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Nová tvář ve vedení společnosti

Mgr. Veronika Seidlerová
vedoucí odboru řízení lidských zdrojů.
Po absolvování obchodní akademie v Ostra-
vě, obor veřejnosprávní činnost, pokračovala 
dále v humanitním studiu na Ostravské uni-

verzitě, katedra psychologie a sociál-
ní práce, obor sociální práce s pora-
denským zaměřením. 
Od roku 2006 pracovala ve společ-
nosti FC Baník Ostrava a.s., a to v od-
dělení marketingu a ticketingu. 
V roce 2012 nastoupila do dceři-
né společnosti skupiny VÍTKOVICE 
MACHINERY GROUP a v roce 2014 
pak přestoupila do mateřské spo-
lečnosti VÍTKOVICE a.s. Zde pra-
covala do 31. 3. 2016, kdy ukon-
čila pracovní poměr a nastoupila 
k Dopravnímu podniku Ostrava a.s. 

Během své profesní kariéry pracovala vždy 
v oblastech, jejichž hlavní pracovní náplní 
byla především práce s lidmi a organizová-
ní.  Prošla funkcí asistenta, referenta, perso-

nalisty a HR generalisty. Podílela se na vzdě-
lávacích a personálních projektech, byla ga-
rantem a manažerem jak zaměstnaneckých, 
tak i vzdělávacích procesů a ráda se setká-
vala se zaměstnanci v roli interního lektora. 
Zkušenosti s personalistikou a řízením lid-
ských zdrojů získávala postupně v jednotli-
vých profesích, které byly zaměřeny na den-
nodenní práci a komunikaci s lidmi, vedení 
personální agendy a řešení pracovní proble-
matiky. Na novém pracovišti by se ráda po-
dílela na bezproblémovém chodu personál-
ní politiky a s tím spojených vybraných čin-
ností, včetně udržení a rozvoje vysoce kvali-
� kovaného týmu zaměstnanců.
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Cestujeme s platební kartouCestujeme s platební kartou
Platební karty procházejí jedním z nejvý-
znamnějších období svého vývoje.  Zavede-
ní bezkontaktní technologie znamená, že po-
prvé ve své historii může platební karta vy-
konat transakci na fyzickém obchodním mís-
tě, aniž by se musela vkládat do akceptační-
ho terminálu. Tato technologie otevírá nové 
možnosti provádění transakcí a nové seg-
menty, kde doposud nebylo kontaktní pou-
žití platebních karet možné. 
Městská hromadná doprava je jedním ze seg-
mentů, které nemohly plně využít kontaktní 
platební karty. Požadavky na rychlost obslu-
hy cestujících, či obavy z poškození karet při 
kontaktním čtení způsobily, že dopravní seg-
ment začal používat specializované bezkon-
taktní karty předtím, než kartové společnosti 
začaly aktivně migrovat k bezkontaktní tech-
nologii. Toto zpoždění je nyní vyrovnáno,
a tak se � nanční instituce provozovatele ve-
řejné dopravy a odborná veřejnost začaly za-
jímat, jak by bylo možné využít platební kar-
ty v odbavovacích systémech veřejné dopra-
vy v České republice.
S využitím dotací fondu EU ROP Moravsko-

slezsko jsme v  loňském roce pořídili moderní 
technologii pro odbavování cestujících pro-
střednictvím bezkontaktních čipových karet 
ODISka. Pro zvýšení kvality služeb, cestovní-
ho komfortu a dostupnosti jízdních dokladů 
nyní přicházíme s další novinkou, která od-
bavování cestujících posouvá na světovou 
úroveň. Spolu s našimi partnery společnost-
mi VISA Europe; ČSOB, a.s.; Mikroelektronika 
spol. s r.o.; Koordinátor ODIS s.r.o. a XT-Card 
a.s. zavádíme od července 2016 možnost hra-
zení jednotlivého elektronického jízdného 
v ostravské MHD prostřednictvím běžných 
bezkontaktních bankovních platebních ka-
ret. Klasická jízdenka v papírové podobě by 
neměla vůbec existovat. Odbavování cestu-
jících se tím stává ještě jednodušší a pohodl-
nější.   
Platební karty jsou akceptovány všemi ter-
minály, jimiž jsou vozidla Dopravního podni-
ku Ostrava a.s. vybavena. Řešení je v souladu 
s požadavky karetních asociací Visa a Mas-
tercard a umožní odbavení všech typů bez-
kontaktních platebních karet VISA a Master-
card (debetních, kreditních i předplacených), 

které umožňují provádět bezkon-
taktní transakce v dopravě (pozn. 
všechny karty vydané v ČR a vět-
šina zahraničních tyto požadavky 
splňují).
Přiložením platební karty k od-
bavovacímu terminálu lze poří-
dit pouze elektronickou obyčej-
nou jízdenku přestupní nebo ne-
přestupní. Pořízení jiných jízde-
nek (zlevněných, dokupovaných 
nebo kuponů) v současné době 
není zatím možné.
Zúčtování jízdného je provede-
no dle jednotlivých přiložení pla-
tební karty k terminálům ve vozi-
dlech, přičemž se vyhodnocuje, 
zda se jednalo o Check-in (nástup 
do vozidla), nebo Check-out (vý-
stup z vozidla při pořízení 10min. 
nepřestupní jízdenky).

Zúčtování provedených přiložení platebních 
karet k terminálu je pak prováděno denně ve 
03.00 hodin v clearingovém centru Koordi-
nátora ODIS s.r.o. Zúčtovány jsou všechny jíz-
dy za uplynulé zúčtovací období, kterým je 
časové rozmezí od 03:00 hodin prvního dne 
do 02:59 hodin následujícího dne.
V případě, že cestující za zúčtovací obdo-
bí provede více jízd a součet částek za tyto 
transakce překročí cenu 24hodinové jízden-
ky, je cestujícímu účtována jen cena 24hodi-
nové jízdenky dle platného tarifu.
Clearingové centrum Koordinátora ODIS 
následně zašle � nální platební transakci do 
vydavatelské banky.
Při používání platebních karet v dopravě jsou 
dodržovány bezpečnostní standardy karto-
vých společností a také PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard), kte-
rý představuje mezinárodní pravidla de� nu-
jící podmínky nakládání s údaji držitelů pla-
tebních karet. Tato mezinárodní pravidla jsou 
určena pro organizace, které zpracovávají, 
přenášejí nebo uchovávají data z platebních 
karet a kartových transakcí.
Údaje o platební kartě musí samozřejmě 
chránit také samotní držitelé platebních ka-
ret. Při použití platební karty v dopravě se 
při přikládání platební karty k terminálu 
nikdy nezadává PIN. Je rovněž třeba dbát na 
to, aby cestující v okamžiku odbavení vždy 
přikládali pouze jednu platební kartu. Pokud 
terminál zjistí, že cestující přiložil karet více, 
např. přiložil peněženku s více bezkontaktní-
mi kartami, pak přiložení odmítne. Tím je tak 
zabráněno případu, kdy by jízdné bylo strže-
no z jiné karty, než cestující zamýšlel. 
Službu používání platební karty v ODIS včet-
ně zúčtování v clearingovém centru Koordi-
nátora ODIS provozuje a technicky zajišťuje 
Koordinátor ODIS s.r.o. 

Ing. Jaroslav Šimčík

V úterý 28. června se v prostorách Hotelu Imperial usku-
tečnila tisková konference k zavedení možnosti platby 
jízdného ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. 
běžnou bezkontaktní platební kartou. Na snímku před-
stavuje nový úspěšný projekt předseda představenstva 
Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
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Od poloviny roku 2015 probíhá intenzivně 
zaměstnanecká rekvali� kace nových zaměst-
nanců na pozice řidiče autobusů a trolejbu-
sů. V současnosti není na trhu práce dosta-
tek kvali� kovaných uchazečů s dovedností 
řídit vozidlo nad 3,5 tuny a o pracovní místo 
na tyto profese se hlásí uchazeči, kteří vlast-
ní řidičský průkaz pouze s řidičským oprávně-
ním skupiny „B“. Díky této skutečnosti vzniká 
i současný problém - tito budoucí řidiči MHD 
nemají mnohdy dostatečné jízdní zkušenosti 
s řízením osobního automobilu, což teprve pak 
s autobusem nebo s trolejbusem, který má ne-
srovnatelně vetší rozměry a hmotnost.
Rozsah výuky kurzu řidičského oprávnění sku-
piny „D“ se skládá z 50 hodin teorie. Nedílnou 
součástí je samozřejmě 30 hodin cvičné jízdy, 
bez kterých se kurz nemůže obejít. Z toho vy-
plývá, že nároky na výuku praktické části cvič-
ných jízd jsou opravdu vysoké, a proto je zce-
la nemožné, aby autoškola tyto zaměstnance 
ještě učila základy řízení, které by již měl ucha-
zeč o zaměstnání ovládat. S takovými „nezra-
lými“ uchazeči nelze dosáhnout kvalit odbor-
ně znalého a kvali� kovaného řidiče. V tako-
vých případech pak dochází k opakovanému 
přezkoušení, prodlužují se termíny vzdělávání 
a v neposlední řadě se také přidává riziko zvý-

šení nehodovosti v běžném provozu.
Z těchto důvodů se při náboru nových zaměst-
nanců od června 2016 rozšíří teoretická část 
vstupního pohovoru o praktickou část, jejímž 
hlavním cílem bude ověření znalostí a schop-
ností řízení motorového vozidla (osobního au-
tomobilu) u nového uchazeče o zaměstná-
ní na pracovní pozici řidič autobusu nebo tro-
lejbusu. Prověřování znalostí realizují zkušení 
učitelé autoškoly s dlouholetou praxí. Každý 
uchazeč tak nejdříve absolvuje krátkou kon-
zultaci s lektorem, při které sdělí základní infor-
mace o sobě a o zkušenostech s řízením, dále 
jsou pak součástí vstupní-
ho pohovoru zkušební tes-
ty z pravidel silničního pro-
vozu. V praktické části je pak 
řidič prověřen jízdou s vozi-
dlem v provozu, kdy během 
jízdy lektor pozoruje řidi-
če při řízení a manévrování. 
Při těchto jízdách hodnotí 
a zapisuje přesně stanovená 
kritéria s ohledem na bez-
pečnost silničního provozu. 
Výsledkem celého hodno-
cení je pro� l určující kvali-
tu řidiče, s nímž je na závěr 

každý uchazeč i zaměstnavatel seznámen. Na 
základě hodnocení a následného doporučení 
je pak uchazeč vyslán k získání zdravotní způso-
bilosti a dopravně-psychologické způsobilosti 
k řízení motorového vozidla (autobus). V přípa-
dě splnění výše uvedených podmínek je roz-
hodnuto o přijetí daného uchazeče o zaměst-
nání. 
Věříme, že tento způsob ověřování nám po-
může lépe posoudit a následně i vybrat vhod-
né uchazeče, a že se nám tak podaří zvýšit 
i úspěšnost kandidátů v jednotlivých kurzech.

Ing. Eva Kubíčková

Praktická zkouška z řízení i teoretický test 
pro nové uchazeče

Muzejní noc 2016
Dopravní podnik Ostrava v rámci Ostravské muzejní noci tradičně představil v sobotu 11. června 2016 početnou sbír-
ku svých historických vozidel. Kromě statické expozice vozidel v areálu dílen v Martinově byly pro návštěvníky připra-
veny atraktivní okružní jízdy po areálu a komentované prohlídky depozitáře historických vozidel s průvodci, kteří zá-
jemcům poutavě sdělovali zajímavosti z historie MHD na Ostravsku.
Na místě se téměř po celou dobu konání pohybovalo i několik set návštěvníků, kteří se pravidelně obměňovali. 
Dohromady navštívilo muzejní noc v Dopravním podniku Ostrava odborným odhadem 1850 návštěvníků. Další tisíce 
návštěvníků byly přepraveny ve speciálně vypravených čtyřech tzv. muzejních autobusových linkách, které ve dvace-
timinutovém intervalu bezplatně přepravovaly návštěvníky mezi jednotlivými zúčastněnými institucemi.

redakce
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V sobotu 21.5.2016 se v martinovském areálu ústředních dílen Do-
pravního podniku Ostrava za nádherného letního počasí usku-
tečnila soutěž řidičů trolejbusů v jízdě zručnosti. Na startu se se-
šlo celkem dvacet pět soutěžících rozdělených do pěti družstev. 
Mimo nšich domácích řidičů předvedli na soutěži své znalosti a do-
vednosti také řidiči z Dopravního podniku města Brna (DPMB) 

a Městského dopravního podniku Opava (MDPO).Soutěž začala krát-
kým vědomostním testem a pokračovala jednotlivými jízdami trolej-
busem Solaris Trollino 12 AC. Na trati bylo připraveno osmnáct prak-
tických disciplín, které bylo nutné zdolat ve vymezeném čase 20 mi-
nut. V teoretické i dovednostní části se nejlépe dařilo panu Karlu Urba-
novi, který v celé soutěži s obrovským náskokem zvítězil. Na druhém 

Jízdy zručnosti řidičů trolejbusů 2016

místě skončil pan Martin Souček a třetí pozici zaujal pan Libor Rutar 
(všichni z DPO). Své síly změřili kromě soutěžících řidičů také kapitá-
ni družstev, a to v exhibiční disciplíně při couvání truck trialovým spe-
ciálem Tatra 813 8x8 do předem vymezeného prostoru. Bez jediné-
ho dotyku s vodícími deskami se to podařilo Pavlu Ovečkovi (DPMB) 
a Jaromíru Walaskému (MDPO). S jedním dotykem zacouval Martin 
Chleboun (DPO).
Pro ostatní návštěvníky soutěžního dne, kterých se v Mar-
tinově nakonec sešlo přes dvě stovky, byl připraven boha-
tý doprovodný program. Nejvíce zájemců z řad těch nejmlad-
ších návštěvníků si našly jízdy výcvikovým autobusem � remní 
autoškoly pod dohledem zkušeného instruktora jízdy pana Rostislava 
Adama. Kdo neměl dost ježdění autobusem, mohl se povozit patnácti 
tunovým speciálem Tatra 813 8x8. K vidění byla také těžká vyprošťova-

cí technika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 
zásahové vozidlo Policie České republiky ve speciální úpravě pro kont-
rolu dodržování rychlosti jízdy a historický autobus Praga RND.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v odpoledních hodinách 
za účasti představitelů obou odborových organizací a ředitele DPO 
pana Romana Kadlučky v příjemném prostředí přilehlého podniko-
vého sportoviště. Celý soutěžní den pak završila svým vystoupením 
rocková kapela „RMD“.
Na závěr nezbývá, než všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli, 
vyslovit velké poděkování za vynaložené úsilí a popřát mnoho zdaru do 
další práce.

Aleš Hladký

Vystoupení kapely RMDZázemí soutěže

Odhad bočního odstupu Historický unikát Praga RND

Výměna uhlíků

Přesné zastavení na značce Otevření závory čelem vozu

Sotěžní disciplína s názvem „koule“

Výstava vyprošťovací techniky

Policista předvádí zadržení pachatele

Spokojení soutěžící s rodinami a známými

Jízdy zručnosti řidičů trolejbusů 2016
3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Czech Raildays 2016Czech Raildays 2016
Vítězové soutěže družstev

Vítězové jízdy zručnosti zleva Martin Souček, 
Karek Urban a Libor Rutar

Oba vítězové soutěže kapitánů 
zleva Pavel Ovečka  a Jaromír Walaski 

Tým soutěžících z Brna 
s ředitelem DPO a dopravním náměstkem Tým soutěžících z Opavy

Zbrusu nové záze-
mí pro naši expozici 
na veletrhu – upra-
vená unimobuňka 
s kuchyňským kou-
tem dobře slouži-
la a nahradila provi-
zorní řešení z minu-
lých let.

Naše expozice byla umís-
těna na tradičním místě 
na volné ploše výstaviště. 
Na snímku v popředí elek-
trobus našeho spoluvy-
stavovatele Ekovy Electric, 
za ním nově opravený náš 
historický trolejbus Škoda 
8 Tr ev. č. 29, který nedáv-
no získal nový, historicky 
věrný, nástřik karoserie.

Dopravní podnik Ostrava se zúčastnil letos již 
17. ročníku mezinárodního veletrhu drážní 
a manipulační techniky, výrobků a služeb pro 
potřeby železniční a městské kolejové dopra-
vy Czech Raildays, který se konal od 14. do 16. 
června.
Naše již tradiční prezentace byla z oblasti ozna-
movací a zabezpečovací techniky pro tram-
vajovou a trolejbusovou dráhu. Specialisté – 
technici z odboru dopravní cesta zde předsta-

vili např. systémy řízení tramvajových a trolej-
busových výhybek, skříň kolejového mazníku, 
zařízení pro dohled a záznam stavu tramvajo-
vé výhybky DT9. Zájem laické i odborné veřej-
nosti byl již tradičně velký i proto, že vystavené 
věci nevyužíváme pouze u nás, ale dodáváme 
je i jiným dopravním podnikům.
Nemalému zájmu se těšil také vystavovaný 
historický trolejbus ŠKODA 8 Tr, který je čers-
tvě nalakovaný.

Hlavním naším spoluvystavovatelem je již ně-
kolik let dceřiná společnost EKOVA ELECTRIC 
a.s., která se prezentovala svým novým elek-
trobusem. Dále s námi vystavovala také již po 
několikáté � rma INTERTECH PLUS, s.r.o. doda-
vatel mazníku a nově � rma Tam Tam Research, 
s.r.o., se kterou spolupracujeme na systému 
dálkového dohledu stavu napětí v trolejích 
trolejbusové sítě.

Hana Řepková

3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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II. etapa stavby Rekonstrukce ulice Nádražní
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První dubnový den 2016 v pět hodin ráno byla 
přerušením tramvajového provozu na stávají-
cí dvojkolejné trati zahájena II. etapa stav-
by Rekonstrukce ulice Nádražní v Moravské 
Ostravě. Při této výluce, která byla ukončena 
v pondělí 4. dubna, byly vloženy výhybky pro 
jednokolejný provoz, upraveno trakční vede-
ní a instalována řídící signalizace jednoko-
lejky. Zároveň � rma RWE Distribuční služby 
v této době uložila pod vozovku a tramvajo-
vou trať chráničky pro nové plynovodní potru-
bí, což si v těchto místech vyžádalo demontáž 
a zpětnou montáž krátkých kolejových polí. 
Po ukončení výluky byl tramvajový provoz 
v rozpracovaném úseku stavby veden jed-
nokolejně a to po koleji ve směru Karolina 
– Přívoz. Silniční provoz byl z prostoru stavby 
vyloučen úplně až na krátký úsek mezi ulicí 28. 
října a ulicí Zámeckou.
Přesně po 2 měsících intenzivní pracovní čin-
nosti, při které zhotovitelé stavby provedli 

v přilehlé části vyloučené koleje veš-
keré přeložky kanalizace, vodovodu 
a plynovodu, byla v sobotu 4. červ-
na zahájena druhá letošní výluka 
v tomto úseku, při které byl jedno-
kolejný provoz přesunut na opač-
nou kolej směr Přívoz – Karolina. 
Tato o jeden den kratší výluka byla 
ukončena v pondělí 6. června. 
Nejdelší období s vyloučením provozu na 
Nádražní ulici nastane od 25. července do 27. 
srpna 2016. Během této doby dojde v úse-
ku cca 370 m k odstranění nefunkční kanali-
zace, starého tramvajového svršku a spodku, 
vozovek a chodníků a bude vybudována nová 
dvojkolejná tramvajová trať a nezbytné části 
okolních zpevněných ploch. Na celém úseku 
I. a II. etapy rekonstruované ulice Nádražní do-
jde během této výluky rovněž k výměně trole-
jového vedení v délce cca 800 m dvojkolejně 
a k výměně křížení s trolejbusovou drahou na 

křižovatce s ulicí Českobratrskou. Do zahájení 
této zásadní výluky však musí zhotovitelé ješ-
tě dokončit veškeré přeložky inženýrských sítí 
na straně nyní neprovozované koleje.
Toto však nebude úplný konec výlukové čin-
nosti v tomto úseku, neboť není vylouče-
no, že zhotovitel na dokončení všech staveb-
ních prací, zejména živičných, bude potřebo-
vat ještě během září kratší víkendové výluky. 
Součástí stavby Rekonstrukce ulice Nádražní 
je rovněž vybudování nové zastávky Elektra, 
která bude podobně jako zastávka Stodolní 
provedena jako nepojížděný mys, avšak s dél-

kou 67 m pro dvě soupravy. Do 
provozu bude uvedena po do-
končení okolních zpevněných 
ploch v říjnu letošního roku.
Po ukončení prací tak město Os-
trava získá nejen obnovenou 
tramvajovou trať, která díky po-
užitým moderním technologiím 
bude splňovat bez výhrad po-
žadované limity na hluk a vibra-
ce, ale také nové inženýrské sítě, 
konstrukce a povrchy vozovek 
a chodníků v této exponované 
části města.              

Jiří Boháček

Dočasná výhybka u zastávky Stodolní navazuje na úsek do-
končený v roce 2015

Harmonogram výluky se musí dodržet – po kolejářích § rmy Strabag Rail na-
stupuje četa trolejářů z § rmy Elektroline

Po osazení chrániček pro plynové potrubí bylo potřeba opět obnovit tramvajový svršek

3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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II. etapa stavby Rekonstrukce ulice Nádražní

Montáž výhybky pro jednokolejný provoz od Karoliny 
probíhala při první letošní výluce v sobotu 2. dubna

Úspěšně provedenou zkušební jízdou práce zdaleka ještě nekončí

Harmonogram výluky se musí dodržet – po kolejářích § rmy Strabag Rail na-
stupuje četa trolejářů z § rmy Elektroline

Stísněné prostorové poměry vyžadují velkou pozornost jak od řidičů dráž-
ních vozidel, tak od pracovníků zhotovitele

Pro větší komfort jízdy byl ze strany od Karoliny dočasně namontován diodový úsekový dělič 
umožňující jízdu pod proudem

Montáž řídící signalizace pro jednokolejný provoz za-
jišťovali pracovníci střediska vrchního vedení DPO

Pokračující stavební práce v prostoru křižovatky ulic 
Nádražní a Čs. legií

3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Trendy rozvoje elektrobusů 
Zavádění elektrobusů
Snižování emisí je zakotveno ve strategic-
kých cílech EU a ČR. S tímto postupem souvi-
sí i rozvoj elektrobusů v hromadné dopravě. 
Energetická koncepce ČR předpokládá za-
jišťovat dopravu s nižší náročností na ropná 
paliva, než je tomu nyní. Z tohoto důvodu 
dochází k rozvoji elektrobusů jako perspek-
tivního druhu dopravy zejména při náhradě 
dieselových autobusů a v městských částech 
i jako doplněk vozidel závislé elektrické trak-
ce.
Dnes se dostává do popředí možnost využí-
vání elektrobusů v rámci měst, jedná se o vý-
hodné řešení, kdy do míst, kde dochází k pře-
pravní poptávce, vyjíždí elektrobusy, ale na-
stává otázka, kde je efektivně dobíjet. Dal-
ší trend, který v této oblasti nastává, je sna-
ha výrobců snížit hmotnost elektrobusů 
a z tohoto z důvodu snižují i hmotnost baterií 
a tím i jejich kapacitu.
Z výše uvedených důvodu zákazníci, kteří ku-
pují elektrobusy, chtějí tyto průběžně dobí-
jet, aby zvýšili jejich využití (délku dojezdu), 
a proto volí průběžné dobíjení. 
Možnosti nabíjení elektrobusů
Pro základní možnosti dobíjení elektrobusů 
lze použít jako zdroj elektrické energie:
•    distribuční elektrickou síť 3× 400 V AC, 

50 Hz, 
•    distribuční elektrickou síť 3× 22 kV AC, 

50 Hz, 
•    trakční elektrickou síť existujících měst-

ských elektrických drah (metro, tramvaje, 

trolejbusy). 
U volby mezi výše uvedenými druhy připoje-
ní bude hrát především roli:
•    vedení distribučních a trakčních energetic-

kých sítí v daném konkrétním místě 
•    cena za odebranou elektrickou energii.
K nabíjení elektrobusů lze v zásadě volit dva 
druhy připojení: 
•    s uzemňovacím vodičem (třída ochrany I) 

– zpravidla se jedná o tzv. čtyřpólové do-
bíjení (dva silové vodiče, zemnicí vodič 
a informační vodič, který slouží k řízení 
a monitorování nabíjecího procesu,

•    bez uzemňovacího vodiče (třída ochrany 
II) – tzn. dvoupólové dobíjení (pouze silo-
vé vodiče).

Dalším možným způsobem systému nabíje-
ní je rozlišení na:
•    kontaktní přenos elektrické energie pří-

mým dotykem silových vodičů,
•    bezkontaktní přenos elektrické energie 

elektromagnetickou indukcí.
Jiné rozlišení je dle možnosti dobíjení 
v době odstávky elektrobusů, využití zá-
suvkového dobíjení, nebo dvoupólového/
čtyřpólového průběžného dobíjení. 
Čtyřpólové dobíjení používá jako zdroj ener-
gie na vstupu jak střídavou distribuční síť, tak 
stejnosměrnou trakční síť (příkladem jsou 
elektrobusy v Drážďanech). 
Podobně jako u dvoupólového dobíje-
ní umožňuje připojení na trakční síť využít 
pro nabíjení rekuperovanou energii ze zá-
vislé trakce. Čtyřpólové nabíjecí stanice jsou 

zpravidla integrovány do zastávek a dobíje-
ní probíhá během nástupu a výstupu cestu-
jících. Nabíjecí systém tak plně využívá pro-
vozních předností čtyřpólového dobíjení 
a zároveň omezuje riziko, že dobíjecí stanice 
nebude k dispozici ve chvíli, kdy je právě po-
třeba. 
Dvoupólové dobíjení z trakčního vedení 
je v zahraničí využíváno oproti čtyřpólové-
mu relativně méně, zejména s ohledem na 
reálná omezení v přenášeném výkonu a na 
nutnost zajištění bezpečnosti obsluhy a ces-
tujících během nabíjení. Toto řešení je nic-
méně velmi blízké zkušenostem a kultuře 
mnoha dopravních podniků v ČR díky pro-
vozování trolejbusů s dlouhou tradicí 
a perspektivnímu využití parciálních trolej-
busů.
Zásuvkové dobíjení je především využí-
váno pro noční balancování trakčních ba-
terií (u většiny zahraničních elektrobusů). 
Tento způsob lze využít i pro dobíjení elek-
trobusů o delších přestávkách během dne 
(např. u elektrobusů, využívaných pouze pro 
pokrytí dopravních špiček). 
Bezkontaktní přenos elektromagnetickou 
indukcí přes mnoho úskalí přináší jednu 
z mnoha výhod, kterou je snížení nákladů 
spojenou s udržováním připojovacích konek-
torů. Dále získáváme větší pohodlí pro nabí-
jení běžných elektrických zařízení a můžeme 
zajistit bezpečný přenos energie, které je po-
třeba mít hermeticky uzavřený. Díky tomu, 
že uchováme elektroniku zcela uzavřenou, 

U volby mezi výše uvedenými druhy připoje-
ní bude hrát především roli:
•    vedení distribučních a trakčních energetic-

kých sítí v daném konkrétním místě 
•    cena za odebranou elektrickou energii.
K nabíjení elektrobusů lze v zásadě volit dva 
druhy připojení: 
•    s uzemňovacím vodičem (třída ochrany I) 

Pro základní možnosti dobíjení elektrobusů 

– zpravidla se jedná o tzv. čtyřpólové do-
bíjení (dva silové vodiče, zemnicí vodič 
a informační vodič, který slouží k řízení 
a monitorování nabíjecího procesu,

•    bez uzemňovacího vodiče (třída ochrany 
II) – tzn. dvoupólové dobíjení (pouze silo-
vé vodiče).

Dalším možným způsobem systému nabíje-
ní je rozlišení na:
•    kontaktní přenos elektrické energie pří-

mým dotykem silových vodičů,
•    bezkontaktní přenos elektrické energie 

elektromagnetickou indukcí.
Jiné rozlišení je dle možnosti dobíjení 
v době odstávky elektrobusů, využití zá-
suvkového dobíjení, nebo dvoupólového/
čtyřpólového průběžného dobíjení. 
Čtyřpólové dobíjení používá jako zdroj ener-

Připomínáme, že zaměstnanci v hlavním pracovním poměru trvajícím nej-
méně dva roky mají právo požádat o příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve výši 400 Kč měsíčně, maxi-
málně však 3 % z vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální 
zabezpečení.
Upozornění zaměstnancům o právu požádat o příspěvek na penzijní 
připojištění se bude od 1. 7. 2016 generovat do výplatního lístku. Bude-li 
mít zaměstnanec zájem o příspěvek na penzijní připojištění, oznámí u své 
penzijní společnosti, že mu zaměstnavatel bude přispívat na penzijní při-
pojištění, výše příspěvku se uvádí v proměnlivé výši.  
Pokud zaměstnanec nemá uzavřeno penzijní připojištění nebo doplňko-
vé penzijní spoření, může tak učinit u kterékoli penzijní společnosti. Poté 
zaměstnanec se smlouvou a dodatkem ke smlouvě týkající se této změ-
ny nebo s  novou  smlouvou  přijde na oddělení mzdová účtárna,  budova  
ředitelství, 1. patro, dveře č. 103, p. Iveta Hedánková, tel. 59 740 1549.
Zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod, nárok na příspěvek na penzij-
ní připojištění nemají.

Iveta Hedánková

Příspěvek na penzijní připojiš-
tění až po dvou letech u fi rmy

Trendy rozvoje elektrobusů 
3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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snižujeme riziko vzniku koroze před prvky, jako jsou kyslík a voda. 
Poskytuje spolehlivý přenos energie na kritické systémy, které jsou 
ve vlhkém, znečištěném a pohyblivém prostředí.
Nabíjení elektrobusů z elektrické trakce
Pro města, která mají zavedenou elektrickou dráhu (tramvaj, trolej-
bus), je výhodnější využívat nabíjecích míst z trakčního napájení 600 
V nebo 750 V stejnosměrných, než napájení z distribuční sítě 3 AC 
400 V 50 Hz. 
K tomuto rozhodnutí je několik důvodů:
•    nižší cena elektrické energie (zhruba poloviční), nakupované ve vel-

kém z vysokonapěťové distribuční sítě 3 AC 22 kV 50 Hz a efektiv-
nější využití nakoupené rezervované kapacity,

•    využití přebytků rekuperované (brzdové) energie v síti existující 
elektrické dráhy (dosud mařené v brzdových odpornících vozidel) 
- možnost úspor energie, 

•    dodávat vysoké výkony při využití stávajících trakčních sítích, bez 
zesilování a prodlužování distribuční sítě, 

•    využití instalovaného výkonu měníren, původně byly technologie 
měníren dimenzovány na provoz vozidel s nehospodárným odpo-
rovým řízením, po přechodu vozidel na pulsní řízení s rekuperací 
jsou původní měnírny výkonově nevyužité, 

•    stačí krátké vzdušné vedení, od liniových tratí nejsou nutné výko-
pové práce a výkup pozemků, 

•    vytvoření nabíjecích míst v blízkosti liniových tratí vytváří přiroze-
né přestupové vazby, které vedou k minimální vzájemné vzdále-
nosti obou systémů.

Způsob napájení nabíjecích stojanů
Propojení dopravních a energetických sítí v přestupních bodech, kde 
jsou vytvořeny vhodné podmínky pro využití již existujících trakčních 
systémů páteřních linek.

Napájení elektrobusu z blízké tramvajové trati.

Jednou z možností jak upravit trakční napájecí systém je vytvoření krát-
kého slepého ramene dvoustopého trakčního vedení na konečné stani-
ci určeného k dobíjení elektrobusů.

Napájení dobíjecího místa elektrobusů z trakčního vedení z blízké tram-
vajové tratě. Napájení je zajištěno přes nabíjecí stanici  a je zabezpeče-
no pomocí stacionárního galvanického oddělovacího zařízení. 

Napájení elektrobusu z rekuperace tramvajové trati při využití rekuper-
ované energie.

Polozávislé elektrické vozby.
Rekuperovaná energie je využívána pro trakční vozidlo, přebytek 
je dodáván do trakční sítě, je-li v daný okamžik odběr elektrické ener-
gie a přebytek je mařen v odpornících. V případě nabíjení elektrobusů 
v daný okamžik může být využita pro nabíjení elektrobusů.

Trakční sítě je možné využít pro napájení vozidel závislé trakce (par-
ciální trolejbusy), ale i pro napájení nabíjecích stanovišť polozávis-
lých vozidel provozovaných v jejich těsné blízkosti. Trakční síť je nut-
no vnímat jako všeobecněji využitelnou síť, do které byly v minu-
losti vloženy investiční prostředky. Z trakční sítě je možné efektivně 
využívat rekuperovanou energii, která by byla jinak mařena v odporní-
cích vozidel závislé trakce.

Ing. Jiří Plaček
s využitím odborné literatury a internetu

3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Označování odpadů a vedení průběžné evi-
dence odpadů prodělalo za posledních ně-
kolik let mnoho změn. Přímo revoluční změ-
nou však přináší nedávno vydaná vyhláš-
ka č.83/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku 
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. 
Již od 1. 6. 2016 zavádí novela jednotný sys-
tém označování provozoven a zařízení po-
mocí identi� kačního čísla provozovny (IČP) 
a identi� kačního čísla zařízení (IČZ). Způ-
sob označování provozoven včetně de� ni-
ce samostatné provozovny a s tím navazu-
jící průběžnou evidenci odpadů. Identi� ka-
ce provozovny se nově provádí pomocí úda-
je IČP – Identi� kační číslo provozovny (u pů-
vodců) nebo IČZ – Identi� kační číslo zaříze-

ní (u oprávněných osob k převzetí odpadu 
tj. provozujících zařízení ke sběru či zpraco-
vání odpadů ve smyslu zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb.). Tak novela zpřesňuje látko-
vé toky odpadů mezi místem vzniku odpadu 
a zařízením, do kterého je odpad z provozov-
ny předán. K identi� kaci látkových toků od-
padů jsou využity již zmiňované Identi� kační 
čísla provozoven a Identi� kační čísla zařízení.
Ale abych se vrátila k hlavnímu tématu. Vy-
hláška zavádí změny v označování shromaž-
ďovacích prostředků nebezpečného odpadu 
a obsahu Identi� kačního listu nebezpečného 
odpadu. Příloha č. 3 vyhlášky de� nuje obsah 
identi� kačního listu nebezpečného odpadu, 
který musí být dle §5 odst. 4 umístěn v blíz-
kosti shromažďovacího prostředku. Po nove-

le vyhlášky došlo ke změnám v celém identi-
� kačním listu, a to zejména ve způsobu ozna-
čení původce či oprávněné osoby, popisu 
fyzikálních a chemických vlastností odpadu 
a identi� kace nebezpečných vlastností.
Nový způsob označování sběrových pro-
středků prošel zásadní úpravou. Způsob 
a rozsah označování nebezpečných odpadů 
je uveden v příloze č. 29 vyhlášky. Nově ozna-
čené sběrového prostředku obsahuje méně 
povinných informací, ale jsou zde naopak za-
vedeny povinné rozměry jak pro štítky s popi-
sem nebezpečného odpadu, tak i pro symbo-
ly nebezpečnosti na štítku (viz tabulka). 

Nové označování odpadů

Velikost obalu (l) Nejmenší rozměr štítku (mm) Rozměry každého z výstražných  symbolů 
(v milimetrech)

menší nebo rovno 3 pokud možno alespoň 52 x 74 větší než 10 x 10 pokud možno alespoň 
16 x 16

větší než 3 a menší nebo rovno 50 alespoň 74 x 105 alespoň 23 x 23

větší než 50 a menší nebo rovno 500 alespoň 105 x 148 alespoň 32 x 32

větší než 500 alespoň 148 x 210 alespoň 46 x 46

Nové značení a Identi  kační list nebezpečného odpadu
K tomu všemu nám pomáhá program EVI8 jak při evidenci 
odpadů, tak při tisku identi� kačních listů nebezpečných od-
padů podle novelizované přílohy 3 a tisku štítků pro označo-
vání nádob podle nové přílohy 29 vyhlášky. V této souvislos-
ti je nutné vědět, že od druhé poloviny roku musí být všech-
ny nádoby na nebezpečný odpad nově označeny v souladu 
s touto vyhláškou a provozovny, kde se nakládá s nebezpeč-
ným odpadem, musí být vybaveny novým identi� kačním 
listem pro každý druh odpadu zvlášť.
S tímto značením se budeme běžně potkávat i v běžném 
životě např. ve sběrných dvorech, kde lze ukládat prošlá léči-
va, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a ná-
doby jimi znečištěné. I zde musí být kontejnery na tyto od-
pady řádně značené. 
Jak nové Identi� kační listy, tak nové štítky byly na všechna 
střediska včas dodány, na některých střediscích z mé stra-
ny proběhla i menší školení vztahující se k novele vyhlášky.

Michaela Žáková Navarová

Identi§ kační listŠtítek pro označování nádob

Nové označování odpadůNové označování odpadůNové označování odpadů
3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Výsledky 24. ročníku turnaje v malé kopané 
o pohár ředitele společnosti
Výsledky 24. ročníku turnaje v malé kopané 
o pohár ředitele společnosti

ČTVRTFINÁLE
Tramvaje Ostrava vozovna : Ekova Electric 2 : 0 

DOSIA : Tramvaje Poruba doprava 0(P) : 0

Rozvodné sítě : Tramvaje Ostrava doprava 3 : 0

Vrchní stavba : Autobusy Poruba garáže 3 : 0

FINÁLE
Tramvaje Ostrava vozovna : Vrchní stavba 2 : 4 

SEMIFINÁLE
Tramvaje Ostrava vozovna: DOSIA 1(P) : 1 

Rozvodné sítě : Vrchní stavba 0 : 2

O 3.místo
DOSIA : Rozvodné sítě 3 : 4 P

Dne 3. června 2016 se uskutečnil tradiční již 
24. ročník podnikového turnaje v malé ko-
pané o pohár ředitele společnosti. Pro ko-
nání fotbalového turnaje se tentokrát po-
dařilo zajistit bývalé hřiště DPO v Martinově. 
I tentokrát si odborová organizace DOSIA 
připravila soutěže pro děti, takže krásné 
počasí přispělo k velké návštěvě a tedy 
i k podpoře jednotlivých družstev. Těch se do 
soutěže nakonec přihlásilo 13 a byli rozloso-
vání do dvou skupin po čtyřech a jedné pě-
tičlenné, s tím že loňští � nalisté byli nasazeni 
jako první do čtyřčlenných skupin. 
Je velká škoda, že se nezúčastnili zástupci 
z trolejbusů, kdy údržba ani s řidiči nedoká-
zali dát dohromady potřebný počet hráčů, 
a zůstali tak jedinými středisky, kteří již 
dlouhodobě chybí!!! V den turnaje vedoucí 
odboru silniční vozidla Tomáš Benda provedl 
rozlosování. Velký počet uchazečů umožnil 
po delší době rozšířit utkání Play-oÁ  o čtvrt-
� nálová utkání. Postupovali tak z pětičlenné 
skupiny první tři mužstva a z čtyřčlenných 
skupin první dvě mužstva a lepší mužstvo 
ze třetího místa!

Správce během dopoledne připravil tři hřiš-
tě stejně, jak tomu bylo i v předcházejících 
ročnících. Krásné počasí a paralelní Dět-
ský den, pořádaný odborovou organizací, 
přilákali podobně jako v minulých letech 
velký počet diváků. Jako již tradičně se při-
šli podívat i bývalí zaměstnanci a důchodci. 
O občerstvení se postarali místní provozova-
telé areálu.
Stejně jako v předcházejících ročnících vy-
užili některá střediska možnosti složit své 
mužstvo ze zástupců více útvarů. Díky pat-
ří i rozhodčím, kteří tradičně odvedli výbor-
né výkony. Velký počet zápasů ve skupinách 
udělal v postupové matematice krásnou 
zápletku, a teprve poslední zápasy nakonec 
rozhodovali o postupujících do play-oÁ . 
Do čtvrt� nále postoupili Tramvaje Ostra-
va vozovna, Ekova Electric, DOSIA, Tramva-
je Poruba doprava, Rozvodné sítě, Tramvaje 
Ostrava doprava, Vrchní stavba a Autobusy 
Poruba garáže. Do semi� nále nakonec po-
stoupili mužstva Tramvaje Ostrava vozovna, 
DOSIA, Rozvodné sítě a Vrchní stavba. První 
semi� nále vyhráli zástupci z Tramvají Ostra-

va vozovna, ve druhém borci z Vrchní stav-
by. O třetí místo se jako již tradičně kopaly 
penalty a zde byli úspěšnější střelci z Roz-
vodných. Vítězem se nakonec stali borci 
z Vrchní stavby, kteří jednoznačně přehráli 
loňské vítěze z ostravských tramvají.
Po skončení turnaje předala místopředsed-
kyně ZV ZO OS DOSIA při DPO a.s. Jarmila 
Řezníčková ceny nejlepšímu brankáři turna-
je Radku Bachovi z DOSIA, který mimo jiné 
perfektně zachytal penaltový rozstřel o tře-
tí místo, nejlepšímu hráči Jakubu Orlíkovi 
z mužstva Tramvaje Ostrava vozovna a nej-
lepšímu střelci turnaje Jiřímu Lípovi hrají-
címu za Vrchní stavbu, který vstřelil celkem 
pět gólů. Vedoucí odboru kolejová vozidla 
Ing. Petr Tomala pak předal vítězům putov-
ní pohár ředitele společnosti a prvním třem 
mužstvům poháry a dárkové koše.
Děkujeme všem hráčům za kvalitní a hlavně 
korektní výkon, divákům za vzorné povzbu-
zování a těšíme se na viděnou u dalšího ju-
bilejního 25. ročníku tohoto již tradičního 
turnaje.

Ing. Petr Tomala

B APG TPD TOD TPV skóre body pořadí

APG  1(P):1 1(P):1 1:0 3:2 7 1.

TPD 1:1(P)  0(P):0 3:0 4:1 6 2.

TOD 1:1(P) 0:0(P)  1:1(P) 2:2 3 3.

TPV 0:1 0:3 1(P):1  1:4 2 4.

C EE PK RS MZ DOSIA skóre body pořadí

EE  0(P):0 2:0 0(P):0 0:1 2:1 7 3.

PK 0:0(P)  0:3 0:2 0:1 0:6 1 5.

RS 0:2 3:0  2:0 2:0 7:2 9 1.

MZ 0:0(P) 2:0 0:2  0(P):0 2:2 6 4.

DOSIA 1:0 1:0 0:2 0:0(P)  2:2 7 2.

A TOV APD VS AHG skóre body pořadí

TOV  2:0 1(P):1 1:0 4:1 8 1.

APD 0:2  0:1 1(P):1 1:4 2 4.

VS 1:1(P) 1:0  1:1(P) 3:2 5 2.

AHG 0:1 1(P):1 1:1(P)  2:3 3 3.

 1992 Trolejbusy
1993 Autobusy Poruba garáže
1994     Autobusy Poruba garáže
1995 Autobusy Poruba garáže
1996 Autobusy Poruba garáže
1997 Autobusy Poruba garáže
1998 Vrchní stavba
1999 Vrchní stavba

2000  Vrchní stavba
2001 Tramvaje Poruba vozovna
2002 Tramvaje Poruba vozovna
2003 Autobusy Poruba doprava
2004 Tramvaje Poruba vozovna
2005 OKV Martinov A
2006 Rozvodné sítě 
2007 Rozvodné sítě

2008 Tramvaje Ostrava vozovna
2009 Vrchní stavba
2010  Autobusy Poruba garáže
2012 Rozvodné sítě
2013 Rozvodné sítě
2014  Ekova Electric
2015 Tramvaje Ostrava vozovna
2016 Vrchní stavba

Dosavadní 
vítězové turnaje: 

KONEČNÁ TABULKA

1. Vrchní stavba

2. Tramvaje Ostrava  
vozovna

3. Rozvodné sítě

4. DOSIA

Nejlepší hráč Nejlepší střelec

Nejlepší brankář

Nejlepší družstvo - Vrchní stavby

Výsledky 24. ročníku turnaje v malé kopané Výsledky 24. ročníku turnaje v malé kopané 
3/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Modernizace odbavovacího 
systému MHD v Ostravě

ce, kterou můžete vidět v záhlaví všech obra-
zovek.
Potíže s BPK
Pokud uvidíte pouze šedou světelnou signa-
lizaci, která je doprovázená červenou obra-
zovkou a zvukovým signálem, něco je špatně. 
Je několik situací, kdy nebudete moci pořídit 
z BPK jízdenku: 
1.  Zablokovaná karta
     Pokud se karta dostala na seznam bloko-

vaných karet, např. z důvodu nedostat-
ku � nancí, musíte kontaktovat vydava-
tele karty a zjistit důvod zablokování. 
Pokud důvod blokace pominul, můžete kar-
tu ze seznamu odstranit i sami na webo-
vé stránce http://karta.odiska.cz/emvweb. 
Přihlášení do systému provází povinná 
registrace.

2. Neschválená karta
     Pokud karta není schválená terminálem 

ve vozidle, mohla vypršet doba platnosti, 
karta může být poškozena nebo například 
není určená pro platbu ve vozidlech MHD.

V případě potíží s kartou není pořízen jízdní 
doklad a je nutné zabezpečit si ho jiným způ-
sobem, například zakoupením jízdenky u řidi-
če.
Přepravní kontrola
Pokud jste jízdenku pořídili prostřednictvím 
BPK, můžete být v průběhu přepravní kontro-
ly vyzváni k předložení platné jízdenky dvěma 
způsoby:
1.  Přiložení karty k terminálu

V tomto případě je nutné přiložit kartu 
k terminálu. Terminál musí být v režimu 
„Přepravní kontrola“, což je zobrazeno 
oranžovou obrazovkou s nápisem „Přeprav-
ní kontrola“.

2. Přiložení ke kontrolnímu zařízení revizora
      Tady stačí na výzvu přiložit BPK ke kontrolní-

mu zařízení přepravního kontrolora.

Věříme, že cestování s bezkontaktní bankovní 
platební kartou bude nejenom pro ostravské 
obyvatele, ale i pro návštěvníky města snad-
né, rychlé a pohodlné a také, že se po zavede-
ní budeme těšit vysoké využitelnosti.

Bc. Lenka Parišová

Dotované projekty Dopravního podniku 
Ostrava (DPO) se zaměřují na zvýšení kvali-
ty služeb, informovanosti, bezpečnosti ces-
tujících, na zvýšení cestovního komfortu 
a v neposlední řadě na zvýšení dostup-
nosti jízdních dokladů. Za posledních 20 
let postoupila technika značně kupředu, 
a proto se stala modernizace odbavovacího 
systému městské hromadné dopravy jedním 
z předních projektů, které DPO realizuje. 
Od druhé poloviny roku 2015 si můžeme 
zakoupit jednotlivou elektronickou jízden-
ku ve všech vozidlech DPO pouhým přilo-
žením ODISky k odbavovacímu terminá-
lu (dále jen terminál). Jelikož odbor říze-
ní příjmů nelenil - můžeme za necelý rok, 
tj. od konce června 2016, po zavedení této 
novinky pořídit jednotlivou elektronickou 
jízdenku také z bezkontaktní bankovní 
platební karty (dále jen BPK). Oproti stan-
dardnímu placení BPK v jiných doprav-
ních podnicích se u nás jízdenka nevy-
tiskne, ale pořizují se zakódované otisky 
karet, které jsou posílány do zúčtovacího 
centra Koordinátora ODIS s.r.o., kde dojde 
k výpočtu jízdného. Proto nás tento projekt 

v rámci odbavování cestujících 
v MHD posouvá na úroveň světo-
vých metropolí, jako je například 
Londýn. Prozatím bude odbavení 
prostřednictvím BPK akceptová-
no pouze ve vozidlech DPO, nic-
méně systém je připravován tak, 
aby se mohli přidat i další doprav-
ci zapojení v ODIS, a BPK tak moh-
ly být akceptovány v celém Morav-
skoslezském kraji.
Jak platba prostřednictvím BPK 
probíhá?

Pořízení jízdenky je stejně jednoduché, 
ne-li jednodušší, jako je tomu u služebně 
starší ODISky. Jak to už známe – při každém 
nástupu do vozidla je nutné přiložit kartu 
k terminálu, a to platí i pokud chcete pře-
stupovat. Tento postup nazýváme „Check-
in“. Pokud kartu přiložíte a dojde k úspěšné-
mu zaevidování do systému, budete o tom 
informování zelenou obrazovkou a souběž-
ným zvukovým signálem.
Pokud víte, že budete cestovat jenom do 
10 minut a zároveň nebudete přestupovat 
do jiného vozidla, při výstupu se „odhlásí-
te“ opětovným přiložením BPK k terminálu. 
Tento proces nazýváme „Check-out“.
Tímto postupem můžete cestovat celý den 
a ani se nemusíte bát, že byste projezdi-
li „majlant“. Placení kartou je totiž nastave-
no tak chytře, že jakmile systém spočítá,
že za den projezdíte více, než je cena 24ho-
dinové jízdenky, nebude vám účtovat ani 
o korunu víc, než je cena 24hodinové jíz-
denky.
Signalizace průběhu transakce
Pro lepší představu, jak je karta po přilože-
ní vyhodnocená, slouží světelná signaliza-

Součástí rozsáhlé kampaně k zavedení možnosti plat-
by platební kartou jsou rovněž letáky ve vozidlech MHD.

Informace o akceptaci platebních karet je umístěna na všech dveřích našich dopravních 
prostředků , stejně jako na všech terminálech, již od prvního dne po spuštění nové služby.
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Jak ne/přijít o fi remní dokumenty
Cryptoviry a selhání pevného disku počíta-
če nebo externího USB disku jsou nejčastěj-
ší příčiny ztráty � remních dat za první polo-
vinu roku 2016.
Cryptoviry zašifrují data na discích připo-
jených k PC, ať už se jedná o disky lokální, 
síťové, externí (připojené pomocí USB) nebo 
i data uložená v internetových službách, jako 
je GoogleDrive, Dropbox či OneDrive. So� s-
tikované typy cryptovirů zašifrují data obě-
ti pomocí klíče a následně požadují zapla-
cení nemalého „výkupného“ za zpřístupnění 
zašifrovaných dat. V případě napadení cryp-
tovirem nám systém zálohování síťových 
disků R: a S: umožnil rychlou obnovu zašif-
rovaných dat s minimálním dopadem na 
plynulost provozu společnosti, ale bohužel 
uživatelská data na lokálních úložištích byla 
nenávratně ztracena.
Pevné disky umístěné v počítačích nebo 
i externí USB disky jsou zase vystaveny růz-
ným fyzikálním vlivům, které můžou radikál-
ně zkrátit životnost těchto zařízení. Vzhle-
dem k tomu, že lokální pevný disk počíta-
če je velmi slabé místo a v 99 % případů po 
havárii lokálního disku přijde uživatel o své 
dokumenty, není lokální disk vhodné mís-
to pro ukládání důležitých dokumentů. To 
ale neznamená, že na lokálním disku nemo-
hou být žádné soubory. Například uživatelé 
notebooků mohou mít na lokálních discích 
kopie dokumentů, na kterých potřebují pra-
covat, a jsou mimo připojení k podnikové síti 
nebo internetu.
Jak tedy nepřijít o � remní dokumenty? Uklá-
dat všechny důležité dokumenty na síťových 
discích.

Disk R: - síťové úložiště, které je určeno 
k ukládání a sdílení dokumentů v rámci od-
dělení nebo odboru a také napříč celou spo-
lečností. Je zde vytvořena adresářová struk-
tura vycházející z organizačního řádu a kaž-
dému uživateli jsou přidělena přístupová 
práva podle jeho funkce. 
Disk S: – síťové úložiště, kde si uživatel může 
ukládat dokumenty, které nechce s nikým 
jiným sdílet. Jedná se o tzv. domovský 
adresář, do kterého má přístup pouze pří-
slušný uživatel a administrátorský účet, 
pomocí něhož se provádí zálohování. Disk S 
nabízí mnoho možností, které jsou blíže po-
psány na intranetu v dokumentu „Pokyny 
a návody pro ukládání dokumentů“.
Stejně jako je důležité ukládání dokumen-
tů na síťová úložiště, je neméně důležité 
i jejich „uklízení“. Jedná se především o do-
časné verze dokumentů, které vznikají při 
tvorbě smluv, objednávek, projektů, atd. 
Síťová úložiště jsou kapacitně omezena a je-
jich pořízení a provoz nás stojí nemalé pro-
středky.
Správnou prací s dokumenty získáme jisto-
tu, že o své dokumenty nepřijdeme a záro-
veň budeme mít dostatek potřebného místa 
pro jejich ukládání.

Dušan Zeman

Město Třebíč má svou tramvaj
Jak bylo již zmíněno v předešlých zpravodajích, 
podařilo se Dopravnímu podniku Ostrava v rám-
ci zvyšování efektivity vozového parku prodat 8 ks 
tramvají typu T3. Jednou ze zmíněných tramvají je 
i vůz ev.č. 905. 
Dne 18. 5. 2016 byla kupujícím ve spolupráci s pra-
covníky DPO provedena v areálu dílny Martinov 
nakládka tramvaje na podvalníky.  Místo dalšího 
pobytu se stal prostor čerpací stanice SVA v Třebí-
či na ulici Velkomeziříčské, kde tramvaj dorazila 19. 
5. 2016. 
Tramvaj bude sloužit jako „jídelní vůz“ neboli re-
staurace a z toho důvodu se musí interiér tramvaje 
přepracovat. Sedadla určená pro cestující budou 
demontována a místo nich budou nainstalovány 
stoly. Do vozu se bude vstupovat přímo z budovy 
čerpací stanice. 
Tramvaj T3 ev.č. 905 byla pořízena do DP Ostrava 
roku 1982. Byla provozována celkem 34 let a do 
současnosti ujela úctyhodných 2 020 470 km. Vůz 
bude nadále sloužit lidem, kteří cestují avšak jiným 
způsobem, než tomu bylo u Dopravního podniku 
Ostrava. 

Ing. Martin Kašný

Skládání tramvaje v Třebíči
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Suroviny na 4 porce:
•  4 vyzrálé hermelíny 

(nebo jiný sýr typu camembert)
•  větvičky čerstvého rozmarýnu
•  4 stroužky česneku
•  barevný pepř nebo chilli na posypání
•  hrubozrnná sůl 
•  olivový olej

•  Pan Marian Holota, řidič střediska dopra-
va autobusy Poruba, obdržel poděkování 
cestující za pomoc s kočárkem. 

•  Pan Václav Košák, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník, pomohl se zadr-
žením výtržníků, kteří se pokusili během 
přepravní kontroly napadnout pracovní-
ky přepravní kontroly a poté i opustit vo-
zidlo.

•  Cestují poděkovala panu Pavlu Uličnému, 
řidiči střediska doprava autobusy Poru-
ba, za pomoc s navrácením tašky zapo-
menuté v autobuse. Pan Uličný obdržel 
také poděkování za to, že vyřešil konfl ikt-
ní situaci způsobenou agresivním cestují-
cím linky č. 54. 

•  Cestující, který často využívá ranních 
spojů linky č. 37, poděkoval všem řidičům 
této linky za dodržování jízdního řádu. 

•  Cestující poděkovala za vstřícnost a trpě-
livost všem pracovníkům, kteří pracovali 
jako informátoři na nově otevřeném ter-
minálu Hranečník. 

•  Poděkování za vzorný výkon služby ob-
drželi také informátoři, kteří se ve dnech 
od 25. do 28. března 2016 věnovali ces-
tujícím na zastávce „Náměstí Republiky“ 
během výluky způsobené pracemi v kole-
jišti v zastávce „Karolina“.  

•  Umožnění přestupu v zastávce Strmá 
bylo předmětem poděkování určeného 
panu Karlu Urbanovi, řidiči střediska do-
prava trolejbusy. 

•  Pan Jaromír Pešek, řidič střediska do-
prava trolejbusy, přijal poděkování za to, 
že vyčkal na dobíhající cestující. 

•  Odevzdání ztracené ODISky bylo důvo-
dem k napsání pochvaly určené panu 
Antonínu Sonntagovi, řidiči střediska do-
prava autobusy Hranečník.

•  Cestující poděkovala panu Petru Pluro-
vi, řidiči střediska doprava autobusy Po-
ruba a panu Romanu Kubenkovi, výprav-
čímu střediska doprava trolejbusy, za po-
moc při úspěšném pátraní po ztraceném 
mobilním telefonu. 

•  Vděčná cestující poděkovala panu 
Liboru Krausovi, řidiči střediska doprava 
autobusy Hranečník, za poctivé odevzdá-
ní synova mobilního telefonu. 

•  Umožnění přestupu mezi spoji trolejbuso-
vých linek bylo předmětem pochvaly ur-
čené panu Vladimíru Kollárovi, řidiči stře-
diska doprava trolejbusy. 

•  Cestující poděkovala za perfektní organi-
zaci výluky konané ve dnech 1. až 4. dub-
na 2016 z důvodu zjednokolenějní tram-
vajové tratě na ulici Nádražní. 

•  Pan Alfréd Biravský a pan Vlastimil 
Bohuš, řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník, obdrželi pochvalu cestujících 
za umožnění přestupu mezi spoji. 

•  Paní Naděžda Kužilková, pracovnice od-
dělení prodej jízdenek, obdržela poděko-
vání za profesionální přístup k zákazní-
kům při prodeji jízdních dokladů. 

•  Řidič střediska doprava tramvaje Poru-
ba, pan Lumír Cyrus, uvědoměle zarea-
goval během napadení cestujícího ve vo-
zidle a přispěl tak k dopadení pachate-
le výtržnosti. Za tento čin obdržel řidič 
poděkování vedení společnosti. 

•  Cestující ocenila pochvalou profesionál-

ní přístup pracovníků oddělení přeprav-
ní kontrola, pana Daniela Adámka a pana 
Jana Pochodaje, kteří při výkonu své služ-
by čelili hrubým nadávkám a výhružkám 
ze strany cestujících bez jízdního dokla-
du. 

•  Pan Josef Hajnala, řidič střediska doprava 
autobusy Hranečník, obdržel pochvalu za 
vyčkání na dobíhající cestující. 

•  Studenti a učitelé Biskupského gym-
názia v Ostravě poděkovali panu 
Jiřímu Boháčkovi, vedoucímu odbo-
ru dopravní cesta, za profesionální 
organizaci exkurze v depozitáři historic-
kých vozidel Dopravního podniku Ostra-
va. 

•  Cestující ocenila pochvalou řidič-
ku střediska doprava trolejbusy, 
paní Janu Zbořilovou, která nejen-
že vyčkala na cestujícího, který upa-
dl, ale také se ochotně dotázala, zda 
je v pořádku a nepotřebuje další pomoc. 

•  Navrácení tašky s oblečením bylo před-
mětem pochvaly udělené panu Josefu 
Kavalkovi, řidiči střediska doprava auto-
busy Hranečník. 

•  Paní Pavlína Doubková, řidička středis-
ka doprava tramvaje Moravská Ostrava, 
obdržela poděkování cestujících za pocti-
vé navrácení nálezů - kabelky s doklady 
a hotovostí a také složky s důležitými do-
kumenty. 

•  Cestující poděkovala panu Radimu Tou-
šovi, řidiči střediska doprava tramvaje 
Poruba, za odevzdání mobilního telefonu 
a karty ISIC. 

•  Pan Pavel Ráček, řidič střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava, obdržel po-
děkování cestující za odevzdání naleze-
né kabelky. 

•  Profesionální styl jízdy byl důvodem k na-
psání pochvaly určené panu Luďku Šoto-
vi, řidiči střediska doprava tramvaje Mo-
ravská Ostrava. 

•  Profesionální výkon služby pracovní-
ků oddělení přepravní kontrola, pana 
Stanislava Patho a Tomáše Anderky, oce-
nila cestující pochvalou a zároveň zdůraz-
nila, že pracovníci jednali profesionálně 
i ve chvíli, kdy se je pasažér bez jízdní-
ho dokladu pokoušel fyzicky napadnout.

Pan Václav Košák, poděkování vedení společnosti za pomoc 
při dopadení výtržníků.

POCHVALY

Pan Václav Košák, poděkování vedení společnosti za pomoc 

Zapečený hermelín s rozmarýnem a česnekem

Postup:
Hermelíny vybalíme ze stříbrného obalu a vlo-
žíme do vhodných porcelánových nebo skle-
něných misek vytřených olejem. Můžeme také 
vytvořit misky z alobalu (nepoužíváme původ-
ní stříbrný obal hermelínu, protože obsahu-
je papír) nebo použít dřevěný originální obal 
sýru camembert, nezapomene však odstra-

nit všechny plastové části. Vršek každého sýru 
do kříže prořízneme a do řezů vložíme větvič-
ky rozmarýnu a plátky česneku. Dbáme však 
na to, ať nožem nepoškodíme spodní kůrku 
sýra. Sýry dále posypeme chilli nebo barevným 
pepřem, podle chuti přisolíme a pokape-
me olivovým olejem. Sýry pečeme ve vyhřá-
té troubě na 160°C přibližně 15 až 20 minut. 

Podáváme s čerstvým pečivem nebo grilova-
nou bagetou. 
Náš tip – sýry lze připravit i na grilu! V tomto pří-
padě hermelíny potřeme ze všech stran olivo-
vým olejem, okořeníme a rozmarýnem s čes-
nekem je pouze obložíme. Kůrku sýra nepropi-
chujeme. Sýry jednotlivě zabalíme do alobalu 
a pomalu grilujeme na středním žáru. 

POCHVALY
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Křížovka

Leskovjan Luděk 30 12. 5. 2016 DAH

Běčáková Karla 30 9. 6. 2016 EPJ

Bodnaruk Jaroslav, Ing. 35 1. 6. 2016 DPP

Hrdý Jaromír 35 23. 6. 2016 TAH

Cyrus Libor 35 26. 6. 2016 TAH

Černohous Jiří 35 26. 6. 2016 TAH

Spasov Lubomír 35 26. 6. 2016 TAH

Muška Bohumil 35 30. 6. 2016 DAH

Hoza Jaroslav 40 7. 5. 2016 DAH

Carbolová Milena 40 2. 6. 2016 TIP

Ivanišová Ludmila 40 26. 6. 2016 TTR

Kroča Karel 40 26. 6. 2016 DAH

Spasov Ivo 40 26. 6. 2016 TVS

Vojevoda Petr 40 26. 6. 2016 TVS

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar Příjmení a jméno druh

výročí
datum 
výročí útvar

oplodnit
pylem

pomůcka:
areo
asap

etareta
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dřív. špan.
platidlo

leník

domácky
josef

naše
bývalá

automo-
bilka

cvičební
poloha

starší
značka

foto-
přístrojů

klobouk
(z maď.) osoba

staro-
římský

pozdrav
franský

kupec
před-
loŽka

německé
město

bodavý
hmyz

pytlo-
vina

sloven-
sky

„jev”
setiny

hektaru kárat 1. díl
tajenky

3. díl
tajenky

pala-
chovo
jméno

dravý
pták

večerní
hostina
výtvor

taŽné
tyče

zničení
náletem

druh
papouš-

ka

zn. pro
sinus

obyvatel
moskvy

pošla-
pávat

maďar.
jezero

snad
(bás.)

ledvina
(anat.)

vyčistit
v pračce

fyzicky
trestat
pohana

kočov-
nice

obratný
člověk

gottovo
jméno

úl
(zast.)

akátový
porost

jezdecký
meč

had z knih
dŽungle

v esper.
„plocha”

Ňadro

někam
(bás.)

bicykl
spěch

inic. reŽ.
passera
náš mo-

derátor

domácky
anna

letadla

sloven-
sky

„jací”

rekreač.
příbytek

spz
opavy

promítací
plátno
primáti

název
nosovky
osobní

zájmeno

2. díl
tajenky

pás ke
kimonu
značka
astatu

fáze
vývoje

zbytek
po

hoření
způsobit
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vznášet
se ve

vzduchu
(obec.)

patřící
anině

zdobený
husarský

kabát

římská
šestka

trumfy

Ženské
jméno

„včera večer v rádiu hlásili, Že

kaŽdý, kdo se chce v tomto počasí

vydat na cesty, měl by s sebou mít

sněhové řetězy, lano, hever, lopatu

a náhradní kolo. no, ... TAJENKA.”

GRATULUJEME!GRATULUJEME!
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