s nápojovými a potravinovými automaty 
a rovněž mohli navrhnout rozšíření sortimen-
tu, který jim v  nabídce chybí. Ačkoliv jsme 
zaměstnance o anketě informovali formou 
oznámení, zaskočila nás nízká účast zaměst-
nanců – zúčastnilo se pouze 129 respondentů, 
tj. 6,7 % zaměstnanců firmy, z toho 5,7 % bylo 
nespokojeno s nápoji v kávových automatech. 
Na nespokojenost s  nabídkou v  prodejních 
automatech reagovala i odborová organizace 
Odbory zaměstnanců DPO a.s., která iniciova-
la svou anketu mezi zaměstnanci v  písemné 
formě. 
Výsledky obou anket byly podkladem pro 
společné jednání s  provozovatelem potravi-
nových automatů, které se uskutečnilo dne 3. 
11. 2015 za účasti zástupců obou odborových 
organizací.
Na základě této schůzky provozovatel slíbil za-
jistit levnější sortiment v potravinových auto-
matech (např. obložené housky místo dražších 
baget), popř. změnu za jiný sortiment.  Od lis-
topadu do konce ledna 2016 budou vyměně-
ny stávající kávové automaty za novější, včet-
ně nabídky kávy ze zrnkové kávy a nabídky 
velkého nápoje TO GO (300 ml).

Zprostředkováváme vyjádření firmy Au-
tic a.s.: „Budeme velice rádi, pokud vznikne 
nějaká závada na automatu, aby nás za-

městnanci, kterým tato závada vznikne při 
výběru produktů z  automatu, na tuto situaci 
upozornili buď na bezplatné číslo uvedené na 
automatu nebo na číslo paní Pecháčové uve-
dené taktéž na automatu, nebo přímo posád-
ku, která automat doplňuje a čistí.“
K  této výzvě provozovatele se také připoju-
jeme. V  případě poruchy přístroje nebo při 
reklamaci volejte bezplatnou telefonní linku 
800 100 082, kde vždy uvádějte číslo prodej-
ního automatu, které je uvedeno na  každém 
přístroji vpravo nahoře vedle loga firmy Autic. 
Pokud na bezplatné lince neuspějete, obracej-
te se na kontaktní osobu pro pracoviště Ostra-
va na tel. 720 202 645.
Následné vyhodnocení poskytovaných služeb 
se všemi účastníky jednání ze dne 3. 11. 2015 
bude následovat po  provedení nového prů-
zkumu u zaměstnanců. 
Žádáme touto cestou zaměstnance, aby se 
opakované ankety spokojenosti s  nápojo-
vými a potravinovými automaty zúčastnili 
(předběžný termín – přelom roku 2015/2016) 
z důvodu zajištění objektivity poskytovaných 
služeb. V  případě, že bude nadále přetrvávat 
nespokojenost s firmou Autic a.s., bude vypsá-
no nové výběrové řízení na nového poskyto-
vatele služby.
ESL, 25. 11. 2015

Monika Nováková

Potravinářské prodejní automaty  
- výsledky ankety

Poruchy nebo reklamace volejte bezplatnou telefonní linku 
800 100 082 a uvádějte číslo prodejního automatu, které je na 
automatu vpravo nahoře vedle loga firmy Autic.

Software si nekupujeme do svého vlastnictví 
jako zboží (třeba jako myš či klávesnici), ale 
nákupem licence získáváme pouze přesně 
definovaná práva, jak s daným produktem 
smíme nakládat a jak jej používat. Veškerá 
práva k softwaru totiž patří pouze autorovi. 
Ten nám z nich některá výslovně udělil a my 
jsme je přijali (obvykle bez čtení) kliknutím na 
„I agree“, „Souhlasím“, či jen prostým užíváním. 
Tím jsme se zavázali dodržovat jistá pravidla, 
kterými udělení práv podmínil, a v  případě 
kontroly je na nás, předložit dostatek důkazů, 
že tak činíme. Je to obdoba situace, kterou 
důvěrně znají ti, kdo mají to potěšení jednat s 
finančním úřadem. Ten se prostě jen ptá a my 
dokladujeme, až se z nás kouří. A když nedo-
kladujeme, létají vzduchem pokuty.
Doložit legální užívání SW můžeme pomocí 
nabývacího dokladu a licenčních podmínek 
(smlouvy). Nejdůležitějším dokladem při pro-
kazování legálního užívání software je doklad 
o nabytí. Tento doklad je důležitý pro finanční 
úřady a softwarové audity, ale také pro nákup 
upgrade, dokoupení záložních médií či rekla-
maci. Kromě nabývacího dokladu by uživatelé 
měli uchovávat licenční smlouvu (v případě 
produktů dodávaných s tištěnou smlouvou), 
která stanoví podmínky a rozsah užití vytvo-
řeného autorského díla a eventuálně certifikát 
autentičnosti (Certificate of Authenticity). U 
OEM produktů (software kupovaný společně 

se zařízením, který se nesmí převádět na jiná 
zařízení) rozhodně nestačí faktura s textem 
„Počítač … se software v celkové ceně …“ 
Vždy je potřeba mít na nabývacím dokladu 
specifikaci, o jaký software se jedná. Rovněž 
faktury s textem „Programové vybavení v ceně 

…“ nelze za nabývací doklad považovat. Za 
nabývací doklad mohou být považovány fak-
tura, darovací smlouva nebo dodací list. 

Náležitosti nabývacího dokladu:
•  Jasná identifikace dodavatele a odběratele
•  Datum nabytí
•  Specifikace produktu:

- Název produktu
- Verze produktu
- Jazyková mutace
- Počet nabytých licencí

•  Podpis nebo podpis a razítko
Podstatné náležitosti licenční smlouvy:
•  Specifikace autorského díla
•  Svolení autora k užití tohoto díla nabyvate-

lem licence (uživatelem) 
•  Ujednání o odměně 
•  Způsoby užití díla, které licence zahrnuje (tj. 

všechny způsoby užití díla nebo vyjmenovat 
konkrétní způsoby užití)

•  Doba trvání licence
•  Území, na které se licence vztahuje
•  Množství
•  Licence je poskytována jako výhradní nebo 

nevýhradní
•  Licenční smlouva by dále měla stanovit, zda 

je uživatel oprávněn poskytnout oprávnění 
z licenční smlouvy třetí osobě (podlicence) 
nebo licenci postoupit

Dodržováním zmíněných pravidel při poři-
zování a užívaní SW můžeme v  případě kon-
troly ušetřit nemalé částky. Autorský zákon 
umožňuje poškozeným softwarovým firmám 
požadovat až dvojnásobek hodnoty nelegál-
ně užívaného softwaru. Zaplacením pokuty a 
odškodněním se v  žádném případě pirátský 
software nelegalizuje. Nelegální software se 
musí odinstalovat, a pokud firma nebo sou-
kromá osoba chtějí software nadále používat, 
musí jej získat legální cestou, tedy nákupem.

Bc. Dušan Zeman

Nákup software a licenční smlouva



V Dopravním podniku Ostrava a.s. využíváme 
regulační techniku, která umožňuje snížení 
rezervované kapacity. Díky těmto opatřením 
snižujeme i poplatky, které jsou s  nákupem 
rezervované kapacity spojené. Spotřebu elek-
trické energie snižujeme v  průběhu odběro-
vých špiček ve vozidlech závislé trakce a tech-
nologických procesech pomocí regulačního 
systému.
Všichni velcí odběratelé jsou povinni smluvně 
sjednat dopředu svoji roční spotřebu elektři-
ny. Z důvodu zajištění rovnoměrného využití 
síti distributora je pro nejoptimálnější cenu 
mít vyrovnaný odběr. Dopravní podnik Os-
trava a.s. si před začátkem každého měsíce 
musí objednat tzv. rezervovanou kapacitu pro 
každý 15minutový interval. Náklady spojené s 
touto rezervovanou kapacitou mají negativní 
vliv na celkové náklady na energii, jelikož i ne-
využitá kapacita musí být zaplacena a naopak 
jakékoliv překročení nasmlouvané rezervova-
né kapacity je pokutováno.
Pro možnost snižování spotřeby odběru elek-
trické energie v době ¼ hodinových maxim byl 
v rámci DPO nainstalován do 380 elektrických 

vozidel (272 tramvají a 61 trolejbusů) systém 
dálkového řízení vytápění, dále je naistalován 
v rámci společnosti i systém dálkového ohřívá-
ní výhybek a možnost dalšího ovlivňování od-
běru elektrické energie u velkých spotřebičů. 
K řízení využíváme monitorovací centrum, kte-
ré sleduje spotřebu elektrické energie.   V pří-
padě, že se blíží dosažení hladiny rezervované 
kapacity, je vyslán  monitorovacím centrem 
signál do systému dálkového ohřevu výhybek, 
ostatních velkých spotřebičů a palubních po-
čítačů elektrických vozidel, které automatic-
ky na následujících pět minut sníží spotřebu 
energie. Celý systém je připraven tak, aby měl 
co nejmenší dopad na technologické procesy 
a na pohodu  cestujících tak, aby při snížení 
spotřeby nebyly zaznamenány negativní vlivy.
Na základě vypočteného předpokladu spotře-
by elektrické energie a jejímu překročení, sy-
tém AISYS v desáté minutě provedl regulační 
zásah. Výsledek tohoto zásahu je zobrazen na 
obr. č. 3, z  kterého je zřejmé, že v  10 minutě 
dochází ke snížení odběru elektrické energie, 
okamžitá prognóza se snížila na 98,1 % sjed-
nané rezervované kapacity.

Pozitivní výsledky využitím systému vyhodno-
cení okamžité spotřeby:
1)  Snížení rezervované kapacity  –  roční sní-
žení objemu objednávané rezervní kapacity.  
Je omezeno překročení plánované rezervní 
kapacity. 
2) Snížení nákladů - i když celkové rezervova-
né kapacity náklad stále závisí na předpoklá-
dané spotřebě,   snížily se  díky implementaci 
systému finanční náklady. 
3) Systém umožňuje nastavit dálkové zapíná-
ní povelu topení do vozidel dle nastavených  
parametrů. Teplota ve vozidlech je dále  
ovlivňována logikou regulace topení.  
Celý systém byl schválen českým drážním 
úřadem, díky tomu jej mohou používat  
všechny dopravní podniky v České republice.

Jiří Plaček

dokupování ¼ hod. maxim pro DPO  v letech

Systém vyhodnotil překročení sjednané rezervované kapacity

Provedení regulačního zásahu
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Snižujeme cenu spotřebované 
elektrické energie v tramvajích 
a trolejbusech
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Ve zpravodaji č. 3 jsme vás informovali o za-
hájení stavby „Úpravy hal pro údržbu vozidel 
s  pohonem CNG“, která je součástí projektu 
„Autobusy CNG v DPO“. První dílčí část stavby 
- Areál dílny Martinov (úprava Budovy oprav-
ny silničních vozidel) a Areál autobusy Poruba 
(úprava Haly I a Haly II), byla dokončena v září 
2015. Druhá dílčí část stavby - Areál autobusy 
Hranečník (úprava Haly těžké a lehké údržby, 
Přístřešku pro mycí rampu a Haly mycí,  Haly 
pro opravu autobusů), byla dokončena v říjnu 
2015. V  jednotlivých halách se prováděly sta-
vební úpravy, nová instalace havarijního větrá-
ní s šestinásobnou výměnou vzduchu, rozvo-
dy elektroinstalace, měření a regulace včetně 
systému detekce plynu – systému instalova-
ných čidel a vyhodnocovacích ústředen. 
Systém plynové detekce a měření a regulace 
je proveden tak, aby nepřetržitě monitoroval 
střežený prostor. Instalovaná čidla kontinuálně 
snímají koncentrace plynu ve vzduchu. Při do-
sažení 1. stupně (10 % dolní meze výbušnosti) 
systém spustí akustickou signalizaci (sirény), 
a spustí optickou signalizaci, což jsou červe-
né majáky uvnitř objektu a svítící výstražné 

tabule „Nevstupovat“ nebo „Zákaz 
vjezdu“ umístěné na fasádě u vrat a 
vstupních dveří do objektu. Zároveň 
systém provede ohlášení do místa 
s  trvalou obsluhou, což jsou pra-
coviště (kanceláře) mistra v  Areálu 
autobusy Poruba a Areálu autobusy 
Hranečník, v Areálu dílny Martinov je 
to pracoviště výpravčích. V kanceláři 
mistra je umístěn počítač, na kterém 
je celá vizualizace systému ve dvou, 
barevných, zobrazeních. V  jednom 
zobrazení je seznam jednotlivých 
čidel, ve druhé vizualizaci jsou zobra-
zeny půdorysy jednotlivých objektů 
a čidel.   
Při dosažení 2. stupně (20 % dolní 
meze výbušnosti) systém vypne pří-
vod elektrického proudu v  objektu, 
zapne nouzové osvětlení a spustí ha-
varijní větrání. Součástí funkčnosti havarijního 
větrání je zajištění přívodu vzduchu, což je za-
jištěno otevřením vrat. 

Zda je celý systém funkční, bylo 
ověřeno provedením funkční 
zkoušky, která proběhla v  kaž-
dém jednotlivém objektu, kde 
byl celý systém detekce plynu 
instalován. Funkční zkouška 
proběhla jednak softwarovou 
simulaci úniku plynu na ústřed-
ně na náhodně vybraném čidle, 
jednak pomocí lihových par, 
které byly vypouštěny přímo na 
čidlo. Ústředna plynové detekce 
pak zaznamenala v % max. hod-
notu dolní meze výbušnosti. 
Dolní mez výbušnosti je pro 
hořlavé plyny a páry stanovena 
na 5 % objemu plynu CNG (stlačeného zemní-
ho plynu)  ve vzduchu. Tedy 20 % dolní meze 
výbušnosti tvoří reálně 1 % objemu plynu 
CNG ve vzduchu. Nejedná se tedy v žádném 
případě o 20 % objemu CNG ve vzduchu, jak 
může být špatně chápáno.
Instalovaná čidla reagují na přítomnost me-
tanu, který je hlavní složkou (96 - 98 %) CNG, 
stlačeného zemního plynu, ale také na pří-

tomnost těkavých uhlovodíků, které za nor-
málních podmínek tvoří výbušnou atmosfé-
ru. Jsou to například propan-butan, benzín, 

benzen, aceton, toluen, hexan a líh. Čidla tedy 
mohou reagovat a snímat zvýšenou koncent-
raci plynu například při svařování propan-bu-
tanem. Čidla naopak nereagují na přítomnost 
nafty a oleje.
Součástí uvedení systému do provozu bylo 
školení zaměstnanců v jednotlivých areálech, 
na kterém byli určení zaměstnanci seznámeni 
s  instalovanou technologií detekce plynu a 
dalších zařízení, bez kterých by systém nebyl 

kompletní a funkční. Jedním z  tako-
vých zařízení je i dieselagregát, který 
při dosažení 20% koncentrace dolní 
meze výbušnosti a po odpojení všech 
elektrických zařízení zajišťuje napájení 
havarijního větrání, zajistí otevření vrat 
pro přívod čerstvého vzduchu a zapne 
nouzové osvětlení. 
Všechny stavební a montážní práce 
bylo nutné v průběhu realizace jednot-
livých objektů (hal) neustále koordino-
vat. Jednotlivé profese a jejich činnost 
se podařilo časově skloubit tak, aby 
před provedením funkční zkoušky byly 
všechny instalované systémy a zařízení 
plně funkční.
Za odvedenou práci bychom chtěli 
poděkovat nejen sdružení dodavatelů 
„STAMONT – DEGA – CNG PRO DPO“,  

a jejím subdodavatelům, ale také všem pra-
covníkům Dopravního podniku Ostrava a.s., 
kteří se na realizaci stavby podíleli. Zejména 

Úpravy hal pro údržbu vozidel
s pohonem CNG 

Výstražná cedule „Zákaz vjezdu“, Hala pro opravu autobusů – 
Areál autobusy Hranečník

Funkční zkouška - ústředna detekce plynu, Hala I – Areál au-
tobusy Hranečník

Vizualizace detekce plynu, seznam čidel, Hala II – 
Areál autobusy Hranečník

Vizualizace detekce plynu, půdorysy objektu s  čidly, Hala II – 
Areál autobusy Hranečník
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vedoucí středisek údržba autobusy Poruba a 
údržba autobusy Hranečník, p. Kupka a ing. 
Osmančík a jejich spolupracovníci, posky-
tovali dodavatelské firmě denní součinnost. 
Podíleli se na koordinaci stavebních prací, což 
s ohledem na požadavky zajištění provozu ne-
bylo vždy jednoduché, ale mimo jiné dokázali 
všem účastníkům kontrolních dnů zpříjemnit 
jednání tím, že v teplých letních měsících za-
jistili chlazené nealkoholické nápoje.  
Ačkoliv je celý systém detekce plynu a příslu-
šenství funkční, pevně věříme, že spouštění 
systému bude probíhat pouze při pravidel-
ných funkčních zkouškách, a nikoliv při běž-
ném provozu v halách. 

Ing. Sylva Řezáčová

Změny v MHD od 13. prosince

Školení zaměstnanců – ústředna detekce plynu, pracoviště mistra, Hala II – 
 Areál autobusy Hranečník

Dieselagregát – Areál autobusy Hranečník

Místnost diagnostika před realizací a po realizaci, Hala I – Areál autobusy Poruba 

Celostátní termín změn jízdních řádů na konci 
roku byl využit pouze k dílčím úpravám v jízd-
ních řádech na několika linkách MHD. Tyto 
úpravy reagují na připomínky občanů, obcí 
a městských obvodů, odboru dopravy magis-
trátu města Ostravy a  Koordinátora ODIS. Na 
linkách Dopravního podniku Ostrava byl navý-
šen celkový počet zaručených bezbariérových 
spojů.

S ohledem na výše uvedené vyšel k 13. prosin-
ci 2015 pouze 2. dodatek  jízdního řádu ODIS 
2014/2015, který obsahuje jízdní řády všech 
linek ODIS v  oblasti Ostravsko, a nikoli nový 
celoroční knižní jízdní řád Ten se připravuje až 
na první termín změn v roce 2016. Ke změnám 
došlo také v názvech zastávek, přičemž nově 
vybudovaný terminál získal jméno Dubina a 
dosavadní stejnojmenná zastávka pojmeno-
vání Václava Jiřikovského.

Přehled změn k 13. prosinci
Linky 26, 55, 59  Zastavují na nových stano-

vištích přestupního termi-
nálu Dubina.

Linka 33  Má zrušen spoj přejíždějící 
z  linky 54 v  ranních hodi-
nách.

Linka 48   O  sobotách a  nedělích je 
navýšen počet spojů brzy 
ráno a mezi 13. a 15. hodi-
nou.

Linka 50  Jsou zrušeny školní spoje 
v  úseku zastávek Krmelín-
ská – Mitrovice.

Linka 51  Jsou uspíšeny odjezdy ví-
kendových spojů z oblasti 
Plesné.

Linka 67  Má upraveny časy odjezdů 
vybraných spojů.

Redakce

Na jízdním řádu tramvajové linky č. 17 se objevily nové názvy zastávek terminálu
Dubina a zastávky Václava Jiřikovského.

redakce
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V  nedávno rekonstruované pěší zóně na ul. 
28. října mezi   Masarykovým a Smetanovým 
náměstím byl vybudován zajímavý památník 
připomínající historii městské dopravy v těch-
to místech. Tvoří jej dvě krátká kolejová pole 
osazená do původní kamenné dlažby, jedno 
o úzkém rozchodu 760 mm a druhé s normál-
ním rozchodem 1435 mm, replika historického 
zastávkového označníku s popisem a lavička.
Byl zde zřízen proto, že tato část dnešní uli-
ce 28. října je jediné místo v  Ostravě, kde se 
v  průběhu doby vystřídaly všechny trakce 
městské hromadné dopravy. Jako první zde 
byla v  roce 1894 vybudovaná trať normálně 
rozchodné parní tramvaje, na které byl zahá-
jen pravidelný provoz 1. října 1896. Tento stav 
trval až do 1. května 1901, kdy kouřící parní 
lokomotivy v  ostravských ulicích vystřídaly 
elektrické tramvaje. Úsek byl součástí tehdejší 
tratě číslo 2 vedoucí od Ostravického mostu 
(dnešní most Miloše Sýkory) do Svinova, poz-
ději od roku 1926 až do Klimkovic. Tramvaje 
na normálním rozchodu zde jezdily až do 11. 
září 1950, kdy byla zahájena přestavba tra-
ti v  úseku Těšínská – Smetanovo náměstí na 
úzký rozchod. Přestavba umožnila spojit trať 
Ostrava – Karviná s  kolejovou sítí bývalých 

Slezských zemských drah a ukončit tak od 5. 
října 1950 spoje z Bohumína a Michálkovic na 
novém úzkorozchodném nádraží na Smeta-
novém náměstí. Úzkorozchodné tramvaje zde 
však dlouho nevydržely. Po necelých deseti 
letech byly nahrazeny moderním dopravním 
prostředkem – trolejbusem. Poslední tramvaj 
ze Smetanova náměstí odjela 28. dubna 1960 
a již 1. května 1960 byla uvedena do provozu 
nová trolejbusová trať, kterou využívaly linky 
číslo 55 do Hrušova a číslo 56 do Stromovky 
(ZOO). Bohužel ani trolejbusová doprava zde 
neměla dlouhého trvání. Byla zrušena po pou-
hých sedmi letech provozu 19. března 1967. 
Důvodem bylo vytvoření pěší zóny v  centru 
města s  vyloučením veškeré dopravy. Samo-
zřejmě do roku 1967 byla ulice rovněž využívá-
na i dopravou autobusovou, a to jak městskou, 
tak příměstskou.
Dnes vidíme, že úplné vyloučení veškeré hro-
madné dopravy z  centra města nebylo příliš 
šťastné. Dochází k  vylidňování těchto míst a 
přesunu života do oblastí napojených na do-
pravu. Proto je nutné udělat všechno proto, 
aby se alespoň trolejbusová doprava brzy do 
historického centra města vrátila. 

Jiří Boháček

Památné místo ostravské  
městské hromadné dopravy

Trolejbus Tatra T400 na zastávce na dnešním Masarykově náměstí. Původní dlažba ulice zůstala, 
tramvajová trať je však již snesena  

Vzácný snímek soupravy parní tramvaje na dnešním Masary-
kově náměstí

Souprava úzkorozchodné tramvaje do Bohumína projíždí ulicí 28. října kolem  
dnešního obchodního domu Baťa  

Tento snímek třívozové soupravy jedoucí do Svinova byl pořízen těsně před rokem 1950 Elektrické tramvaje normálního rozchodu jezdily po dnešní ulici 28. října bezmála padesát let  
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Detail repliky označníku s tehdejšími směrovými cíli

Pohled na památník ve směru ke Smetanovu náměstí

Článek z podnikového časopisu o ukončení provozu tramvají a zahá-
jení trolejbusové dopravy

Kolejová pole památníku jsou 
osazena v původní dlažbě nalezené 
pod asfaltem
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Protože se nám blíží konec roku a zároveň 
vydání posledního letošního Zpravodaje, do-
volím si předběžně zrekapitulovat letošní rok. 
Tento rok byl pro Ekovu zlomový. Především 

proto, že kromě plnění obvyklých úkolů (TÚ 
pro DPO, TÚ pro Goteborg, dokončování vý-
roby kolejových vozidel pro Inekon (Seatle), 
nebo pro společnost Kolejové pohony a.s.) 
byly rozpracovány nové projekty, které jsou 
naplněním střednědobého strategického plá-
nu Ekovy – vývoj vlastního produktu v oblasti 
silničních vozidel. Jedná se o postupné získání 
know-how nezbytného pro výrobu elektrobu-
sů a trolejbusů. V letošním roce jsme si dali za 
úkol vyrobit prototypy elektrobusů EBB1 (cen-
trální motor a klasická náprava) a EBB2 (moto-
ry a měniče v kolech). Příští rok počítáme s do-
končením prototypů trolejbusů.
Původní záměr byl vyrobit nejprve jeden 
prototyp a po jeho homologaci a provozních 
zkouškách (zpětná vazba do konstrukce a vý-
roby) postavit prototyp druhý. Díky dynamic-
kému vývoji situace na trhu elektrobusů jsme 
se nakonec rozhodli, stavět oba elektrobusy 
současně (navíc každé z  vozidel vystavit na 
jednom veletrhu - Busworld v Kortrijk a Czec-
hbus v Praze) a zároveň zahájit výrobu dalších 
modifikovaných vozidel pro zahraniční zákaz-
níky. Toto všechno bylo velmi náročné a všem, 
bez jejich přičinění by se nám nepovedlo vo-
zidla dokončit pro výstavy, na kterých jsme 
byli velmi kladně hodnoceni, patří zaslouže-
né poděkování! Bez profesionálního přístupu 
všech útvarů, společně se podílejících na těch-

to projektech, bychom (zejména při častém 
selhávání dodavatelského systému) neměli 
šanci uspět! Myslím, že můžeme bez nadsázky 
říct, že jsme se zařadili mezi „světové výrobce“. 
V okamžiku, kdy píšu tyto řádky, probíhají do-
končovací práce nezbytné pro oživení vozidel 
a začínající homologační zkoušky. Všichni si 
uvědomujeme, že toto je ještě náročnější eta-
pa a víme, kolik úsilí budeme muset vynaložit 
k  jejímu dokončení. Věřím, že se nám i toto 
(třeba s  menším zpožděním) povede. V  no-
vém roce nás budou čekat další úkoly spojené 
s racionalizací výroby těchto vozidel (optima-
lizace hmotnosti, technologických postupů, 
ceny), které nám zajistí konkurenceschopnost 
na nově vznikajícím trhu. Věřím, že se nám 
toto podaří.
Všem přeji šťastné vánoce a veselý nový rok 
(přestože vím, že velká část pracovníků Ekovy 
bude muset spoustu času obvykle věnované-
mu přípravám vánočních svátku trávit v  prá-
ci – možná právě proto). Ale to, co společně 
děláme v  tomto vypjatém roce, zajistí Ekově 
budoucnost.
Ještě jednou děkuji všem za spolupráci a tě-
ším se, že se budeme znovu potkávat v novém 
roce 2016.

Ing. Pavel Vojáček

EKOVA ELECTRIC informuje

V letošním roce společnost EKOVA ELECTRIC a.s. vyvinula dva prototypy elektrobusů Electron, které představila světu na podzim tohoto roku. Elektrobusy Ekova Electron byly vystaveny na dvou 
veletrzích, jeden z nich se konal v belgickém městě Kortrijk, jednalo se o veletrh Busworld 2015, který je největší svého druhu v Evropě. Na tomto veletrhu vzbudil náš elektrobus s motory v kolech 
velký zájem ze strany veřejnosti, potenciálních zákazníků i konkurence. O měsíc později jsme představili náš druhý prototyp elektrobusu v Praze na veletrhu Czechbus 2015. Tento elektrobus má 
oproti verzi vystavované v Belgii centrální motor s kardanovou hřídelí. I na veletrhu v Praze vzbudil náš elektrobus Electron velký zájem ze strany veřejnosti, ale především i ze strany dopravních 
podniků z České republiky a Slovenska.
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Dopravní podnik Ostrava v  měsíci listopadu 
dokončil realizační část dvou projektů, které 
byly předloženy se žádostí o dotaci k profinan-
cování z fondů Evropské unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko s názvy „Rekon-
strukce tramvajových nástupišť Dubina – bez-
bariérový nástup do vozidla“ a „Rekonstrukce 
tramvajových nástupišť A. Poledníka, Dům 
energetiky, J. Kotase, Obchodní centrum“.  Tyto 

tramvajové zastávky jsou velmi frekventované 
a jsou situovány v blízkosti obchodních cen-
ter nebo sídelních částí města. Hlavním cílem 
těchto projektů byla rekonstrukce a moderni-
zace nástupišť s prioritou zajištění bezpečné-
ho a bezbariérového přístupu na tramvajové 
zastávky zejména pro hendikepované osoby a 
matky s dětmi. Hlavním záměrem rekonstrukcí 
těchto zastávek bylo zvýšení komfortu cestují-
cích při nástupu do vozidla.

Úpravy nástupišť na těchto zastávkách, které 
byly v mnoha případech poškozeny, nesplňo-
valy požadované parametry a mohly tedy mít 
vliv na bezpečný pohyb cestujících, probíha-
ly především z  důvodu zvýšení bezpečnosti  
a komfortu všech cestujících MHD.
Na zastávkách byla realizována výšková 
úprava nástupišť, jejímž výsledkem je nejen 
bezbariérový přístup na zastávku, ale hlavně 
možnost komfortního bezbariérového ná-

Bezbariérový nástup do vozidla

Nově zrekonstruovaná zastávka A. Poledníka

Nově zrekonstruovaná zastávka J. Kotase

Nově zrekonstruovaná zastávka Dům energetiky

Nově zrekonstruovaná zastávka Obchodní centrum

Zastávka Antonína Poledníka před realizací projektu

Zastávka Josefa Kotase před realizací projektu

Zastávka Dům energetiky před realizací projektu

Zastávka Obchodní centrum před realizací projektu
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Úprava se týkala vozů Škoda LTM 
10.08 - Astra, kterých v  našem 
podniku od konce devadesátých 
let jezdí na vozovně Moravská Os-
trava celkem 14 kusů. Na tomto 
voze se nacházel tzv. kontejner po-
mocných pohonů, což je zařízení, 
které mění stejnosměrné trolejové 
napětí 600 V na stejnosměrné na-
pětí 24 V sloužící k napájení palub-
ní sítě a nabíjení baterie a střídavé 
třífázové napětí 380 V sloužící k na-
pájení různých pomocných agre-
gátů – třeba klimatizace, nebo 
ventilačních jednotek přivádějí-
cích vzduch do interiéru vozidla. 
Od počátku provozu byly s kon-
tejnery problémy, neustále se 
opravovaly, byly příčinou častých 
výpadků a prostojů tramvají Ast-
ra. Na tramvaji Trio, což je vlastně 
následovník tramvají Astra, se vý-
robce již poučil a použil statický 
měnič renomovaného výrobce 
Cegelec. Proto jsme se rozhodli 
i přes odchylky zapojení těchto 
vozů k výměně kontejnerů za sta-
tické měniče Cegelec SMTK13. 
Pracovníci z odboru řízení technic-
ké dokumentace a revize navrhli 
dokumentaci přestavby a zaslali 
žádost o schválení změny na voze 
drážnímu úřadu.

Jako první byl k  výměně kompo-
nentu přestaven vůz ev. č. 1205. 
Na tomto voze probíhalo odla-
dění řídícího sw a zapojení, jehož 
autorem je náš zaměstnanec Ing. 
Majko. Po provedení úprav byl vůz 
nasazen do zkušebního provo-
zu s  cestujícími, a to od února do 
června 2014. Na základě úspěš-
ného zkušebního provozu drážní 
úřad schválil změnu na voze, a od 
srpna 2014 se rozběhla přestavba 
ostatních vozidel. Ta skončila vo-
zem ev .č. 1213 v říjnu tohoto roku. 
Přestavba spočívá nejen v  insta-
laci nového SMTK, ale také nové 
přístrojové skříně, jejíž konstruk-
ci projektovala Ing. Šenkyříková. 
V  této přístrojové skříni je umís-
těn jak regulátor „LOGO“ vyráběný 
firmou Siemens, který ovládá nový 
měnič, tak i další zařízení, která se 
nacházela v původním kontejneru.
Přestavby jsme provedli vlastními 
silami přímo ve vozovně, včetně 
výroby přístrojových skříní, což 
obnášelo přibližně sto šedesát pra-
covních hodin na jedno vozidlo. 
Spolehlivost nových měničů je vy-
nikající a zařízení je zcela bezporu-
chové. Přestavba výrazně přispěla 
ke zvýšení provozní spolehlivosti 
vozů Astra.

Pavel Riedel

Výměna kontejnerů pomocných  
pohonů na vozech Astra

Nový kontejner pomocných pohonů Spolehlivost nových měničů na Astrách je vynikající.

V nové přístrojové skříni je umístěn jak regulátor „LOGO“, vyráběný firmou Siemens, tak i další zařízení, 
která se nacházela v původním kontejneru

stupu do vozidla. V rámci stavebních úprav 
zastávek Obchodní centrum, A. Poledníka  
a Dubina byla výška nástupních hran nástupišť 
upravena na 24 cm nad temenem kolejnice. 
Na zastávkách J. Kotase a Dům energetiky je 
pak tato výška nově 20 cm nad temenem ko-
lejnice. Stávající dosluhující povrchy nástupišť 
byly nahrazeny novými plochami ze zámkové 
dlažby o tloušťce 8 cm s  prvky zajišťujícími 
orientaci slabozrakých osob. Stávající mobiliář 
nástupišť byl pracovníky Dopravního podniku 
Ostrava v  době provádění stavebních prací 
renovován a doplněn o nové prvky. Staveb-
ní práce probíhaly od září do listopadu 2015, 

vždy po půlkách nástupišť pouze s omezením 
rychlosti tramvají na daném úseku. 
Realizaci těchto projektů zajišťovaly na zákla-
dě výsledků výběrových řízení stavební spo-
lečnosti EUROVIA CS, a.s. na čtyřech zastáv-
kách a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, 
a.s. na zastávce J. Kotase. Celkové rozpočtové 
náklady všech pěti částí činily 6,1 mil. Kč.
Věříme, že cestující ocení nejen lepší vzhled 
zrekonstruovaných nástupišť na zastávkách, 
ale především zvýšení bezpečnosti. Dopravní 
podnik Ostrava a.s. se tímto způsobem snaží 
zlepšit podmínky pro využívání MHD cestu-
jícími a především umožnit bezproblémové 

cestování osobám s  omezenou schopností 
pohybu a orientace a rovněž bezproblémové 
cestování pro cestující s kočárky.  
Závěrem je nezbytné zmínit skutečnost, že 
Dopravní podnik Ostrava v  roce 2015 díky 
dotacím EU realizoval také rekonstrukce zastá-
vek Kino Luna, Sport Aréna a Městský stadion.  
Z Regionálního operačního programu byly 
rovněž v  roce 2015 ze strany Dopravního 
podniku Ostrava pořizovány modernizované 
tramvaje, nové trolejbusy či dochází k zavede-
ní nového odbavovacího a palubního systému 
v dopravních prostředcích MHD.

Nově zrekonstruovaná zastávka DubinaZastávka Dubina před realizací projektu

Ing. Roman Maceček
Ing. Alena Mikulcová
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V souvislosti s ukončením projektu „zavedení 
nového palubního systému do vozidel DP Os-
trava“ a s pořízením nových vozů byl odborem 
technologie dopravy spuštěn systém vyhod-
nocování obsazenosti vozidel. Systém pracuje 
na principu optického snímání pohybu dvěma 
kamerami ve všech dveřích vozidla (stereo-
kamerový systém), kdy instalované kamery 
snímají pohyb osob (15 snímků za sekundu) a 
systém následně vyhodnotí, kolik cestujících 
vystoupilo, nastoupilo, či setrvalo ve voze. 
Systém je nainstalován v 71 vozidlech. Z toho 
v 18 tramvajích, 10 trolejbusech a 43 autobu-
sech. Vozidla byla vybrána tak, aby byly za-
stoupeny všechny typy dle různých kapacit 
ve vozovém parku. Získaná data se z  vozidel 
vyčítají po odstavení prostřednictvím Wi-Fi ko-
munikace mezi palubním počítačem vozidla a 
řídícím PC střediska. Poté se data ukládají na 
hlavní server SPRINTER.

Aby byly výsledky sčítání statisticky použitel-
né, je potřeba získat data ze všech spojů jez-
dících na konkrétní lince. Z tohoto důvodu se 
připravují rozpisy, kdy má jaký vůz se sčítacím 
zařízením jezdit a na kterém kursu. Vzhledem 
k tomu, že funkce systému může být ovlivněna 
různými faktory, jako je například nesprávná 
obsluha palubního počítače řidičem (systém 
pak nesprávně započítává nástupy a výstupy 
řidiče na konečné, protože řidič třeba nepo-
tvrdil konec trasy). Dalšími faktory negativně 
ovlivňujícími výsledná data může být i nástup 
velké tlačící se skupiny cestujících. Takovou 
homogenní masu lze tímto způsobem jen 
těžko rozklíčovat na jednotlivé osoby. Rovněž 
pohyb revizorů může být pro toto sčítání oříš-
kem, když revizoři nastoupí do vozu už na ko-
nečné a pak vystoupí někde na trase. Systém 
pak vyhodnotí, že na konečnou dojel záporný 
počet cestujících. 
Při plánování nasazení sčítacích vozidel na lin-

ky se musí počítat s tím, 
že jsou například k  dis-
pozici pouze dva vozy 
požadované velikosti se 
sčítacím zařízením. Po-
třeba je ale vyčíst data 
řekněme z  osmi kursů, 
jezdících během dne na 
dané lince. Pondělní a 
páteční data jsou ovliv-
něna víkendem a tedy i 
jiným než standardním 
pohybem cestujících, 
podobně dny školních 
prázdnin a různé svát-
ky. Tato data nás sice 
zajímají, ale vypovídají 
trochu o něčem jiném, 
než co zrovna potřebujeme. Z  toho důvodu 
využijeme data z  úterý až čtvrtku. Do toho 

může přijít nehoda či porucha sčítacího vozu, 
nebo některá z již výše popsaných anomálií, 
případně z důvodu přerušení tramvajové do-

pravy odvoz cestujících souběžně jedoucími 
autobusovými linkami a výsledná data jsou 
statisticky nepoužitelná. 
Abychom si získaná relevantní data potvrdili, 
nasazujeme sčítací vůz na daný kurs opakova-
ně, a to nejlépe v jiný den v týdnu. Z takto zís-
kaných dat se pak vytvoří průměr, který má již 
nějakou vypovídací hodnotu. Platí, že čím více 
opakovaných sčítání proběhne, tím přesnější 
data získáme. 
Možnosti využití takto získaných dat jsou ši-
roké. Lze zjistit, zda je daný spoj využitý do 
té míry, že je potřeba nasadit vozidlo s  vět-
ší kapacitou, přidat další spoj, nebo naopak 
spoj zrušit, protože je nevyužitý, případně jen 
vhodněji upravit intervaly. Odbor technologie 
dopravy tak získal výborný nástroj, který po-
může lepšímu zmapování přepravních potřeb 
obyvatel.

Pavel Fluksa 

Systém automatického
sledování a vyhodnocování
obsazenosti vozidel

Systém pracuje na principu optického snímání 
pohybu dvěma kamerami

Data se ukládají na hlavní server SPRINTER Odbor technologie dopravy tak získal výborný nástroj k analýze přepravní poptávky.

Detail stereokamerového systému ve vozidle



POCHVALY
-  Pan Miroslav Valošek, řidič 

střediska doprava autobusy 
Hranečník, obdržel poděková-
ní za včasné přivolání lékařské 
pomoci cestující se zdravotní 
indispozicí. Pochvalu předal ve-
dení společnosti syn této ces-
tující. 

-  Vstřícný přístup k  cestujícím 
na invalidním vozíku byl před-
mětem pochvaly udělené panu 
Petru Šponiarovi, řidiči středis-
ka doprava trolejbusy. 

-  Profesionální přístup k  cestu-
jícím pana Petra Klučky, řidiče 
střediska doprava autobusy 
Hranečník, ocenila cestující v e-
mailu adresovaném vedení spo-
lečnosti. 

-  Pan Petr Gabriel, řidič střediska 
doprava autobusy Hranečník, 
obdržel poděkování za poctivé 
nalezení tašky s osobními věc-
mi a mobilním telefonem. 

-  Paní Pavlína Fanfrlová, řidič-
ka střediska doprava autobusy 
Hranečník, obdržela poděková-
ní cestujícího za profesionální 
techniku jízdy. 

-  Paní Miluše Mesárošová, pra-
covnice oddělení prodej jízde-
nek, obdržela pochvalu zákaz-
nice, která ocenila zejména její 
příjemné vystupování. 

-  Poděkování obdržel také pan 
Tomáš Raška, řidič střediska 
doprava tramvaje Moravská 
Ostrava, a to za pomoc cestují-
cí, která upadla ve vozidle. 

-  Vedení společnosti přijalo po-
děkování za nasazení nových 
CNG autobusů do provozu. 
Cestujícího zaujal především 
design autobusů a informační 
systém uvnitř vozidla. 

-  Cestující poděkovali také za 
dobrou organizaci Dne otevře-
ných dveří dílen v Ostravě-Mar-

tinově a autobusových garáží v 
Ostravě-Porubě, který se konal 
10. října 2015.

-  Pan Martin Plačko, řidič stře-
diska doprava autobusy Hra-
nečník, obdržel poděkování za 
velice plynulý styl jízdy. 

-  Důvodem napsání pochvaly ur-
čené panu Ladislavu Holušovi, 
řidiči střediska doprava auto-
busy Poruba, bylo nekompro-
misní, ale slušné vykázání pro-
blémových osob z přepravy. 

-  Poděkování za vyčkání na do-
bíhající cestující bylo předmě-
tem pochvaly adresované řidiči 
střediska doprava trolejbusy, 
panu Zdeňku Šperlichovi. 

Vánoční vinný punč

Příprava: 
Do hrnce nalijeme vodu, přivedeme ji k varu a připravíme z ní černý čaj. Jeho sílu volíme podle vlastní chuti. Do čaje přidáme cukr, dobře očištěnou 
kůru z 1 pomeranče a půlky citronu, hřebíček, skořici a vše 5 minut na mírném ohni povaříme. Čaj následně scedíme, doplníme vínem a zahřejeme 
téměř k varu. Dále již nevaříme. Jako poslední přilijeme do hrnce šťávu z vymačkaných pomerančů, citrónu a rum. 

Do nahřátých sklenic vkládáme kompotované ovoce podle vlastního výběru, zalijeme punčem a sklenice zdobíme plátkem pomeranče. Pro efekt 
můžeme doplnit i kouskem skořice a hvězdičkou badyánu.

• 3/4 l černého čaje

• 20 dkg pískového cukru

• 3 pomeranče

• 1 citron

• 4 hřebíčky

• 1 svitek celé skořice

• hvězdička badyánu

• 1/2 l suchého červeného vína

• 2 dcl rumu

• kompotované ovoce podle chuti

•  Plátky pomeranče na ozdobu sklenic
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Tisk o násoddělení marketingové služby  

MLADÁ FRONTA DNES 
Období: 2015 
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GRATULUJEME! GRATULUJEME! GRATULUJEME! GRATULUJEME!

Křížovka

Piterková Dana 25 5. 11. 2015 TTR
Hora Ladislav 25 6. 12. 2015 DTP
Lojkásek Jaroslav 25 6. 12. 2015 DAP
Sedlačík Miroslav 25 7. 12. 2015 TAP
Kacíř Michal 25 9. 12. 2015 TAP
Klvaňa Radim 25 9. 12. 2015 TAP
Pelderl Roman 25 9. 12. 2015 TAH
Romančík Milan 25 9. 12. 2015 TAP
Sasín Zdeněk 25 9. 12. 2015 TAH
Vicher Tomáš 25 9. 12. 2015 DAH
Solarová Božena 25 14. 12. 2015 RMS

Kubánek Radek 25 15. 12. 2015 TAP
Malý Alan 25 15. 12. 2015 TVS
Mlčáková Jana, Ing. 25 15. 12. 2015 ECO
Maceček Jaroslav 30 11. 11. 2015 DAH
Vybíral Petr 30 9. 12. 2015 DAP
Hudeček Tomáš 30 17. 12. 2015 DTR
Mičúnek Dušan 30 18. 12. 2015 TAH
Vozňáková Ivana 30 18. 12. 2015 TTP
Antes Radim 30 20. 12. 2015 TAH
Ručka Petr 30 20. 12. 2015 TAH
Velčovská Zlatuše 35 1. 12. 2015 TSK

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar Příjmení a jméno druh

výročí
datum 
výročí útvar
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aDat, iDit
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secos

prosaDit
(návrh)
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říkat

vojenský
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lesní
kolový

traktor
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vonné
látky

víken-
Dový
Den

chyby souhlas špáDová
karta

značka
Dětského

zásypu

spz
znojma
přeD-
loŽka

potřeba
kovboje praotec

římský
císař

američan
(zast.)

inDický
tenista
Dětský

pozDrav

kromě
název

písmene
D

naše tv
stanice

římských
51

začátek
tajenky

irčan
z toho
DůvoDu

jméno
pěvkyně
Destin-

nové

koŽní
choroba
zn. čajové

směsi

šatní
škůDci

německy
„země”

přeD-
loŽka

písm. řec.
abeceDy

solmi-
zační

slabika

islámské
roDové
traDice

přeDloŽka

Druhy
květen-

ství
recenze

obratný
kousek
sloven.

„průměr”

svlaŽit
Domácky
kateřina
jm. chača-
turjana

italsky
„pavel”

naplněné

jeřabin.
cukr
prvek
zn. pb

Domácky
arnolDa

nepře-
stávat

větévka
vojenská
Dovolená

(zast.)

část
staro-
egypt.

chrámu

ozna-
čení

českých
letaDel

značka
kosmetiky

Dívka
s klaDím

Domácky
ulrich
voDní
pták

okr. stav.
poDnik
krtci
(nář.)

nálev
náš ho-
kejista

latinský
zápor
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náDobka
seveřan

název zn.
poloměru

osobní
zájmeno

sibiřská
řeka

konec
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básnický
zápor

italské
město šikmá

etnické
spole-

čenství

stanovit
cenu arabák

sloven-
sky

„řasa”

africký
stát

překa-
pávané

kávy

Deset minut po silvest-
rovské půlnoci zastaví

policista opilého řiDiče:
„kDy jste naposleD pil, pane

řiDiči?” ...viz tajenku.


