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Organizace musí vytvořit, dokumentovat, 
uplatňovat a udržovat aktuální postup pro 
řízení všech nezbytných dokumentů v  orga-
nizaci.
Celý systém „řídících norem“ se skládá ze dvou 
oblastí:

a) Vlastní řídící normy, tzn. dokumenty
b) Systém evidence a zobrazování norem 

na intranetu, tzn. SW aplikaci.
Určitě jste zaregistrovali, že v lednu 2016 byla 
uvedena do provozu nová aplikace Normy 
2015 +. Jaké důvody vedly ke vzniku této apli-
kace? Byly zcela jednoduché. Stará aplikace  
Řídící normy 2005+ byla vytvořena v  roce 
2005 ve vývojovém prostředí, které se v dneš-
ní době nepodporuje. Hrozilo nebezpečí, že by 
aplikace přestala pracovat. Navíc se v progra-
mu nedaly udělat žádné úpravy.
Nová aplikace byla budována dle principů 
tvorby tzv. DMS systémů - do budoucna je 
vytvořena možnost jednoduše přejít na tento 
systém.
Postupem času vznikly požadavky na nové 
funkcionality, které nebylo možno realizovat 
ve staré aplikaci:
a)  V tzv. košilce normy je více atributů, dle kte-

rých se dá následně vyhledávat.
b)  V  oblasti kategorií se zruší kategorie, kte-

ré byly vázány na jednotlivé útvary (např. 
bude existovat kategorie SMĚRNICE, která 
nahradí kategorie směrnice jednotlivých 
úseků). Snížil se počet kategorií.

c)  Novým způsobem se číslují normy;  zrušilo se 

samostatné číslování 
v  jednotlivých katego-
riích a normy se číslují 
přes všechny katego-
rie kontinuálně (stejně 
jako u smluv v Heliosu 
Green). Přínosem bude 
zrušení tzv. administrá-
torů řídicích norem na 
jednotlivých útvarech 
a vše bude zabezpečo-
vat útvar RSR.

d)  Aplikace umožňuje 
k jedné normě přiřadit 
více rozdělovníků (zúží 
se rozsah rozesílání 
norem).

e)  Normy se ukládají pou-
ze v  elektronické po-
době. Tiskne se pouze 
„Úvodní stránka“, která 
musí být podepsána. 

f )  Nově bylo implemen-
továno fulltextové pro-
hledávání norem.

g)  Další novinkou je tzv. elektronické „prokaza-
telné seznámení“ s normou – mohou využí-
vat pouze útvary, kde všichni zaměstnanci 
mají jednoznačný login pro přihlášení do IS 
DPO. Odpadne tím zbytečné papírování.

Zprovoznění nové aplikace však přineslo i do-
časné problémy, a to je paralelní provoz obou 
aplikací. Aplikace Řídící normy 2005+  se vyu-

žívá pro aktivní řídící normy vydané do 31. 12. 
2014. Nová aplikace se využívá pro řídící nor-
my vydané od 1. 1. 2015. Tato duplicita se od-
straní po revizi systému řídících norem, který 
vyžaduje systém řízení kvality ISO 9001:2008. 
Doporučený interval jsou 2 roky a poslední 
revize proběhla v roce 2013. Revize proběhne 
od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016.

Řídicí normy

Nová aplikace se využívá pro řídící normy vydané od 1. 1. 2015

Plnění motivačních kritérií pobídkové 
mzdové složky Podíl na úsporách 
v roce 2015

Již je pravidlem, že součástí informací poskytovaných zaměstnancům prostřednictvím Zpravodaje je informace o výsledcích plnění plánových 
hodnot motivačních ukazatelů mzdové složky Podíl na úsporách.  A vzhledem k tomu, že rok 2015 již máme za sebou, můžeme si říci, jak se dařilo 
plnit jednotlivé motivační ukazatele v uplynulém roce. 

Jak je vidět z tabulky, v roce 2015 se po-
dařilo splnit šest motivačních ukazatelů, 
jeden motivační ukazatel splněn nebyl.

Všem zaměstnancům, kteří se podíleli  
na úspěšném plnění hodnot motivačních 
ukazatelů v roce 2015, a přispěli tak k do-
sažení tolik potřebné úspory, gratuluje-
me.

Mgr. Martina Dvorská

  Plán 
1-4Q/2015

Skutečnost 
 1-4Q/2015

Spotřeba nafty - autobusy MHD (l/100 vzkm) 36,30 35,68
Spotřeba trakční energie - tramvaje MHD (kWh/100 mkm) 1,75 1,63
Dopravní nehodovost z vlastní viny (počet dopravních nehod z vlastní 
viny/100 tis. vzkm) 0,50 0,45

Spolehlivost provozu II - Silniční vozidla (počet výpadků/100 tis. vzkm) 21,00 18,08
Spolehlivost provozu II - Kolejová vozidla (počet výpadků/100 tis. vzkm) 20,80 19,75
Spolehlivost provozu II - Dopravní cesta (počet výpadků/100 tis. vzkm) 0,19 0,09

Počet pracovních úrazů 
(bez pracovních úrazů způsobených a) napadením jinými osobami 
než zaměstnanci DPO, b) dopravními nehodami s cizím zaviněním, c) 
prokazatelně zaviněných zaměstnavatelem.)
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Ing. Milan Horňák
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Novinkou v  řízení dopravy na světelných kři-
žovatkách v Ostravě je komunikace palubního 
počítače vozidla MHD s  řadičem křižovatky. 
Komunikace probíhá prostřednictvím radio-
stanice vozidla MHD v  pásmu malého výko-
nu. Palubní počítač EPIS 4.0B prostřednictvím 
radiostanice zn. TAIT vyšle do radiostanice 
řadiče příslušné křižovatky zprávu – telegram, 
který je předem definován. Do řadiče se tak 
dostává informace, že se blíží vozidlo MHD,  
ze které větve křižovatky přijíždí a do které 
větve míří. Vysílání jednotlivých informací  
z vozidel je vztaženo ke konkrétním bodům 
na jejich trasách, určených souřadnicemi ze-
měpisné délky a šířky. V okamžiku, kdy se vozi-
dlo dostane do okruhu nadefinovaného bodu, 
automaticky vyšle požadovanou zprávu, ob-
dobně jako se dnes vyhlašuje název zastávky,  
do které přijíždí.
Jednotlivé body a požadované informace na-
definuje zpracovatel dopravního řešení dané 
křižovatky. Na straně dopravního podniku je 
pak příprava programu pro palubní počítač 
provedena tak, aby tyto požadavky byly splně-
ny. V úvahu se berou nejen trasy jednotlivých 
linek, ale také dopravní situace v jednotlivých 
jejich větvích. Obecně se dá říct, že řadič po-
třebuje informaci o blížícím se vozidle 
MHD v optimální vzdálenosti (závisí od 
složitosti dané lokality, rychlosti vozů 
MHD apod.), pokud ovšem existuje odů-
vodněná obava, že pohyb vozidla může 
být něčím ovlivněn, například nestan-
dardním pohybem dalších účastníků sil-
niční dopravy, zohledňuje se toto v zadá-
ní pro MHD. 
Vozidlo tedy vysílá tři základní informace. 
Přihlášku, která se určuje co nejdále od 
křižovatky. Korekci, která řadiči potvrzuje, 
že se vozidlo skutečně blíží a již přijíždí 
k hranici křižovatky. A odhlášku, která se 
umísťuje až za stop čáru daného vjezdu 
křižovatky a prostřednictvím které řadič 
dostane informaci, že požadavek vozi-
dla byl vyřízen. Množství jednotlivých 
přihlášek se může měnit, vyžaduje-li to 
dopravní situace na daném rameni křižovat-
ky. Pokud před křižovatkou vozidlo stojí v za-

stávce, posílá do řadiče informaci o staničení  
a zpětně do vozidla zašle řadič informaci, která 
se řidiči na terminálu objeví jako výzva k od-
jezdu. Z  důvodu co nejvyšší přesnosti vysíla-
ných informací se sběr podkladů pro zadání 
do palubního počítače prováděl vždy přímo 

na místě samém. Odměřovaly se vzdálenosti 
jednotlivých přihlášek od křižovatky a násled-
ně se na těchto místech prováděl odečet GPS 
souřadnic. Jelikož GPS anténa vozidla je umís-
těna na střeše vozu, byl zvolen postup, kdy se 
jednotlivé souřadnice odečítaly přímo vozidly. 
V dráze vozu byla vyvolána chyba, která se za-
znamenala v logu vozidla ke konkrétním GPS 
souřadnicím. Tyto souřadnice pak byly použity 
k  definování místa, odkud bude prováděno 
odesílání zprávy do řadiče. Jelikož tato činnost 
byla prováděna v silničním provozu, neobešli 
jsme se bez asistence dopravního dispečinku. 
Oddělení dopravní dispečink tedy patří dík za 
spolupráci a zapůjčení nezbytných technic-
kých pomůcek.
První křižovatky v Ostravě, kde se tento systém 
uvádí do provozu, jsou obě nové křižovatky na 

Hranečníku, tj. křižovatka Těšínská x Počáteč-
ní a křižovatka Těšínská x vjezd do terminá-
lu, které budou spuštěny spolu s  otevřením 
terminálu. V Porubě se jedná o dočasné SSZ  

17. listopadu x Dr. Slabihoudka, které 
bylo spuštěno během podzimu loňského 
roku. Na této křižovatce byla doposud 
pouze detekce tramvají, a to prostřednic-
tvím videodetekce na výložnících. Dosah 
těchto čidel není takový, jaký umožňuje 
nový systém rádiových přihlášek a také 
při použití těchto čidel nelze zabránit 
situacím, kdy čidlo namísto tramvaje de-
tekuje jiné vozidlo, které se dostane do 
detekční plochy. V řadě případů zde do-
cházelo k velikému zpožďování tramvajo-
vé dopravy. Z tohoto důvodu jsme požá-
dali odbor dopravy MMO o dovybavení 
řadiče příslušným SW a HW vybavením 
pro možnost využít pro preferenci MHD 
nový moderní systém a náš požadavek 
byl schválen.
Nezanedbatelným přínosem tohoto sys-

tému je možnost přihlašovat do křižovatky 
také blížící se autobusy a trolejbusy. Doposud 
se do křižovatek přihlašovaly prostřednictvím 
smyček v  kolejišti nebo kontaktů na trolejích 
pouze tramvaje a autobusy byly pro řadiče 
křižovatek „neviditelné“. Na rozdíl od tramvají 
jsou sice autobusy a trolejbusy v  proudu vo-
zidel individuální dopravy, a tím je jejich jízda 
závislá na pohybu vozidel před nimi, přesto 
je zde prostor, jak díky moderní obousměrné 
komunikaci mezi vozy MHD a řadiči SSZ jejich 
průjezd křižovatkou urychlit. Ostrava se tak za-
řadí k městům, ve kterých tento systém fungu-
je již léta, ke spokojenosti tamních dopravců i 
přepravovaných cestujících.
Do budoucna se počítá s  využíváním tohoto 
systému i na dalších nových nebo rekonstru-
ovaných křižovatkách. 

Pavel Fluksa

Jak komunikují naše vozidla
s křižovatkami? 

Sběr podkladů pro zadání do palubního počítače se prováděl 
v silničním provozu, a tak jsme se neobešli bez asistence 
dopravního dispečinku.

Rozmístění detekčních bodů v křižovatce  
17. listopadu x Dr. Slabihoudka
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Čárové kódy ve skladech – inovace
19. 1. 2016 byl na všech skladech našeho do-
pravního podniku spuštěn nový systém čáro-
vých kódů WMS v prostředí Helios Green (HG). 
Tento systém plně nahradil dosavadní, doslu-
hující systém EWA II, který ne vždy pracoval 
se stoprocentní spolehlivostí. Co si pod tímto 
systémem představit? Velmi zjednodušeně 
příjem, uskladnění a následný výdej materiálu 
pomocí sejmutí čárového kódu, stejně jak to 
známe z pokladen našich supermarketů. 
Spuštění procesu změny systému předcházela 
náročná příprava. Již koncem měsíce července 
2015 byl ve spolupráci s firmou Asseco Soluti-
ons a.s. zahájen projekt přechodu skladového 
hospodářství na čárový kód v programu He-
lios Green, modul WMS. V měsíci srpnu a září 
proběhly analýzy stávajícího stavu čárového 
kódu v dosavadním programu EWA II a přípra-
va řešení pro přechod na modul WMS v HG. V 

říjnu až listopadu 2015 proběhlo nastavení a 
funkční zkoušky modulu WMS ve skladu 06 – 
Autobusy Poruba. V prosinci pak byl spuštěn 
ostrý provoz ve skladu 06 v modulu WMS, 
se současným odstavením programu EWA II 
v tomto skladu. Koncem prosince proběhlo 
seznámení pracovnic zbývajících skladů se 
systémem WMS a nahrání programu WMS do 
všech čteček čárových kódů na skladech.
Druhý týden v lednu 2016 se všechny pra-
covnice skladů postupně zúčastnily finálního 
školení pro práci s novým systémem WMS. Co 
lze od nového systému očekávat? Především 
vytvoření jednotného informačního prostředí 
ve všech našich skladech, které umožní zjed-
nodušit skladové procesy, odstraní řadu chyb, 
které vznikaly při přenosu dat mezi programy 
HG x EWA II a rozšíření našich možností při do-
hledávání návazných dokumentů, dodavatelů. 
Tímto se také zefektivní reklamační řízení, pro-

tože budeme schopni identifikovat správného 
dodavatele a jednoznačně rozlišit zda byl díl 
nakoupen jako originál nebo jako náhrada. 
To má velký vliv např. při uplatňování záruky 
na vadné náhradní díly na vozech v záruce a 
prokazování, že byl použit opravdu originální 
díl. A v neposlední řadě je to zjednodušení evi-
dence a hlavně zrychlení všech činností při pří-
jmu, uskladnění a následném výdeji materiálu.
Navržené řešení umožňuje i nadále využít me-
todu FIFO (první do skladu - první ze skladu) 
pro oceňování skladových zásob a v případě 
používání výrobních čísel na vybraných (dra-
hých) dílech je možné využít i modifikované 
FIFO v rámci dané šarže (výrobního čísla).
V současné době je tento systém necelý měsíc 
v ostrém provozu a „za pochodu“ se ve spolu-
práci s pracovníky našeho ICT ještě dolaďují 
některé softwarové procesy. Přes počáteční 
obavy našich skladnic, které přináší každá 
změna pracovního postupu, se systém WMS 
velice rychle ujal a přinesl zefektivnění čin-
nosti při zpracování dokladů. Pevně věříme, 
že se nám systém WMS po „vychytání much“ v 
krátké době povede uvést do stoprocentního 
stavu, a my tak dosáhneme vytýčených cílů.
Co říci závěrem? Snad jen velké poděková-
ní všem pracovnicím skladu 06 – Autobusy 
Poruba, zejména pak paní Jiřině Sezemské a 
paní Zdeňce Kondulové za aktivní spolupráci, 
pevné nervy a velkou osobní iniciativu při pří-
pravě, zkušebním provozu a následné finální 
realizaci celého projektu.

Ing. Milan Vorel

Ve spolupráci s firmou Asseco Solutions byl zahájen projekt 
přechodu na systém čárových kódů v programu Helios 
Green, modul WMS.

Změny v označování odpadů
Ke konci minulého roku začalo na všech stře-
dicích, kde nám vznikají nebezpečné odpady, 
docházet k podstatným změnám v označová-
ní sběrných nádob na určité druhy nebezpeč-
ných odpadů.
Změny nastaly s požadavkem ze začátku červ-
na minulého roku, kdy se změnily některé dílčí 
aspekty označování nebezpečných odpadů. 
Týkají se používání CLP symbolů a klasifikace 
nebezpečných vlastností. Původce odpadů, 
který nakládá s nebezpečnými odpady je po-
vinen zajistit, aby byly nebezpečné odpady 
označeny následujícím způsobem:

a)   Odpady s nebezpečnou vlastností výbuš-
nost, oxidační schopnost, vysoká hořla-
vost, hořlavost, toxicita, žíravost, ekotoxi-
cita pod označeným kódem H1, H2, H3, 
H6, H8, H9 a H14 se budou označovat 
grafickým symbolem podle zvláštního 
právního předpisu,

b)  Nebezpečné odpady jiné než uvedené 
pod písmenem a) se musí označit jasně 
čitelným nápisem „nebezpečný odpad“.

Zákon o odpadech uvádí jako zvláštní právní 
předpisy, upravující používání grafických sym-
bolů, tři právní normy: zákon o chemických 
látkách a směsích (č.350/2011 Sb.), Evropskou 
dohodou o mezinárodní silniční dopravě ne-
bezpečných věcí (ADR) a Řád pro mezinárodní 
železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). 

Aktuální změna nastala u zákona 
o chemických látkách a směsích, 
který od 1. června 2015 již neurčuje 
označování chemických směsí. Kla-
sifikaci a označování od června řeší 
pouze nařízení (ES) č.1272/2008 (naří-
zení CLP).
Skončila tedy platnost „starých“ oran-
žových piktogramů pro označování che-
mických směsí, a tím i jejich používání pro 
označování nebezpečných odpadů. Staré 
symboly však nezanikly úplně.  Je možné je 
zatím užívat, pokud byly balené před datem 
1. 6. 2015, a to až do data 1. 6. 2017.
Pro potřeby označování nádob pro nebezpeč-
né odpady je jistě přiměřené tuto výjimku vy-
užít, a ponechat tak původní označení starými 
symboly na stávajících sběrných nádobách. 
I přesto se ale oddělení energie a ekologie 
rozhodlo jednotlivé nádoby na nebezpečný 
odpad přeznačit dříve než v roce 2017. Zejmé-
na v případě kontrol ze strany české inspekce 
životního prostředí a dalších státních institu-
cí by mohlo být ponechání starých symbolů 
hodnoceno negativně.
Vedle požadavků na označení grafických sym-
bolem či nápisem „nebezpečný odpad“ je  
v §5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s  odpady, stanovena další 
podmínka: Na shromažďovacím prostředku 

nebezpečného odpadu musí být uvedeno 
katalogové číslo a název shromažďovaného 
nebezpečného odpadu a jméno a příjmení 
osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shro-
mažďovacího prostředku.
Jako první přeznačilo nádoby na nebezpečný 
odpad středisko údržba autobusy Poruba, kdy 
bych ráda touto cestou poděkovala vedou-
címu středisku za součinnost při řešení této 
problematiky a změn, které jsme společně 
řešili. Poté postupně začali přeznačovat další 
střediska. V letošním roce se ekolog zaměří při 
svých pravidelných kontrolách na tuto proble-
matiku.

Michaela Žáková Navarová

Jako první přeznačilo nádoby na nebezpečný odpad podle 
nového nařízení středisko údržba autobusy Poruba.

Čárové kódy ve skladovém hospodářství u nás fungují již delší 
dobu, Teď měníme systém.
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Jak jsme na tom byli s odpady v roce 2015
V  roce 2015 se nám podařilo vytřídit celkem 
48,829 tun odpadu, z toho 13,38 tun plastové-
ho odpadu a 35,449 tun papírového odpadu.  
V budově ředitelství společnosti to bylo cel-
kem 398 kg plastových odpadů a 1 011kg od-
padů z papírů.
I v minulém roce se nám podařilo zorganizo-
vat odpadářský workshop pořádaný oddě-

lením energie a ekologie v Centru odpadové 
výchovy vzdělávacího střediska společnosti 
OZO Ostrava s.r.o. Workshopu se účastnili ten-
tokrát hlavně zaměstnanci, na které se v roce 
2014 nedostalo a dále zaměstnanci odboru 
doprava. 
To že odpad třídit má smysl, přesvědčila 
všechny exkurze po celém areálu společnos-
ti a všechny zúčastněné hlavně zaujala nově 
zprovozněná linka na výrobu tuhého alterna-
tivního paliva tzv. „PALOZO II“, které se využívá 
v cementárně v Hranicích jako alternativní pa-
livo. Směsi odpadu pro výrobu tohoto paliva 
jsou hlavně čistý papír, dřevo, odpadní plasty 
a textilní materiály. Společnost OZO Ostrava 
s.r.o. nám garantovala, že všechen odpad, který 
vyhodíme do žlutých a modrých kontejnerů, je 
buď materiálově, nebo energeticky využit.

V dalších prostorech společnosti OZO Ostrava 
nám byl prezentován postup roztřídění PET 
lahví dle barev, papírových lepenek, roztřídě-
ní skla na tabulové, lahvové a dalšího. Všichni 
odcházeli s kladným dojmem a poznáním, že 
když se všechen odpad nahází do jednoho 
koše bez třídění, nelze ho už recyklovat. Čím 
lépe odpad budeme třídit, tím lépe se pak dá 
využít!
Přínosem z workshopu je, že za jednodruhové 
odpady zaplatí naše společnost méně, než za 
odpad směsný, který končí na skládce. Navíc 
tímto chováním dodržuje i zákonná opat-
ření, která jsou pro naši společnost závazná  
a chráníme i naši přírodu pro další generace. 
Jak budeme úspěšné v  třídění v  roce 2016?  
To je otázkou tohoto roku.

Michaela Žáková Navarová

Klimkovická sanatoria u Ostravy jsou vyhlá-
šeným lázeňským zařízením zaměřeným pře-
devším na léčbu onemocnění pohybového 
ústrojí. Lázně spojuje s městem Ostravou 
autobusová linka číslo 64. Vzhledem k hojné-
mu využívání této linky osobami s omezenou 
schopností pohybu zde byly v závěru loňské-
ho roku zkušebně nasazeny nové 12metrové 
vozy Solaris s unikátní technickou úpravou 
uspořádání interiéru pro přepravu dvou osob 
na vozících pro invalidy současně. Obě místa 
pro invalidní vozík jsou plnohodnotná, řádně 
schválená a rozměrově odpovídají normovým 
hodnotám. Pro bezpečné upevnění kotvících 
prvků je speciálně upravena také karoserie vo-

zidel a konstrukce podlahy.
Dopravní podnik Ostrava v současné době 
disponuje pěti takovými 12metrovými auto-
busy, což je dostatečný počet, aby mohly být 
spoje se dvěma místy pro vozíčkáře zaručeny 
i v jízdním řádu. S vyznačením garantovaných 
„dvouvozíčkových“ spojů v jízdním řadu linky 
64 se počítá od léta.
Mimo zmíněných pěti speciálně upravených 
12metrových autobusů budou mít dvě místa 
pro přepravu osob na vozících pro invalidy 
také všechny nové 18metrové (kloubové) au-
tobusy, u nichž je druhé místo pro vozíčkáře 
nově podmíněno platnou legislativou.

Aleš Hladký

V  rámci zvyšování efektivity vozového parku 
byla v roce 2015 vyhlášena soutěž na prodej 10 
ks tramvají T3. Prodej proběhl ve dvou kolech, 
přičemž v  prvním kole jsme nedostali žádné 
nabídky. V  druhém kole byla tato soutěž me-
dializována odborem Marketing, který zpro-
středkoval informovanost široké veřejnosti o 
možnosti odkupu tramvajových vozů. Prodej 
tramvají je v  podvědomí veřejnosti vnímán 
jako nemožný, ovšem díky této medializaci 
jsme obdrželi čtyři nabídky k  odkoupení cel-
kem osmi tramvají. 
Tramvaj s  ev.č. 921 si zájemce již převzal  
a v  současné době se nachází v  obci Jarcová 
ležící poblíž Valašského Meziříčí. Tato tramvaj 
je umístěna na zahradě restauračního zařízení, 
které slouží také jako malé muzeum. 
Smlouva na prodej tramvaje ev.č. 951 je uza-
vřena a kupní cena uhrazena. V nejbližší době 
bude provedeno předání novému majiteli, kte-
rý plánuje tuto tramvaj umístit do dětského tá-
bora. Tam by měla sloužit dětem pro zpestření 
pobytu.
Smlouva na prodej tramvaje ev. č. 905 je uza-
vřena a kupní cena uhrazena. V nejbližší době 
bude provedeno předání novému majiteli, 

který plánuje tuto tramvaj umístit k benzínové 
pumpě a využít ji jako „stánek“ rychlého občer-
stvení.
Tramvaje ev.č. 901, 913, 915, 918 a 924 
byly prodány zájemci, který zprostředko-
vává přepravu těchto tramvají na Ukraji-
nu poblíž Kyjeva, kde se budou upravo-
vat pro tamní provozní podmínky a ná-
sledně budou provozovány tamním do-
pravním podnikem. Jelikož není Ukrajina 
zemí Evropské Unie, je převoz tramvají 
komplikovanější a odvoz vozidel bude 
rozdělen na etapy. Z tohoto důvodu byla 
podepsána smlouva prozatím jen pro 
první vozidlo, které bude předáno v prv-
ním čtvrtletí r. 2016 a další budou předá-
na dle dohody s kupujícím. 
Začátkem roku 2016 byl odvezen  
velkoprostorový historický tram-
vajový vůz T2, který byl provozo-
ván Dopravním podnikem Ostrava 
pod ev.č. 685 od r. 1961 do r. 1998.  
Následně byla tramvaj používána jako 
posunovací technologické vozidlo 
v  ústředních dílnách DPO. Toto vozidlo 
bylo zakoupeno Dopravním podnikem 

města Brna, kde po důkladné rekonstrukci 
bude sloužit jako historická tramvaj. 

Ing. Martin Kašný

Prodej tramvají 

Tramvaj T2 z  Martinova – „Máňa“ byla začátkem roku odvezena  
do DP Brno, kde bude renovována. 

Tramvaj T3 - Valašské Meziříčí  – Nový majitel umístil svou tramvaj na 
zahradě restauračního zařízení, které slouží také jako malé muzeum.

Autobusy se dvěma místy pro vozíčkáře  
na lince z Ostravy do Klimkovic

Dopravní podnik Ostrava v současné době disponuje pěti 
12metrovými autobusy se dvěma místy pro vozíčkáře

1/2016 Dopravního podniku Ostrava
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V loňském roce jsem Vás na stránkách Zpravo-
daje informoval o dotovaných projektech a o 
tom, co nás v roce 2015 čeká. Rok 2015 byl po-
sledním rokem, kdy byla možnost čerpání dota-
cí z programového období 2007 – 2013. I přesto, 
že jsme byli při realizaci projektů pod značným 
časovým tlakem, neboť jak už je v České repub-
lice pomalu zvykem se vše na úřadech dohání 
na poslední chvíli, jsme i přes různá úskalí a 
komplikace uspěli. S  úzkým okruhem zaměst-
nanců investic a strategických projektů a za 
pomoci kolegů z ostatních odborů jsme v roce 
2015 zrealizovali historicky největší objem in-
vestic v Dopravním podniku Ostrava a.s. (DPO), 
a to bezmála za 1,2 miliardy Kč. 
Naše společnost byla připravena a aktivně 
zpracovávala a předkládala projekty a stala se 
tak jedním z nejúspěšnějších žadatelů v našem 
regionu. Všechny realizované projekty byly za-
měřeny na cestující veřejnost, přičemž cílem 
projektů bylo a stále je zvýšení kvality našich 
služeb, bezpečnosti cestujících, jejich informo-
vanost s  využitím nových technologií a samo-
zřejmě zlepšení komfortu samotného cestová-
ní. Nezapomínáme ani na naše hendikepované 
spoluobčany, kdy jsme rozšířili náš vozový park 
o nové bezbariérové dopravní prostředky, zmo-
dernizovali a bezbariérově upravili zastávky, vy-
lepšili informační systém, zavedli nový odbavo-
vací systém a přijali celou řadu dalších opatření.
Jedním z historicky největších projektů v DPO, 
kde poskytovatelem dotace je Státní fond život-
ního prostředí, je bezesporu projekt „Autobusy 
CNG v DPO“. Předmětný projekt byl velmi nároč-
ný na koordinaci jednotlivých činností a dodá-
vek neboť se skládal:
-  z pořízení 105 nových bezbariérových autobu-

sů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a 
to 90 jednočlánkových autobusů CNG Solaris 
o délce 12 m a 15 dvoučlánkových autobusů 
CNG o délce 18 m, které jsme postupně uvá-
děli do provozu v měsících září a říjnu loňské-
ho roku. Dodávky autobusů probíhaly přesně 
podle dohodnutých termínů s dodavatelem; 

-  z  výstavby velkokapacitní plnící stanice CNG, 
která patří k  nejvýkonnějším v  naší republice 
a je umístěna v našem areálu v Ostravě Marti-
nově.  Tato byla uvedena do provozu v měsíci 
září 2015 a součástí výstavby byla i vysoko-
tlaká přípojka plynu. V  samotném závěru se 
realizace výstavby plnící stanice zkomplikova-
la tím, že došlo ke zpoždění dodávky klíčové 
části technologie - kompresorů z Kanady, a byl 
vážně ohrožen termín uvedení plnící stanice 
do provozu;

-  z nutných úprav servisních hal, abychom spl-
ňovali přísné legislativní požadavky potřebné 
na provádění servisu a údržby vozidel s poho-
nem na stlačený zemní plyn. Při realizaci této 
části projektu jsme museli řešit celou řadu 
změn spočívajících v rozdílech mezi skuteč-
ným stavem a projektem nebo volbou výhod-
nějších řešení;     

-  z nákupu zemního plynu.
Dalším, neméně náročným projektem, je „Zave-

dení a modernizace odbavovacích a palubních 
systému MHD v  Ostravě“, kde poskytovatelem 
dotace je EU prostřednictvím Regionálního 
operačního programu  NUTS II Moravskoslez-
sko 2007-2013. Součástí tohoto projektu byla 
výměna palubního systému ve všech našich 
dopravních prostředcích, tj. 615 vozidlech a 
nová technologie dispečinku pro řízení provo-
zu. Nový systém poskytuje celou řadu zlepšení, 
jako např. automatické hlášení zastávek, garan-
ci navazujících spojů, komunikaci s „inteligent-
ními“ zastávkami, je připraven na komunikaci 
s řadiči křižovatek (možnost využití preference 
při zpoždění) a podobně. Realizace této části 
projektu byla ukončena 30. 10. 2015 v  návaz-
nosti na dodávku nových autobusů CNG. Nový 
palubní systém byl uveden do provozu na konci 
října 2015.
Významnou částí projektu je modernizace od-
bavovacího systému, který je založen na pou-
žití čipových bezkontaktních karet. Umožňuje 
odbavení cestujících pomocí elektronické karty 
ODISka. V  současné době dále pracujeme na 
rozšíření projektu o možnost využití bezkon-
taktních bankovních platebních karet pro od-
bavení cestujících, kde pořízené čtečky již jsou 
vybaveny zařízením na čtení těchto bankovních 
platebních karet.  Dále pak řešíme další nutné 
softwarové úpravy pro spuštění této aplikace. 
Vše by mělo být hotovo do 31. 5. 2016. Nový 
odbavovací systém 
je zabudován rovněž 
do všech našich do-
pravních prostředků. 
V  každém našem 
dopravním prostřed-
ku zůstal i nadále 
současný označovač 
jízdenek. Nový odba-
vovací systém jsme 
uvedli do provozu 
v  měsíci listopadu 
2015.
Dalším projektem, 
kde poskytovatelem 
dotace je rovněž EU 
prostřednictvím Re-
gionálního operační-
ho programu  Morav-
skoslezsko bylo „Poří-
zení dopravních pro-
středků MHD v DPO“. 
Původně tento pro-
jekt obsahoval mo-
dernizaci 12 tramvají 
T3, pořízení 8 nových 
středněkapacitních 
tramvaji o délce 23 
m, pořízení 2 nových 
krátkých tramvají o 
délce 16 m a pořízení 
6 nových trolejbusů o 
délce 12 m a 4 o délce 
18 m. Výběrové řízení 
na nové tramvaje se 

nám však z procesních důvodů neúměrně pro-
dloužilo až do okamžiku, kdy nebylo možné 
garantovat dodávku nových tramvají do konce 
roku 2015. Z  uvedeného důvodu zatím nové 
tramvaje v Ostravě nejezdí, ale věřím, že v brzké 
době budou. Pokračujeme v přípravě výběrové-
ho řízení na nákup nových tramvají s ohledem 
na potřebu obnovy vozového parku. Realita u 
tohoto projektu je tedy taková, že jsme již 12 
tramvají T3 zmodernizovali v roce 2014 a uved-
li je do provozu. Dále jsme objednali dodávku 
šesti nových trolejbusů o délce 12 m a rozšířili 
jsme objednávku na šest nových trolejbusů o 
délce 18 m s postupným dodáním a uvedením 
do provozu od dubna do července loňského 
roku. Bohužel tento projekt zasáhla v první po-
lovině roku 2014 mediální kampaň, vyvolaná 
údajným lobbingem a ovlivňováním některých 
zakázek. Z tohoto důvodu poskytovatel dotace 
zastavil plnění a proplácení dotací u projektu, 
které bylo obnoveno v polovině roku 2015. Do 
projektu se nám dodatečně podařilo včlenit po-
řízení dalších dvou nových trolejbusů o délce 18 
m a tří modernizovaných trolejbusů o délce 12 
m. Všechna nově pořízená vozidla jsou bezbari-
érová. Cílem projektu bylo především zkvalitně-
ní služeb pro cestující MHD v Ostravě a zvýšení 
komfortu a dostupnosti veřejné hromadné do-
pravy pro osoby s omezenou schopností pohy-
bu a orientace.

Realizace dotovaných projektů v roce 2015 (1)

Ing. Pavel Štok(pokračování příště)
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Hasiči projevili zájem o seznámení s technologiemi CNG v naší firmě.V areálu Martinov a na středisku Hranečník byla provedena školení vždy ve třech termínech.

Od 6. října 2015 začal Dopravní podnik Ostra-
va a.s. vypravovat autobusy s pohonem CNG 
do běžného provozu. S přípravou a zavedením 
autobusů bylo spojeno mnoho práce, napří-
klad přebírka vozidel, výstavba plnicí stanice 
nebo vybavení samotných prostor pro údržbu 
vozidel s  pohonem CNG. Z  pohledu požární 
bezpečnosti lze provozování vozidel rozdělit 
na několik částí. 

Plnicí stanice  CNG
Samotný objekt je zařazen do činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím a platí zde 
„Požární řád pro plnicí stanici CNG“. Každý 
zaměstnanec, který v  prostoru plnící stanice 
provádí jakoukoliv činnost (např. doplňování 
CNG do vozidla, úklid, údržba, kontroly) musí 
být seznámen s jeho zněním a dodržovat pod-
mínky požární bezpečnosti a zejména zákazy 
v požárním řádu uvedené. 

Prostory pro údržbu vozidel s  pohonem 
CNG
Tyto prostory jsou vyčleněny na středisku 
údržba autobusy Poruba (také na pracovišti 
v Martinově) a na středisku údržba autobusy 
Hranečník.  Všechny prostory jsou rovněž zařa-
zeny jako činnosti se zvýšeným požárním ne-
bezpečím a i zde platí podmínky požární bez-

pečnosti uvedené v požárních řádech (Požární 
řád pro pracoviště údržba vozidel s pohonem 
CNG), které jsou pro tyto pracoviště vypraco-
vány. Je důležité připomenout, že na všech 
těchto pracovištích je trvalý zákaz kouření a 
prací s otevřeným ohněm nebo případně pra-
cí, které mohou iniciovat požár (např. řezání 
kovů). Při nutnosti provádět tyto opravy na 
vozidle, je povinností pracovníků zajistit po-
žární bezpečnost pracoviště před započetím 
prací, např. vypustit z části okruhu zbytek ply-
nu nebo provést detekci možnosti unikajícího 
plynu ze zbývajících okruhů. Dvoustupňový 
systém ochrany těchto prostor byl popsán již 
v předchozím čísle Zpravodaje.
Je samozřejmé, že provoz těchto vozidel vy-
volává velký zájem ze strany Hasičského zá-
chranného sboru. Postupem prací a zavádě-
ním do provozu jsme byli oslovováni veliteli 
jednotlivých stanic se žádostmi o seznámení 
s  vozidly, případně s prostory, kde se prová-
dí údržba nebo prostory plnicí stanice CNG. 
Proto jsme na žádost velitele stanice Zábřeh 
provedli v měsíci listopadu tři školení v  areálu 
Martinov a tři školení na středisku Hranečník. 
Celkem jsme provedli školení pro všechny 
profesionální jednotky a směny Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 
tedy asi pro 250 hasičů. Hasiči ocenili profe-

sionální přístup všech našich pracovníků při 
předávání znalostí o vozidlech, prostorách i 
provozu plnící stanice. Na základě předaných 
informací vyhodnocovali postupy a hlavně ře-
šení při případném vzniku závažných havárií z 
provozu těchto vozidel. 
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat 
všem zúčastněným pracovníkům za maximál-
ní nasazení při prováděném školení. 

Pavel Zimčík

Celkem jsme provedli školení pro cca 250 hasičů.

CNG a požární bezpečnost
1/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Dopravní nehodovost
Nacházíme se v úvodu roku 2016, a to je přesně ten čas, kdy je záhodno 
se ohlédnout za tím právě uplynulým rokem a zhodnotit jej, zda byl či 
nebyl úspěšný, zda se podařilo uskutečnit všechny vytýčené cíle apod. 
Z pohledu dopravní nehodovosti našich řidičů lze konstatovat, že oba-
vy, které jsme všichni měli již na jeho začátku, tj. že bude horším než ten 
předcházející, se beze zbytku naplnily, ať již budeme posuzovat celkový 
počet dopravních nehod, anebo budeme posuzovat pouze dopravní 
nehody zaviněné našimi řidiči. Již na počátku jsme si všichni byli vědo-
mi, že rok 2015 bude zaplněn neúměrným množstvím výluk, neúměr-
ným množstvím stavebních činností na územní města, které si v mnoha 
případech vynutí změnu v linkovém vedení, a to v místech, která nejsou 
stavebně technicky připravena či přizpůsobena pravidelnému provozu 
velkých vozidel - autobusů. Současně bylo více než jasné, že při neutě-
šeném početním stavu řidičů MHD a při snaze o jejich naplnění bude 

přijímáno větší množství řidičů, kteří nemají 
žádné, resp. minimální zkušenosti s řízením 
prostředků MHD a dalo se předpokládat, že 
všechny tyto skutečnosti se také promítnou 
do celkového počtu dopravních nehod, což se 
také stalo, jak se můžete přesvědčit v níže uve-
dených tabulkách.

Základní meziroční srovnání dopravních ne-
hod mezi roky 2014 a 2015:

Tabulka č. 1 - všichni řidiči DPO

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 468 499 1,07
Vlastní vina 125 144 1,15
Technická závada 25 17 0,68
Neuzavřeno 4 42

Tabulka č. 2 – řidiči MHD

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 443 474 1,07

Vlastní vina 110 129 1,17

Technická závada 23 17 0,74

Neuzavřeno 4 39

Základní meziroční srovnání škod, vzniklých v důsledku doprav-
ních nehod mezi roky 2014 a 2015:

Tabulka č. 3 – Škoda z dopravních nehod všech řidičů DPO

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 6 649 395 Kč 7 399 323 Kč 1,11
Vlastní vina 1 527 033 Kč    2 012 290 Kč 1,32
Technická závada    2 036 634 Kč 379 345 Kč 0,19
Neuzavřeno 74 977 Kč    298 097 Kč

Tabulka č. 4 – Škoda z dopravních nehod řidičů MHD

Dopravní nehody 2014 2015 Index 
2015/2014

Celkem 6 380 687 Kč 6 743 627 Kč 1,06

Vlastní vina 1 361 413 Kč 1 814 038 Kč 1,33

Technická závada 2 005 077 Kč 379 345 Kč 0,19

Neuzavřeno 74 977 Kč 225 957 Kč

V roce 2015 došlo ke dvěma dopravním neho-
dám, jejich následkem došlo k úmrtí. K  první 
nehodě došlo 11. 3. 2015 na ulici Frýdecké, kdy 
při odjezdu autobusu z prostoru zastávky „OZO“ 
vběhla do jeho jízdní dráhy chodkyně, která byla 
tímto vozidlem sražena, a která na následky zra-
nění zemřela. Tato dopravní nehoda není dosud 
pravomocně uzavřena. Druhá dopravní nehoda 
se stala dne 11. 5. 2015 v prostoru před zastáv-
kou „Kino Luna“, kde chodkyně přecházející ulici 
Výškovickou vstoupila ve vzdálenosti kratší než 
zábrzdné do jízdního koridoru přijíždějícímu 
tramvajovému vlaku, čímž došlo k jejímu sražení 

a následně, po převozu do zdravotnického zařízení k jejímu úmrtí. Tato 
dopravní nehoda je již pravomocně uzavřena jako vina chodkyně.
Samostatnou kapitolou, která by neměla uniknout naší pozornosti, jsou 
újmy na zdraví osob při událostech v provozu. Meziročně sice nedošlo k 
nárůstu počtu zraněných, nicméně trend v mechanismu vzniku těchto 
zranění je stále stejný. Zejména se jedná o zranění vzniklá při dojezdech 
či odjezdech našich vozidel do či z  prostoru zastávek, kdy při těchto 
jízdních úkonech došlo ke vzniku plných dvou třetin všech zranění. 
Přestože Smluvní přepravní podmínky hovoří zcela jasně, tj. „cestující 
je povinen se za jízdy držet“, ze získaných záznamů jízdy tramvajových 
vlaků či trolejbusových vozů lze konstatovat, že až ve 25 % těchto přípa-
dů byl přispívajícím faktorem způsob jízdy, tj. styl brzdění při zastavo-
vání či zvolené zrychlení při rozjezdu. Uvědomme si, prosím, všichni, že 
naší hlavní činností je přeprava cestující veřejnosti, a tím nejcennějším 
co musíme všichni chránit, je lidský život a lidské zdraví. To nejmenší, 
co všichni můžeme pro ochranu těchto cenností, je to, že budeme opa-
trněji zastavovat v zastávkách a opatrněji se rozjíždět z prostoru zastá-
vek, a to přesto, že řídíme silné stroje s možností velkého zrychlení či 
zpomalení. A toto se již netýká pouze řidičů tramvajových vlaků či tro-
lejbusových vozů, nezapomínejme, že plná jedna třetina autobusů je 

Dopravní nehoda z 3. 3. 2015, 8:14 hod., křižovatka ulic 17. Listopadu a Dr. Slabihoudka, kdy řidič nákladního vozidla při vyjíždění 
z vedlejší silnice nedal přednost v jízdě tramvajovému vlaku, jedoucímu po hlavní silnici, čímž došlo ke střetu obou vozidel a ke 
vzniku hmotné škody. 

Dopravní nehoda z 28. 4. 2015, 9:15 hod., ulice Plzeňská mezi zastávkami Ferona a Hulvácká, kdy 
řidič dodávky, jedoucí v levém jízdním pruhu, se nevěnoval plně řízení vozidla, nesledoval situaci 
v provozu a zezadu najel do stojícího nákladního vozidla střediska vrchní stavba, čímž došlo ke 
střetu obou vozidel, ke vzniku těžké újmy na jeho zdraví a ke vzniku hmotné škody.

1/2016 Dopravního podniku Ostrava
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již vybavena nejmodernějšími elektronickými 
tachografy, které dokážou zaznamenat průběh 
jízdy vozidla do nejmenších podrobností.
Dominantní příčinou vzniku dopravní nehody 
z vlastní viny řidiče MHD byla v loňském roce 
jeho chyba při ovládání vozidla, tj. neodhad-
nutí jízdního profilu v celkem 58 případech a 
nesprávný způsob jízdy v 46 případech, nedání 
přednosti v jízdě v 8 případech, vykolejení ve 
2 případech a dopravní nehody z jiné příčiny, 
jakou může být např. nezajištění vozidla proti 
samovolnému pohybu, v celkem 2 případech.

Chyba při ovládání vozidla jako příčina dopravní nehody z vlastní viny 
je ve všech kategoriích řidičů MHD, členěných dle délky jejich praxe v 
řízení, procentuálně zastoupena z více než 50 % (řidiči s praxí do 3 let 
- 92%, řidiči s praxí 3-5 let - 78 %, s praxí 5-10 let - 86,5 %, s praxí 10-15 
let - 60 % a řidiči s praxí nad 15 let - 76%). Krom jiného mohou tato 
čísla všem řidičům napovědět, že udržení pozornosti při řízení vozidla, 
zachování přiměřené opatrnosti a hlavně vyvarování se spěchu a zmat-

kování, nejsou pouhé fráze, ale důležité podmínky pro nezpůsobení ne-
hody z vlastní viny. Jistě je vcelku pochopitelné, že řidiči s malou praxí 
budou mít větší podíl dopravních nehod z vlastní viny z této příčiny, 
která by se mohla klidně přejmenovat na „daň za nezkušenost“, protože 
své řidičské umění či řidičskou zručnost teprve získávají a jak říká staré 
přísloví, žádný učený z nebe nespadl. K zamyšlení je však výsledek u 
řidičů s praxí nad 15 let, zejména pak s přihlédnutím k faktu, že znalost 
rozměrů vozidel, znalost jejich jízdních vlastností a schopnost je ovlá-
dat patří mezi základní profesní znalosti a um každého řidiče.

V roce 2015 způsobili nejvíce dopravních nehod ze své vlastní viny řidi-
či MHD, přepočteno dle jejich početního stavu na jednoho řidiče, s pra-
xí do 3 let, na druhém místě se umístili řidiči s praxí 3-5 let a na třetím 
místě skončili řidiči s praxí 5-10 let. 

Při porovnání jednotlivých trakcí  
a jejich podílu na vzniku dopravních 
nehod z vlastní viny dle délky praxe ři-
dičů a jejich počtu v jednotlivých kate-
goriích zjistíme, že v kategoriích řidičů 
MHD s praxí do 3 let a s praxí 10-15 let 
nejvíce dopravních nehod způsobili 
řidiči autobusů, v kategoriích řidičů  
s praxí 3-5 let, s praxí 5-10 let a s pra-
xí nad 15 let řidiči nejvíce dopravních 
nehod z vlastní viny způsobili řidiči 
trolejbusů.
Podíl nehod řidičů MHD dle délky je-

jich praxe s přepočtem na jednoho řidiče na jednotlivých dopravních 
střediscích je následující; s výjimkou střediska DTR, kde nejvíce do-
pravních nehod z vlastní viny způsobili řidiči s praxí 3-5 let, na všech 
ostatních střediscích způsobili nejvíce dopravních nehod řidiči s praxí  
do 3 let.
Nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, přepočteno na 100 tisíc uje-
tých vozových km, způsobili řidiči trolejbusů (18 dopravních nehod), na 
druhém místě se umístili řidiči střediska autobusů Poruba (46 doprav-
ních nehod) a na třetím místě jsou řidiči střediska autobusů Hranečník 
(41 dopravních nehod).

V roce 2015 způsobili nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, přepoč-
teno na jednoho řidiče v dané kategorii, řidiči ve věkové kategorii do 25 
let (9 dopravních nehod, 19 řidičů), na druhém místě se umístili řidiči 
ve věkové kategorii 26 – 30 let (9 dopravních nehod, 40 řidičů) a na 

Dopravní nehoda z 12. 5. 2015, 17:35 hod., areál tramvají Poruba, kdy řidička tramvajového vlaku 
při jízdě ze zadního pomocného stanoviště nejprve najela do zavřených vrat myčky a následně 
jízdou vpřed ze stanoviště řidiče způsobila dvoukolejnou jízdu s poškozením tramvajových vozů 
a s poškozením boční zástěny haly vozovny.

Dopravní nehoda z 23. 7. 2015, 8:18 hod., kdy řidič autobusu při dojezdu do zastávky nestačil 
zastavit za před ním stojícím autobusem, do kterého zezadu najel.
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třetím místě se umístili řidiči ve věkové ka-
tegorii 60 a více let (13 dopravních nehod, 
72 řidičů).
Nejvíce dopravních nehod z  vlastní viny, 
přepočteno dle početního stavu na jednot-
livých dopravních střediscích, způsobili řidiči střediska DAP (46 doprav-
ních nehod, 202 řidičů), na druhém místě se umístilo středisko DTR (18 
dopravních nehod, 123 řidičů) a na třetím místě se umístilo dopravní 
středisko DAH (41 dopravních nehod, 298 řidičů).

Nejčastějším obdobím vzniku dopravní nehody z  vlastní viny řidičů 
MHD je čtvrtá hodina od nástupu na směnu (27 dopravních nehod), 
na druhém místě je období mezi druhou a třetí hodinou od nástupu 
(17 dopravních nehod) a na třetím místě je období mezi první a druhou 
hodinou od nástupu řidiče na směnu (16 dopravních nehod).

Nejčastěji vznikla dopravní nehoda z  vlastní viny řidiče MHD v  úterý 
(32 dopravních nehod), na druhém místě se umístilo pondělí a čtvrtek 
(shodně 25 dopravních nehod) a na třetím místě středa (21 dopravních 
nehod).

Dopravní nehoda z vlastní viny řidiče MHD vznikla nejčastěji na první 
směně po absolvovaném volnu (39 nehod), na druhém místě se umís-
tila třetí směna po absolvovaném volnu (31 nehod) a na třetím místě je 
druhá směna po absolvovaném volnu (24 nehod).
Na závěr chci Vám všem, kteří denně usedáte za volant autobusu či 

trolejbusu, anebo za ovládací panel tramva-
jových vozů, aby rok 2016 byl pro Vás rokem 
úspěšným, abyste dokázali i v těch nejnároč-
nějších podmínkách dnešního provozu odjet 
co možná nejvíce km bez dopravních nehod.

Martin Kuchař

Dopravní nehoda z 30. 7. 2015, 12:20 hod., kdy řidič 
autobusu při odbočování vlevo z ulice Martinovské na ulici 
B. Nikodéma nedal přednost v jízdě souběžně jedoucímu 
tramvajovému vlaku, čímž došlo ke střetu obou vozidel, ke 
vzniku újmy na zdraví 5 osob z řad cestující veřejnosti a ke 
vzniku hmotné škody.

Dopravní nehoda ze 7. 9. 2015, 14:09 hod., kdy v prostoru 
kolejového trojúhelníku „Kolonie Jeremenko“ došlo ke střetu 
dvou tramvajových vlaků, ke vzniku újmy na zdraví dvou osob 
z řad cestující veřejnosti a ke vzniku hmotné škody.

Dopravní nehoda z 21. 9. 2015, 17:04 hod., kdy řidič 
nákladního vozidla nerespektoval signál „Stůj“ SSZ 
křižovatky ulic Plzeňská a Rodinná, pokračoval v jízdě do 
prostoru křižovatky, kde se střetl s tramvajovým vlakem, 
jedoucím na signál „Volno“. Při této dopravní nehodě 
došlo ke vzniku újmy na zdraví řidičky tramvajového 
vlaku a ke vzniku hmotné škody.

Dopravní nehoda z dne 4. 9. 2015, 8:18 hod., kdy řidič 
nákladní jízdní soupravy při couvání v prostoru před 
obratištěm Hlavní nádraží nacouval do za ním stojícího 
trolejbusového vozu, čímž došlo ke vzniku újmy na zdraví 
řidiče trolejbusu a ke vzniku hmotné škody.
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Možnost pojištění schopnosti 
splácení půjčení peněz

Ostravští vozíčkáři se vyslovili  
pro zavedení rezervačního systému 
míst v prostředcích MHD

Omlouvám se, ale ten, kdo zde hledá informa-
ce o možnostech pojistit si schopnost splácet 
půjčku, je zde nenajde. Tento článek je totiž – 
o češtině. Možná i vám nadpis přišel poněkud 
zvláštní – ano, je to tím, že obsahuje šest pod-
statných jmen vedle sebe. 
Jak tedy na to? Zcela jednoduše – uvedený 
nadpis můžeme do lepší podoby převést na-
příklad formulací „možnost pojistit si schop-
nost splácet půjčku“.  A protože s podobnými 
problémy se setkáváme často, pokusím se 
v tomto článku a v jeho pokračováních na ně-
která úskalí při používání češtiny poukázat. Ne 
že bych to všechno měl v hlavě – o češtinu se 
ale zajímám, a proto mám k dispozici jazykové 
příručky a také internet, ze kterých se učím. 
V dnešní době píšeme méně klasických dopi-
sů, zato více e-mailů. Nebo emailů? Prozatím 
se užívají tvary oba a jazykové příručky, pokud 
je mi známo, konečný verdikt dosud nevydaly. 
Jazykoví odborníci doporučují používat tvar 
e-mail, tedy takzvanou „spojovníkovou verzi“. 
Důvodem je to, že s rozvojem internetu se roz-
šířila i další podobná slova, jako je např. e-ban-
king, e-shop, ale i e-adresa nebo e-podpis. 
Mám v kapse šest euro nebo šest eur? 
Momentálně sice nemám v  kapse ani jedno, 
protože na sobě mám pouze trenýrky a trič-
ko, ale co kdyby?  Správná je druhá varianta, 
neboť slovo „euro“ není nesklonné, skloňuje 
se podle vzoru město. A je to. S městem, tedy 
s eurem. Pokud bych měl kapsář jako babička 
Boženy Němcové, možná bych tam umístil 
i šest měst, a tedy šest eur, nikoliv šest euro. 
Mimochodem – napadlo by vás říct, že jste si 

dali v restauraci jídlo za šest dolar místo za šest 
dolarů? 
Pořídíme si nové hardwary a softwary? Toto 
není otázka pro naše Výpočetní středisko, i zde 
se budeme bavit o češtině. Ale mimochodem 
– nových hardwarů máme teď na ředitelství 
a nejen tam neúrekom. Na každém patře je 
zbrusu nové moderní tiskové zařízení, do kte-
rého ze svých počítačů přes internet posíláme 
vše, co potřebujeme vytisknout.  Dosavadní 
tiskárny budou z kanceláří odvezeny. Protože 
ale potrubní poštu naše společnost zavedenu 
nemá a vytištěné dokumenty po internetu po-
slat z tiskárny do kanceláře nelze, musíme čas-
těji než dřív zvedat své, v některých případech 
velmi dobře živené figury, a pro vytištěný pa-
pír si chodit na konec chodby. Domnívám se, 
že se tím počet tisků, a tím i náklady, zákonitě 
sníží – najednou mnozí zjistí, že tolik tisknout 
nemusejí. A kdyby ne – existují další možnosti 
– například vypnout na hodinku internet. Pak 
se hodinu tisknout nebude. Tipnul bych si, že 
cca 30 % toho, co by jinak během té vypnuté 
hodiny bylo vytištěno, již vytištěno nebude 
vůbec… Ve čtvrtém patře ředitelství se nad 
tiskárnou objevila cedule s výzvou, abychom 
tiskli pouze černobíle a pokud bude potřeba 
zvýraznění, použili přiložené pastelky. A sku-
tečně – na tiskárně ležela krabice se zbrusu 
novými pastelkami. Cedule se odvolávala na 
vedoucího oddělení systémová podpora naší 
Výpočetky, ale ten chudák o ničem nevěděl. 
Možná se na mne nebude zlobit, prozradím-
li, že když jsem s ním pak o tom mluvil, úplně 
tuto myšlenku nezavrhnul. Cedule i pastel-

ky ale do druhé dne opět zcela nenápadně 
zmizely. Ale zpět k  češtině. Slova hardware  
a software bychom měli skloňovat, tedy na-
příklad „s novým softwarem jsme spokojeni“, 
pro množné číslo je ale lepší pracovat s těmito 
slovy jako se jmény hromadnými, tedy „široká 
nabídka softwaru“ místo „široká nabídka soft-
warů“.  Úvodní otázku by proto bylo vhodnější 
formulovat takto: Pořídíme si nový hardware 
a software?
Mohu kdykoliv mimo pátku. Není zde podstat-
né, co mohu kdykoliv mimo zmíněného pátku, 
to nechť si čtenář doplní podle své fantazie. 
Důležitý je zde tvar „mimo pátku“. Přestože 
většině bude připadat správný, opak je prav-
dou.  Existuje pouze jediná správná varianta, 
a to „mimo pátek“, tedy „mohu kdykoliv mimo 
pátek“. Pokud se vám to nelíbí a mocí mermo 
chcete použít tvar pátku, nezoufejte, mám pro 
vás řešení. Použijte místo předložky „mimo“ 
předložku „kromě“. Ta se pojí se druhým pá-
dem (předložka „mimo“ s  pádem čtvrtým). 
Věta pak bude znít „mohu kdykoliv kromě pát-
ku“ – a jste z toho venku.  
„Mimo tohoto dluhu navíc dlužila i svým kole-
gům“ – je tato věta formulována správně?  Od-
pověď napište prosím na e-mail msvidrnoch@
dpo.cz.  Pokud je napsaná správně, napište 
pouze, že ano, pokud si myslíte, že správně 
napsaná není, napište ne a současně i správný 
tvar. První tři správné odpovědi budou odmě-
něny věcnou cenou (neplatí pro členy týmu 
připravujícího Zpravodaj). 
Pokračování v příštím čísle. 

Miroslav Švidrnoch

V  posledním loňském Zpravodaji zazněla 
informace, že rezervační systém pro osoby 
přepravující se v  ostravské MHD na vozících 
pro invalidy je po projekční stránce komplet-
ně připraven a k  jeho zprovoznění zbývá již 
jen pořídit příslušné programové vybavení. 
Abychom si ověřili smysluplnost nákladů, kte-
ré je nutno v  souvislosti s pořízením tohoto 
programového vybavení vynaložit, požádali 
jsme o součinnost zástupce největší ostravské 
organizace sdružující osoby pohybující se na 
vozících pro invalidy a redakci známého ča-
sopisu pro vozíčkáře Vozka. S  pomocí těchto 
organizací se nám podařilo seznámit s princi-
pem fungování rezervačního systému a jeho 
hlavními výhodami poměrně velkou skupinu 
ostravských vozíčkářů, kteří současně dostali 
možnost vyjádřit svůj postoj k  rezervačnímu 
systému prostřednictvím internetové ankety. 

V  anketě hlasovalo v  období od 4. 12. 
do 29. 12. 2015 cca 40 vozíčkářů. Z nich 
pouze jedna třetina rezervační systém 
jednoznačně odmítla. Zbylé dvě třetiny 
respondentů by rezervační systém uví-
taly nebo by jej alespoň rády vyzkoušely 
a podle jeho fungování by se následně 
rozhodly o případném dalším užívání.
Na základě pozitivního výsledku hlaso-
vání dostal rezervační systém od vedení 
DP Ostrava zelenou a s jeho realizací se 
počítá v průběhu letošního roku. Po za-
vedení rezervačního systému pro osoby 
přepravující se v  MHD na vozících pro 
invalidy do běžného provozu bude DP 
Ostrava prvním dopravním podnikem 
v republice, který tuto službu zdravotně 
postiženým spoluobčanům nabídne.

Aleš Hladký Dvě třetiny respondentů ankety by rezervační systém uvítaly.

Dvě třetiny respondentů ankety by rezervační systém uvítaly.
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Ostravská tramvajová linka číslo 5 Vřesinská – 
Zátiší patří bezesporu mezi nejhezčí tramvajo-
vé tratě vůbec. Svým charakterem a způsobem 
vedení se vymyká běžnému pojetí tramvaje a 
připomíná spíše železniční „lokálku“. Podívej-

me se tedy do historie této zajímavé dráhy.
Obce v údolí říčky Porubky již od přelomu 19. 
a 20. století usilovaly o železniční spojení. Tyto 

snahy nabraly reálné podoby teprve po vzni-
ku samostatného Československa v roce 1918. 
Nejprve z  iniciativy porubského továrníka 
Blažeje obdržela obec Poruba od Ministerstva 
železnic předběžnou koncesi a 21. srpna 1920 
vydalo Ministerstvo železnic Zemské správ-
ní komisi pro Slezsko povolení k  technickým 
přípravným pracím. Prvotní detailní projekt 
stavby drobné dráhy byl projednán pochozí 
komisí ve dnech 19. – 21. dubna 1921. Proble-
matické bylo rovněž finanční zajištění stavby, 

neboť vedle země Slezské se zúčast-
něné obce měly podílet na výši sta-
vebních nákladů ve výši 30 %. Tato 
podmínka se nakonec podařila splnit 
hlavně přispěním obce Svinov, která 

přispěla obnosem ve výši 1,1 mil. Kč.
Dne 7. června 1923 bylo započato se zemními 
pracemi a stavbou objektů na prvním úseku 

Svinov – Poruba. Pokládka kolejí na celé trati 
Svinov – Vřesina byla ukončena koncem květ-
na 1925. Technicko-policejní zkouška drobné 
dráhy proběhla 29. a 30. července 1925 a pro-
voz na ní byl slavnostně zahájen 2. srpna 1925. 
Stavební délka této první části zamýšlené 
normálně rozchodné malodráhy Svinov – Ky-
jovice-Budišovice – Pustá Polom činila 6,635 
km, nejmenší použitý poloměr byl 100 m a 
největší sklon 30 ‰. Provoz zajišťovaly Slez-
ské zemské dráhy, kte-

ré v té době již provozovaly síť úzkorozchod-
ných elektrických drah o rozchodu 760 mm, 
rovněž ve vlastnictví země Slezské, spojující 
Moravskou Ostravu, Michálkovice, Bohumín, 

Orlovou a Fryštát. Vedle přijímacích budov 
ve Svinově, Porubě a Vřesině byly ve Svino-
vě postaveny dva obytné domy a výtopna se 
dvěma kolejemi, příručními dílnami a skladišti. 
Celou stavbu prováděla firma Bratři Špačkové, 
stavitel a úř. aut. civ. inženýr staveb. ve Slez-
ské Ostravě. Není bez zajímavosti, že již od 
počátku bylo uvažováno s elektrickým poho-
nem dráhy, avšak jeho zavedení bylo z finanč-
ních důvodů neustále odkládáno. Elektrizace 

Z historie trati Svinov - Poruba – Vřesina

Stanice Svinov-nádraží s přijímací budovou a dvěma obytnými domy pro zaměstnance Lokomotiva číslo 1 s osobními vozy Ci 101 a Ci 102 před Vřesinou

První jízdní řád drobné dráhy z roku 1925

Nádraží ve Vřesině bylo až do 7. listopadu 1926 koncovou stanicí dráhy

Lokomotiva číslo 3 s osobními vozy odkoupenými z  dráhy Svinov – Klimkovice před svinovskou 
mannesmannkou kolem roku 1927

Stanice Poruba se nacházela v km 3,544, vlevo skladiště kusového zboží

Výtopna a dílny ve Svinově. Levá kolej sloužila ke spojení drobné dráhy s místní drahou 
Svinov – Klimkovice
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se dráha dočkala až v  poválečném období 
v letech 1947–48. Právě s ohledem na uvažo-
vanou elektrizaci, byla většina vozidel dráhy 
pořízena jako starší. Například první dvě parní 
lokomotivy řady 197 odkoupené od Českoslo-
venských státních drah pocházely z roku 1890. 
Jako nové byly dodány z Kopřivnické vozovky 

v  letech 1925-26 
pouze tři dvounápravové osobní vozy 3. třídy 
řady Ci. Po zahájení provozu na drobné dráze 
ze Svinova do Vřesiny bylo denně vypravová-
no 9 párů vlaků a jízdní doba činila 30 minut.
Tento článek alespoň ve stručnosti podchycu-
je počátky provozu na této zajímavé trati s bo-

hatou historií. S  dalšími osudy dráhy v údolí 
Porubky, jako dostavbou do Dolní Lhoty-Čavi-
sova, Kyjovic-Budišovic, elektrizací a pozdější 
rekonstrukcí a zásadní výměnou vozového 
parku budou čtenáři Zpravodaje seznámeni 
v dalších jeho číslech.   

Jiří Boháček

Již ve Zpravodaji č. 2/2015 jsme vás informo-
vali o některých připravovaných změnách zá-
kona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Nyní aktuálně, s  účinností od 
1. ledna 2016, platí nová vyhláška č. 294/2015 
Sb. provádějící pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích, která nahrazuje vyhlášku 
č. 30/2001 Sb. Tato nová vyhláška ruší některé 
dopravní značky, které se nepoužívaly a zavádí 
některé nové dopravní značky, o kterých jste 
informováni na pravidelných školeních řidičů.
Rovněž s platností prvního dne tohoto roku se 
zavádí do praxe nové pojetí dálniční sítě. Vět-
šina stávajících rychlostních silnic je převede-
na na dálnice, takže v podstatě ze dne na den 
jsme v  České republice rozšířili dálniční síť o 
přibližně 700 km. Některé úseky silnic 1. třídy 
byly převedeny na „silnice pro motorová vozi-
dla“. S  touto změnou došlo rovněž ke změně 
max. povolených rychlostí, čímž na „silnici pro 
motorová vozidla“ došlo ke snížení maximální 
povolené rychlosti na 110 km/hod.  
Maximální povolené rychlosti na pozemních 
komunikacích řeší § 18 zákona č. 361/2000 Sb.:
(1) Řidič motorového vozidla o maximální pří-
pustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a au-
tobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 
km/h; na silnici pro motorová vozidla rychlostí 
nejvýše 110 km/h a na dálnici rychlostí nejvý-
še 130 km/h. Řidič jiného motorového vozidla 
smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h. 

(2) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 
km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro moto-

rová vozidla, nejvýše 80 km/h. 

(3) Místní úpravou provozu na pozemních ko-
munikacích lze nejvyšší dovolenou rychlost 
podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici 
nebo silnici pro motorová vozidla bez směro-
vě oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší 
dovolená rychlost na nejvýše 90 km/h. 

(4) Místní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích podle lze nejvyšší dovolenou 
rychlost podle odstavce 1 zvýšit, maximálně 
však o 30 km/h. Na silnici pro motorová vo-
zidla se směrově oddělenými jízdními pásy 
lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle  
odstavců 2, maximálně však o 20 km/h. 

S účinností od 20. února 2016 dochází k další 
novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. 
Již v úvodu se v § 5 zpřísňují povinnosti řidiče, 
kde jsou vložena nová ustanovení v souvislos-
ti s přejezdem pro cyklisty a čistotou vozidla: 
Podle novelizace řidič mj. nesmí: 

-  ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní ko-
munikaci na přejezdu pro cyklisty,

-  řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, ná-
mraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z 
místa řidiče vpřed, vzad a do stran,

-  řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákla-
du je led, který by při uvolnění mohl ohro-
zit bezpečnost provozu na pozemních ko-
munikacích.

Z tohoto ustanovení zákona jasně vyplývá, že 
každý řidič musí dbát větší opatrnosti při jízdě 

nejen na přechodech pro chodce, ale nově i na 
přejezdech pro cyklisty, a před započetím jíz-
dy očistit vozidlo od jakýchkoliv nečistot. Toto 
platí pro všechna vozidla, nejen nákladní.
Další novinkou je pravomoc policisty zadr-
žet řidiči „Osvědčení o registraci vozidla“ (tzv. 
malý techničák), a to v  případě, že policista 
zjistí na vozidle technickou závadu – viz nový 
§ 6b zákona: 
„Zjistí-li se při kontrole technického stavu vo-
zidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňo-
vání dopravní nehody nebezpečná závada, 
která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti pro-
vozu na pozemních komunikacích nebo ne-
příznivé působení provozu vozidla nebo jízdní 
soupravy na životní prostředí, zadrží policista 
osvědčení o registraci vozidla vykazujícího ta-
kovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo 
jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Do-
klad o zadržení osvědčení o registraci vozidla 
policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadr-
žet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.“ 
Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadr-
žet, protože je řidič vozidla nemá u sebe, je 
provozovatel vozidla povinen toto osvědčení 
odevzdat do 5 pracovních dnů obecnímu úřa-
du obce s rozšířenou působností příslušnému 
k zapisování údajů o vozidle do registru silnič-
ních vozidel. Provozovatel vozidla může požá-
dat o osvědčení až po odstranění nebezpeč-
ných závad na vozidle a předložení protokolu 
o technické prohlídce prokazující odstranění 
závad.

Změny v zákoně o silničním provozu I.

Slavnostní uvítání prvního vlaku v Porubě 2. srpna 1925

Bývalá výtopna s dílnou slouží nyní jako autoservisPřijímací budova ve stanici Poruba je po přestavbě využívána jako ubytovna

Jeden z prvních vlaků před porubským obecním domem

(Pokračování v příštím čísle.) 
Ing. Zdeněk Kudela

1/2016 Dopravního podniku Ostrava

13



POCHVALY
-  Pokutovaný cestující ocenil profesio-

nální přístup pana Stanislava Patho, 
pracovníka oddělení přepravní kont-
roly, během ukládání tarifní přirážky. 

-  Pan Marian Holota, řidič střediska do-
prava autobusy Poruba, a pan Petr 
Telecký, řidič střediska doprava tro-
lejbusy, obdrželi pochvalu za vykázá-
ní nepřizpůsobivé osoby z  přepravy. 
Stejné poděkování obdržel také pan 
Vlastimil Horák, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník. 

-  Profesionální přístup při konfliktu 
s nepřizpůsobivými občany byl před-
mětem pochvaly udělené paní Janě 
Maloušové, řidičce střediska doprava 
autobusy Poruba. 

-  Paní Jana Zbořilová, řidička střediska 
trolejbusy, přijala pochvalu za kladný 
přístup k  cestujícím se sníženou po-
hyblivostí. 

-  Paní Petře Galačové, pracovnici od-
dělení prodej jízdenek, byla zaslána 
pochvala za profesionální přístup při 
řešení problému s ODISkou. 

-  Pan Pavel Díža, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník, obdržel po-
chvalu cestující za pomoc s vyhledá-
ním správného autobusového spoje. 

-  Nebojácný přístup paní Marcely Mač-
kalové, řidičce střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava, vůči pod-
napilým cestujícím bez jízdního do-
kladu, ocenil cestující pochvalou. 

-  Vedení společnosti obdrželo také po-
chvalu za profesionální výkon služby 
paní Ivony Hrabovské, řidičky středis-
ka doprava tramvaje Poruba. Profesi-
onální styl jízdy byl rovněž důvodem 

pochvaly zaslané panu Karlu Hosta-
šovi, řidiči střediska doprava autobu-
sy Hranečník. 

-  Vyčkání na dobíhající cestující bylo 
předmětem pochval určeným řidičům 
střediska doprava autobusy Hraneč-
ník, panu Václavu Burešovi a Martinu 
Štukovi. Pochvalu obdrželi také paní 
Iveta Thérová a Michal Borský, řidiči 
střediska doprava tramvaje Poruba. 

-  Poděkování za nalezení a odevzdání 
mobilních telefonů bylo předmětem 
pochval udělených panu Daliboru 
Klechovi, řidiči střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava a panu 
Lubomíru Kowalikovi, řidiči střediska 
doprava tramvaje Poruba. 

-  Pan Roman Strachala, řidič střediska 
doprava autobusy Hranečník, obdržel 
poděkování cestující s  kočárkem za 
vzorné přistavení vozu do zastávky. 

-  Cestující poděkovala e-mailem panu 
Miroslavu Kartarikovi, řidiči středis-
ka autobusy Hranečník, za  příkladné 
zvládnutí situace s problémovým ces-
tujícím. Stejná pisatelka ocenila i pana 
Dalibora Kuboně, řidiče střediska do-
prava autobusy Poruba, a to za pro-
fesionální přístup k cestujícím během 
výluky. 

-  Poděkování za zajištění zvláštní fo-
tografické jízdy historických vozidel 
MHD obdrželi pánové Michal Mikula, 
řidič střediska doprava trolejbusy, Pa-
vel Matušek, řidič střediska doprava 
tramvaje Poruba a také pan Tadeáš 
Pryszcz, pracovník odboru doprava. 

-  Pomoc s nástupem do vozidla a vý-
stupem z něj byla důvodem k napsání 

pochvaly určené panu Petru Zapleta-
lu, řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník. 

-  Poděkování za vyčkání na přestup 
cestujících mezi spoji bylo zasláno 
panu Štefanu Petríkovi, řidiči středis-
ka doprava tramvaje Moravská Ostra-
va a také panu Jiřímu Kostřicovi, řidiči 
střediska doprava autobusy Poruba. 

-  Pan Zbyněk Hříbek a pan Robert Bílka, 
pracovníci oddělení přepravní kont-
rola, obdrželi poděkování za  vzorné 
zvládnutí situace s problémovým ces-
tujícím ve spoji tramvajové linky č. 4. 

-  Cestující zaslal srdečné poděkování 
pracovníkům střediska doprava au-
tobusy Poruba za pomoc při hledání 
zapomenutého notebooku. Poděko-
váno bylo zejména panu Robertu Ho-
molkovi a Danielu Zapletalovi. 

-  Pan Rudolf Pavlíček, pracovník od-
dělení přepravní kontrola, obdržel 
poděkování za vstřícný přístup nejen 
k  cestujícím, ale i k  postiženým dě-
tem, kterým se věnuje v době volna. 

-  Cestující poděkovala řidičům středis-
ka doprava autobusy Poruba, panu 
Martinu Součkovi a Jiřímu Suchánko-
vi, a to za odevzdání mobilního tele-
fonu, který syn pisatelky ztratil dva-
krát za sebou. 

-  Pisatelka  ocenila pochvalou oka-
mžitou a takřka profesionální zdra-
votní pomoc, kterou poskytli pra-
covníci provozu údržba příslušenství 
dopravní cesty pan Dalibor Myrta 
a Antonín Tvrdý cestujícímu, jehož 
postihla náhlá nevolnost v blízkosti 
tramvajové zastávky Prostorná.

Záznamové zařízení také v autobusech
V Dopravním podniku Ostrava obdržíme roč-
ně zhruba 400 stížností od cestujících na řidi-
če MHD. Tento počet bohužel každým rokem 
dále narůstá. Přitom je nutno podotknout, že 
jen necelá třetina ze všech doručených stíž-
ností je oprávněných. Ostatní se při podrob-
ném prošetření ukážou jako neopodstatněné 
nebo dokonce zcela vymyšlené. Abychom 
mohli ve vedení dopravy stížnosti v  takovém 
objemu efektivně a spravedlivě posuzovat, 
musíme mít k dispozici vhodné nástroje. Ob-
rovskými pomocníky jsou v  této souvislosti 
záznamové jednotky ve vozidlech. Donedáv-
na byly ze zákona umístěny jen v tramvajích a 
v trolejbusech. Nákupem 105 nových autobu-
sů Solaris s pohonem na CNG, vybavených pří-
mo z  výroby záznamovými jednotkami TT62 
od výrobce Mesit aerospace, se trend užívání 
záznamových zařízení rozšířil i do autobusové-
ho provozu.
No a co všechno jsme vlastně schopni ze zá-
znamové jednotky autobusu vyčíst? Nejvý-
znamnější sledovanou veličinou je rychlost 
jízdy. Například obdržíme-li od cestující ve-

řejnosti poměrně častý pod-
nět, že řidič „jezdí jako prase“ 
umíme vyhodnotit nejen pře-
kročení povolené rychlosti, 
ale i zrychlení, s  jakým vozi-
dlo rozjíždí a také zpomalení, 
s jakým brzdí. Velmi snadno 
tak můžeme tvrzení nespo-
kojeného cestujícího vyvrátit, 
nebo v horším případě potvr-
dit a nevhodnou techniku jíz-
dy řešit s příslušným  řidičem. 
Technika jízdy řidičů je ze stra-
ny cestující veřejnosti jedním 
z necitlivěji vnímaných ukaza-
telů kvality MHD.
Další důležitou sledovanou veličinou je spo-
třeba plynu. Tuto umí záznamové jednotky 
TT62 v autobusech evidovat jmenovitě na jed-
notlivé řidiče. Na využití získaných dat o spo-
třebě plynu ve firemním informačním systému 
pro odměňování řidičů za dosažené úspory 
intenzivně pracujeme a se zavedením do běž-
ného provozu počítáme ve druhém čtvrtletí 

letošního roku.
Mimo rychlosti jízdy a spotřeby plynu ucho-
vávají záznamové jednotky TT62 dalších 30 
signálů, například osvětlení vozidla, směrová 
světla, užívání retardéru, kneeling nebo chod 
motoru, a to i ve vztahu k  jeho ponechání 
v  chodu při delším stání na obratišti. Příklad 
vyhodnocených dat získaných ze záznamové 
jednotky TT62 autobusu ev.č. 7208 je vidět na 
obrázku.
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Příklad vyhodnocení sledovaných veličin ze záznamové jednotky TT62 v autobusu.

Aleš Hladký
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Tvarůžky jsou zrajícím sýrem vyrobeným z netučného tvarohu. Jsou proto nízkokalorickým zdrojem bílkovin a tedy i vhodným  
zpestřením odlehčeného jídelníčku. V našem případě se tvarůžky stávají výraznou složkou hlavního jídla. 

Příprava: 
Kuřecí prsa upravíme nožem tak, aby vznikla kapsa, do které vložíme tvarůžek zabalený v plátku šunky. Okraje kapsy sklepneme paličkou na maso 
nebo sepneme párátky, aby náplň nevytékala. Naplněné kapsy opepříme a mírně osolíme. V pánvi rozpálíme olej, na kterém kapsy z obou stran 
osmažíme. Maso vyjmeme a na pánvi osmahneme dozlatova nakrájenou cibulku. Poté vrátíme maso zpět do pánve, podlijeme černým pivem a 
krátce podusíme. Bude-li potřeba, podléváme už jen vodou nebo vývarem. 
Hotová kuřecí prsíčka zdobíme krájenou petrželkou a podáváme s bramborem, rýží nebo zeleninou. 

Fitness recept
Plněná kuřecí prsíčka
• 4 menší kuřecí prsa

• 4 plátky šunky

• 100 g tvarůžků 

• 1 střední cibule

• 2 dcl černého piva

• Sůl, pepř na ochucení

• Olej na osmažení
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Křížovka

Šimečka Libor 25 1. 1. 2016 DTR

Šusta Josef, JUDr. 25 1. 1. 2016 RPS

Wenzel Martin 25 1. 1. 2016 DTP

Machát Rostislav 25 5. 2. 2016 TTR

Škuta Miroslav 30 6. 1. 2016 DAH

Balwar Petr 30 16. 1. 2016 DTR

Smetana Miroslav 35 2. 1. 2016 DAP

Beneš Miroslav 35 4. 1. 2016 DAH

Hudeček Oldřich 40 9. 2. 2016 EZS

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar Příjmení a jméno druh

výročí
datum 
výročí útvar
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Starší
značka
vývojky

Starší venkovan vidí mladou dvojici,
která Se za jízdy objímá, a Sám pro

Sebe Si říká: „ten řidič špatně
Skončí. ...viz tajenku.”

GRATULUJEME!GRATULUJEME!
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