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Očkování – investice do zdraví ano či ne?

Konec platnosti prvních ODISek

Poslední dobou slýcháme rozporuplná tvr-
zení týkající se prospěšnosti očkování. Pod-
le některých se jedná o loby farmaceutických  
firem, podle jiných o nepostradatelnou 
ochranu před vážnými onemocněními. Pro-
bíhá spousta internetových i televizních dis-
kusí. Jedni se očkování zastávají, druzí jsou 
zásadně proti a další neví, co si o tom myslet.  
Naše společnost již několik let zajišťuje 
pro své zaměstnance očkování proti klíšťo-
vé encefalitidě, virové hepatitidě B a sezon-
ní chřipce. Klíšťová encefalitida se vyskytu-
je hlavně v letním období a mohou ji přená-
šet infikovaná klíšťata. Hepatitida B se přená-

ší přímým kontaktem krví, infikovanými in-
jekčními jehlami, nechráněným pohlavním  
stykem a z nakažené těhotné ženy na dítě 
během porodu. Nemůže přenášet náhodně, 
kýcháním, kašláním, objímáním nebo sně-
dením potraviny, která byla připravována  
někým nakaženým žloutenkou typu B.  
Naopak sezonní chřipka je přenášena kapén-
kovou infekcí (vzdušnou cestou či nepřímo 
předměty kontaminovanými sekrety nemoc-
ných osob, např. klika u dveří, madlo v MHD, 
bankovky, vypínače světla) od nemocného  
k vnímavému jedinci. 
Očkování není levnou záležitostí a je urče-

no v rámci prevence zaměstnancům nejvíce 
ohroženým virovým chřipkovým onemocně-
ním v rámci benefitu zdarma. Jedná se o za-
městnance, kteří pracují venku nebo se čas-
to pohybují v místech s výrazně rozdílnou  
teplotou vzduchu, jsou ve zvýšené míře  
vystaveni možnosti přenosu tohoto virového 
onemocnění od dalších osob, apod.
Jak se tedy rozhodnout? Podle osvědčené-
ho klíče našich babiček, že „vše nejde házet 
do jednoho pytle“. Je pak na každém, aby si  
našel tu svou „zlatou střední cestu“ a za při-
spění svého „zdravého rozumu“, se rozhodl.   

Ing. Eva Kubíčková

Čistota ve vozech MHD

V rámci projektu „Čistota a vandalismus  
v MHD“ se ve spolupráci s Magistrátem měs-
ta Ostravy zrealizoval jeden z bodů pro-
jektu, a to zlepšení čistoty v prostředích 
MHD. Úklid se provádí jak v autobusech, tak  
v tramvajích. Stávající úklid autobusů zajišťu-
je externí firma a obsahuje kompletní čiště-
ní interiéru vozidel v četnosti cca 2x měsíčně  
na vůz. Nově je v autobusech úklid prováděn 
samotnými řidiči na smyčkách před odstave-
ním vozidla do garáží. Tím je zajištěno, že vo-

zidlo bude následující den vypraveno čisté, 
bez hrubých nečistot.
Stávající úklid u tramvají je prováděn taktéž 
externí firmou a obsahuje komplexní mytí  
interiérů v četnosti 1x měsíčně na vůz a také 
denní mytí, které se provádí na všech vy-
pravených vozech po odstavení ve vozov-
ně a obsahuje např. úklid podlahy, odstraně-
ní hrubých nečistot, otření madel, okenních  
parapetů. Dále se 2x ročně provádí komplet-
ní mytí sedadel mokrou cestou. Vlastními si-

lami provádíme mytí tramvajových skříní  
v myčce.
Nově je prováděn úklid na tramvajové smyč-
ce Vřesinská a na terminálu Hranečník,  
a to v době od 10:00-15:00 h. Pro tyto účely 
jsme přijali čtyři nové zaměstnance. Předmě-
tem úklidu je vymetení nebo vysátí vozu, od-
stranění hrubých nečistot, odstranění zjev-
ného znečištění oken a nečalouněných se-
dadel a případně mokré umytí tekutého zne-
čištění (tělní tekutiny atp.). V případě velkého 
znečištění, které nelze takto odstranit, bude 
provedena výměna vozidla.

Libor Dvořáček

Pět let uteklo jako voda a blíží se tak konec 
platnosti prvních karet - ODISek, které byly 
vydány na konci roku 2011 a na začátku roku 
2012. Co to bude znamenat? Především to, že 
bude nutné fyzicky si vyměnit starou kartu  
za novou. Pokud bude na původní kartě na-
hraný zaměstnanecký kupón nebo například 
jiná dlouhodobá jízdenka, nemusíte se bát, 
že byste o ně přišli. Všechno, co je evidová-
no na končící kartě, bude přehráno automa-
ticky na kartu novou, a proběhne tak výměna 
kus za kus. Současně budete mít i možnost 
zaktualizovat si původní fotografii, ovšem  
v tomto případě nejde o podmínku ani o po-
vinnost, tato volba je jen Vás, zda tuto nabíd-
ku využijete či nikoliv.
Karty mají pouze omezenou časovou plat-
nost, stejně jako jiné, běžně používané či-
pové karty, kdy dochází k opotřebování  
a po datu skončení platnosti již není mož-
né kartu dále využívat. Datum platnosti na-
jdete na zadní straně, kde je uveden termín,  

do kterého karta platí. 
V první fázi dojde k vý-
měně karet u zaměst-
nanců, na konci příští-
ho roku nás pak čeká 
výměna karet u rodin-
ných příslušníků, kdy  
u dětí bude nutné, 
aby si připravily ak-
tuální fotografii. Bliž-
ší informace, jak postu-
povat při vyměňová-
ní a na jakých místech 
se tak bude dát udě-
lat, budou poskytnu-
ty s dostatečným před-
stihem, aby vše proběhlo v pořádku  
a aby každý měl dostatek času končící ODIS-
ku odevzdat a zároveň si hned odnést novou.

Mgr. Veronika Seidlerová

Také Odisky mají, podobně jako běžně použí-
vané platební karty, omezenou platnost
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Úklid trolejbusů a autobusů

Měříme emise u CNG autobusů

Čistota v prostředcích MHD je jedním z dů-
ležitých ukazatelů kvality poskytované do-
pravní služby. Proto je také ve vozidlech Do-
pravního podniku Ostrava pravidelně kont-
rolována a vyhodnocována. V případě zjiště-
ní nedostatků je vždy naší snahou přijmout 
odpovídající opatření. Posledním takovým 
opatřením, platným od 1. července 2016,  
je nová povinnost řidičů trolejbusů a autobu-
sů uklidit před odstavením do vozovny nebo 
garáže přidělené vozidlo. Součástí úklidu  
je posbírání odhozených věcí v interiéru vo-
zidla z podlahy, ze sedadel a z prostoru pod  
a mezi sedadly (papíry, letáky, plechovky, PET 
lahve apod.), zametení podlahy vozidla sme-
tákem a vymetení prostoru pod nájezdovou 
plošinou pro cestující na vozících pro invali-
dy. Za provedení úklidu náleží každému řidi-
či odpovídající příplatek ke mzdě. Nové opat-
ření by mělo zárukou, že žádný trolejbus ani 

autobus nevyjede ráno do provozu neuklize-
ný, což se v minulosti bohužel ne vždy dařilo.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že řidiči vylepše-
ní mzdy příplatkem za úklid přivítají, postavi-
la se poměrně velká část z nich proti. „Uklízet 
nechceme, peníze za úklid dejte raději úkli-
dové firmě“, znělo z úst odpůrců. V trolejbu-
sové vozovně dokonce proběhla na úklido-
vé téma anketa. „Nebudeme po nikom uklí-
zet zvratky nebo ještě něco horšího“, hlásala 
fotografie na úvodním listu ankety, zobrazu-
jící znečištěný a poničený interiér autobusu, 
pořízená bezprostředně po převozu syrských 
uprchlíků. V našich podmínkách se ale pře-
ce nic takového neděje! Nebo to minimálně 
není na denním pořádku! Platí, že je-li vozi-
dlo výjimečně znečištěno tak, že je jeho úklid 
pro řidiče nepřiměřený, neproveditelný nebo 
zdraví ohrožující (rozsáhlé znečištění, rozlité 
tekutiny, chemikálie, zvratky, výkaly apod.), 

řidič vozidlo neuklí-
zí, pouze stav vozi-
dla nahlásí a o úklid  
se postarají určení 
pracovníci, vybave-
ní odpovídajícími čis-
tícími pomůckami  
a dezinfekčními prostředky.
Závěrem si dovolím konstatovat, že první 
měsíce uplatňování nových pravidel úklidu 
trolejbusů a autobusů v běžném provozu po-
tvrdily správnost nastavených podmínek, ne-
boť úklid, až na pár výjimek, funguje jak má. 
Všem zúčastněným, zejména řidičům trolej-
busů a autobusů, tedy děkuji za spolupráci 
a věřím, že i tábor odpůrců postupem času 
přijme výše uvedené argumenty a úklid pro-
středků MHD prostřednictvím řidičů ocení.

Aleš Hladký 

Dopravní podnik Ostrava v loňském roce 
pořídil 105 ks nových autobusů s pohonem  
na CNG. Proto jsme byli postaveni před 
otázku, kde měřit emisní limity na autobu-
sech CNG. Tato služba v okolí Ostravy není 
až tak dostupná. Rozhodli jsme se o rozšíře-
ní působnosti stávajících stanic měření emi-
sí v areálu Poruba a v areálu Hranečník, kte-
ré jsou již v provozu 20 let. V měsíci červnu 
letošního roku jsme vyslali naše techniky 
emisní stanice na rozšíření jejich způsobilosti  
o měření benzínových motorů a motorů  
na alternativní pohon CNG. Pro úspěšné pro-
vedení závěrečné expertízy pro změnu roz-

sahu oprávnění  jsme museli v obou areá-
lech Poruba i Hranečník  vyřešit nové odsává-
ní výfukových plynů ze střechy autobusů, za-
koupit diagnostický přístroj na vyčítání chyb 
z řídících jednotek „OBD Atal Diag 4“ a dovy-
bavit přístroj pro měření emisí o „ACTIA Atal 
505“, který dokáže měřit emise vozidel s pali-
vem CNG. Po všech těchto útrapách jsme ne-
trpělivě očekávali rozhodnutí od  Magistrátu 
města Ostravy, odbor doprava o „Oprávnění“ 
k provozování stanice měření emisí v areálu 
Poruba 
Toto rozhodnutí - „Oprávnění“ k provozová-
ní stanice měření emisí pro vozidla na po-

hon CNG jsme obdrželi dne 3. 8. 2016. V mě-
síci září 2016 po dodání nové měřicí stanice  
do areálu Hranečník bude znovu očekávat 
vydání rozhodnutí o „Oprávnění“ k provozo-
vání stanice měření emisí na Hranečníku.
V měsíci srpnu již provádíme měření emisí  
na CNG autobusech a následně připravuje-
me autobusy k provedení STK. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podí-
leli na tomto úspěšném rozšíření a schválení 
stanic měření emisí.

Václav Kupka

Vyhodnocení profesionality v 2Q 2016
V prvním letošním čtvrtletí se zdálo, že zavře-
me pomyslné dveře za nepovedeným závě-
rem loňského roku a na semaforech zobrazu-

jících plnění jednotlivých sledovaných uka-
zatelů profesionality zavládne zelená bar-
va. Bohužel opak je pravdou. Zejména v do-

pravní nehodovosti jsme 
se propadli dokonce pod 
loňskou úroveň. Přitom 
stále platí, že větší polo-
vina zaviněných doprav-
ních nehod se nestá-
vá v provozu, ale z neo-
patrnosti při manipulaci 

s autobusy v areálech garáží! Jediným stře-
diskem, na kterém se řidičům podařilo spl-
nit úplně všechny sledované ukazatele, jsou 
tramvaje Poruba. Tam také zamířil největší 
podíl odměn za profesionalitu ve 2Q 2016. 
Gratulujeme. Konkrétní výsledky jsou uvede-
ny v tabulce.

Aleš Hladký 

Rozšířená emisní stanice Odsávání výfukových plynů

Diagnostické zařízení k vyčítání závad na mo-
toru
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Dopravní nehody v 1. pololetí roku 2016
Letošní rok se přehoupl do své druhé po-
loviny a je vhodná příležitost se ohlédnout  
za tou uplynulou a zhodnotit ji, zda byla  
či nebyla úspěšná, do jaké míry a zda vů-
bec splnila očekávání, která jsme do ní vklá-
dali. Již první měsíce roku daly celkem pře-
svědčivě najevo, což nakonec potvrdil i ko-
nečný rozbor za 1. pololetí, že v oblasti ne-
hodovosti našich řidičů nedojde k podstat-
né změně oproti roku 2015 a započatý trend  
v jejich nárůstu bude i nadále pokračovat. 
Nárůst počtu dopravních nehod zaznamená-
váme jak v jejich celkovém počtu, tak i v kate-
gorii dopravních nehod z vlastní viny našich 
řidičů. Tento jistě neutěšený a nikým nechtě-
ný stav má bezesporu vícero příčin. Od při-
jetí většího množství nových řidičů s žádnou  
či minimální praxí, až po ohromnou, někdy 
by se chtělo až říci neúměrnou stavební čin-
nost na území města, způsobující dopravní 

komplikace, zapříčiňující vedení linek MHD 
odklonovými trasami, které nejsou uzpůso-
beny ani kapacitně, ani rozměrově pro pro-
voz velkých vozidel, kdy všechno toto pů-
sobí negativně na psychiku řidičů, vyvolá-
vá stresové situace a tyto způsobují řidičo-
vu podrážděnost, nepozornost a přirozenou 
únavu a odtud je již jen krůček ke vzniku do-
pravní nehody z vlastní viny. Současně je tře-
ba objektivně také říct, že naši řidiči nejsou 
žádnou statistickou výjimkou oproti ostat-
ním řidičům z ČR. O nárůstu počtu doprav-
ních nehod informuje i Policie ČR, která v prv-
ním pololetí roku 2016 šetřila cca 47 tisíc do-
pravních nehod, což je navýšení oproti stej-
nému období roku 2015 o cca 3,5 tisíce do-
pravních nehod, k nárůstu počtu dopravních 
nehod došlo i u většiny dopravních podniků 
v celé ČR. Podívejme se tedy nyní na výsled-
ná statistická data. 

V 1. pololetí roku 2016 byli řidiči Dopravního 
podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO) účastní-
ky celkem 263 dopravních nehod (viz tabul-
ka č. 1), což je nárůst oproti stejnému obdo-
bí roku 2015 o celkem 19 dopravních nehod. 
Řidiči DPO v tomto období způsobili celkem 
92 dopravních nehod z vlastní viny, což je ná-
růst oproti stejnému období roku 2015 o cel-
kem 31 dopravních nehod.
Řidiči MHD byli v období prvních šesti měsí-
ců roku 2016 účastníky 249 dopravních ne-
hod (viz tabulka č. 2), ze kterých 83 doprav-
ních nehod způsobili z vlastní viny. Ve stej-
ném období roku 2015 byli řidiči MHD účast-
ni celkem 231 dopravních nehod a z toho 
54 dopravních nehod způsobili svou vlastní  
vinou. 
V rámci maximální objektivity je třeba zmí-
nit, že za první pololetí roku 2016 je dosud 65  
dopravních nehod v režimu neuzavřených.

Ve sledovaném období roku 2016 došlo při dopravních nehodách všech řidičů DPO ke vzniku hmotné škody v celkové výši 2 700 065 Kč  
(viz tabulka č. 3), což je pokles o 38 % oproti stejnému období roku 2015, kdy celková škoda při dopravních nehodách řidičů DPO dosáhla výše  
4 351 005 Kč. V roce 2016 dosud došlo při dopravních nehodách z vlastní viny řidiče DPO ke vzniku hmotné škody ve výši 857 312 Kč, což je  
nárůst o 46 % oproti roku 2015, kdy řidiči DPO způsobili hmotnou škodu ve výši 586 160 Kč.
Při dopravních nehodách řidičů MHD byla v roce 2016 způsobena celková hmotná škoda DPO ve výši 2 590 998 Kč (viz tabulka č. 4), což je  
pokles oproti roku 2015 o 35 %. Při dopravních nehodách způsobených vlastní vinou řidičů MHD vznikla hmotná škoda DPO ve výši 803 486 
Kč, což je nárůst oproti roku 2015 o 49 %.

Co do příčin vzniku jednotlivé dopravní ne-
hody z vlastní viny řidiče MHD je situace jed-
noznačná. V plných 71 případech z celkové-
ho počtu 83 dopravních nehod z vlastní viny 
je příčinou vzniku „nesprávný způsob jízdy 
řidiče“, tzn. neodhadnutí jízdního profilu při 
vzájemném míjení se dvou vozidel, neod-
hadnutí jízdního profilu při objíždění překáž-
ky či stojícího vozidla, chybná manipulace  
s vozidly při vyjíždění z řady stojících vozidel 
či při couvání do řady stojících vozidel atp. 
Na druhém místě se umístila kategorie „jiné 
příčiny“ v celkovém počtu 6 dopravních ne-
hod, kdy do této kategorie řadíme např. za-
chycení spodní částí vozidla o překážku (ob-
ruba v zastávce, kanalizační vpusť atp.). 
Na třetím místě se umístila kategorie „najetí“ 
s celkem 4 dopravními nehodami.
Vzhledem ke skutečnosti, že na přelomu let 
2015 a 2016 bylo přijato více uchazečů o za-
městnání na pozici řidič autobusu či trolej-

busu s řidičským oprávněním skupiny „B“, 
byl proveden podrobnější rozbor doprav-
ních nehod těchto řidičů, neboť existovala 
oprávněná obava, že tito řidiči budou více in-
klinovat k nehodám z vlastní viny. Rozborem 
bylo zjištěno, že celkem bylo přijato 56 osob 
s řidičským oprávněním skupiny „B“, kteří  
následně rozšířili své řidičské oprávnění  
na skupinu „D“, potažmo získali průkaz způ-
sobilosti k řízení drážních vozidel na dráze 
trolejbusové, a řidiči z této skupiny způso-
bili pouze 8 dopravních nehod z vlastní viny  
(8 řidičů po 1 dopravní nehodě z vlastní viny).
V první polovině roku 2016 způsobili nejvíce 
dopravních nehod z vlastní viny řidiči MHD, 
přepočteno dle početního stavu na jednoho 
řidiče, s praxí do 1 roku (celkem 24 doprav-
ních nehod, 122 řidičů této kategorie). 
Na druhém místě se umístili řidiči MHD s pra-
xí 3 - 5 let (9 dopravních nehod, 83 řidičů  
v této kategorii) a na třetím místě se umístili 

řidiči MHD s praxí 1 - 3 roky (8 dopravních ne-
hod, 82 řidičů v této kategorii).
Nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, pře-
počteno na 100 tisíc ujetých vozových km, 
způsobili řidiči střediska DAP (31 dopravních 
nehod), na druhém místě se umístili řidiči 
střediska DAH (37 dopravních nehod) a na 
třetím místě jsou řidiči střediska DTR (5 do-
pravních nehod).
Ve sledovaném období roku 2016 způsobili 
nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, pře-
počteno na jednoho řidiče v dané katego-
rii, řidiči ve věkové kategorii 26 - 30 let (4 do-
pravní nehody, 35 řidičů), na druhém místě 
se umístili řidiči ve věkové kategorii 51 – 60 
let (36 dopravních nehod, 332 řidičů) a na 
třetím místě se umístili řidiči ve věkové kate-
gorii do 25 let (3 dopravní nehody, 28 řidičů).
Nejvíce dopravních nehod z vlastní viny, pře-
počteno dle početního stavu na jednotli-
vých dopravních střediscích, způsobili řidiči 

Dopravní nehody
DPO 2015 2016 Index 

2016/2015

Celkem 244 263 1,08

Vlastní vina 61 92 1,51

Technická závada 8 4 0,50

Neuzavřeno 65

Škoda z dopravních 
nehod řidičů DPO 2015 2016 Index 

2016/2015

Celkem 4 351 005 Kč 2 700 065 Kč 0,62

Vlastní vina 586 160 Kč    857 312 Kč 1,46

Technická závada    119 997 Kč 54 445 Kč 0,45

Neuzavřeno               0 Kč    794 154 Kč

Dopravní nehody 
MHD 2015 2016 Index 

2016/2015

Celkem 231 249 1,08

Vlastní vina 54 83 1,54

Technická závada 8 4 0,50

Neuzavřeno 63

Škoda z dopravních 
nehod řidičů MHD 2015 2016 Index 

2016/2015

Celkem 3 968 588 Kč 2 590 998 Kč 0,65

Vlastní vina 540 852 Kč    803 486 Kč 1,49

Technická závada    119 997 Kč 54 445 Kč 0,45

Neuzavřeno               0 Kč    769 706 Kč
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střediska DAP (31 dopravních nehod, 196 řidičů),  
na druhém místě se umístilo středisko DAH (37 
dopravních nehod, 304 řidičů) a na třetím místě  
se umístilo dopravní středisko DTO (6 dopravních 
nehod, 152 řidičů).
Nejčastějším obdobím vzniku dopravní nehody  
z vlastní viny řidičů MHD je první hodina od nástu-
pu na směnu (20 dopravních nehod), na druhém 
místě je období mezi první a druhou hodinou od 
nástupu, mezi třetí a čtvrtou hodinou od nástupu 
a mezi pátou a šestou hodinou od nástupu (11 do-
pravních nehod) a na třetím místě je období mezi 
druhou a třetí hodinou od nástupu řidiče na smě-
nu (10 dopravních nehod).

Martin Kuchař

1.   Řidič autobusu při vyjíždění z prostoru  
zastávky zachytil o před ním stojící autobus.

2.   Řidič osobního vozidla při odbočování vlevo 
nedal přednost v jízdě souběžně jedoucímu 
tramvajovému vlaku.

3.   Řidička osobního vozidla při odbočová-
ní vlevo nedala přednost v jízdě souběžně  
jedoucímu tramvajovému vlaku.

4.   Řidič autobusu při zajíždění do řady stojících 
vozidel nacouval do jednoho z nich.

5.   Řidička osobního vozidla nedala přednost  
v jízdě autobusu.

6.   Řidič autobusu při zajíždění do řady stojících 
vozidel nacouval do jednoho z nich.

Kurz praktické sebeobrany pro řidiče MHD
Je všeobecně známo, že práce profesionální-
ho řidiče je náročná a riziková profese. Pro ři-
diče MHD navíc platí, že vozí cestující, což ná-
ročnost a rizikovost tohoto zaměstnání ještě 
zvyšuje. Cestující ale pro řidiče nepředstavují 
riziko jen ve smyslu odpovědnosti za bezpe-
čí během přepravy. Ze strany cestujících bo-
hužel občas dochází i k přímému fyzickému 
ohrožování řidičů. V podmínkách ostravské-
ho dopravního podniku evidujeme takových 
případů zhruba desítku ročně.
Ve snaze zvýšit bezpečnost řidičů se snažíme 
přijímat různá opatření. Jedním z nich bylo  
i zprostředkování bezplatného kurzu sebe-
obrany. Zájem o zprostředkování kurzu po-
tvrdila mimo jiné také anketa, která mezi ři-
diči proběhla ve druhé polovině loňského 

roku. Kurz byl pořádán ve spolupráci s Měst-
skou policií Ostrava a měl dvě části. V první  
z nich se účastníci seznámili se základy práva 
souvisejícího s nutnou obranou a v té druhé  
si pak „na žíněnce“ a následně i přímo v au-
tobuse MHD vyzkoušeli praktické techniky, 
jak se vhodným chováním vyhnout konfliktu, 
jak odvracet fyzickou agresi, eventuelně jaké  
k tomu používat pomůcky či zbraně a jak 
efektivně zacházet s obranným pepřovým 
sprejem. Kurzem prošlo v šesti termínech cca 
čtyřicet zájemců, z nichž většina kurz hodno-
tila velmi pozitivně. Pro velký zájem počítá-
me s pokračováním výuky sebeobrany také 
do budoucna, samozřejmě dle možností ko-
legů z městské policie.

Aleš Hladký 

1
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Technika odvrácení útoku s pomocí obranného 
pepřového spreje
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V závěru loňského roku se na síti našich 
tramvajových tratí začal opět po delší pře-
stávce objevovat brousicí vůz. Jako jeden  
z jeho řidičů zaznamenávám časté dota-
zy jak na princip, tak na smysl jeho činnosti.  
Následujícími řádky bych proto rád tyto do-
tazy zodpověděl.
Brousicí vozy nejsou v tramvajových provo-
zech ničím neobvyklým. Jsou určeny k pro-
voznímu přebrušování hlav kolejnic. Smys-
lem jejich činnosti tedy není obnova pro-
filu provozem opotřebené hlavy kolejnice, 
ale zarovnání drobných nerovností vznikají-
cích hlavně dynamickými účinky projíždějí-
cích tramvajových vozidel, což je, s ohledem  
na stále stoupající počet vozů poháněných 
výkonnými asynchronními trakčními moto-
ry, stále aktuálnější.
Kromě zmíněného zarovnání drobných  
nerovností na hlavách kolejnic dochází  
i k odstranění nečistot, které na nich ulpě-
ly (např. na podzim je to typicky rozježděné 
listí). Obojí má značný vliv na zvýšení adhe-
ze tramvajových kol a tedy na eliminaci je-
jich smyku i prokluzu, což zvyšuje jejich ži-
votnost a snižuje náklady, zejména na pře-
brušování vzniklých ploch. Zlepšují se tím  
ale i pracovní podmínky řidičů a komfort jíz-
dy. Zkrácení zábrzdné vzdálenosti tramvajo-
vých vlaků má navíc přímý vliv na bezpeč-
nost provozu. Dalším z důležitých pozitiv-
ních efektů provozního přebrušování kole-
jí je snížení hladiny hluku v okolí tramvajo-
vé dráhy.
Brousicí vůz se ale nevyužívá jen na tratích 
pravidelně pojížděných jednotlivými linka-
mi, ale také na zkušebních kolejích ve vo-
zovnách a v ústředních dílnách v Martino-
vě. Brousicím vozem jsou rovněž udržová-
ny i manipulační úseky a odstavné koleje, 
protože nečistoty a povrchová koroze hlav  

kolejí všeobecně stěžují případnou mani-
pulaci (kromě snížené adheze např. i zhor-
šenou elektrickou vodivostí mezi kolem  
a kolejnicí). Taktéž dochází k oxidaci trolejo-
vého vedení, což může po delší době za ne-
příznivých okolností vést třeba až k propále-
ní troleje. Opakovaným průjezdem se zvýší 
účinnost broušení a zároveň se setře případ-
ná zoxidovaná vrstva a zmenší přechodový 
odpor mezi trolejovým drátem a lištou (lišta-
mi) sběrače. 
Nyní ještě pár slov k historii a vlastnímu pro-
vedení brousicího vozu. V současné době 
používaný brousicí vůz ev. č. 8204 není  
v ostravské historii jediným. V letech 1966-
1981 byl k broušení kolejí používán dvou-
nápravový motorový vůz ev. č. 20. Zaříze-
ní pro broušení kolejí v něm bylo ještě ovlá-
dáno ručně. Nahradil jej vůz T1 ev. č. 520,  
v roce 1988 přečíslovaný na 8202. Ten už byl 
vybaven v podstatě stejnou technologií jako 
brousicí vůz současný, který vznikl v letech 
1991-1993 přestavbou bývalého pražského 

vozu ev. č. 6535 a byl používán cca do roku 
2008, později již pak jen sporadicky. V loň-
ském roce bylo iniciativou vedoucího odbo-
ru dopravní cesta rozhodnuto o jeho opě-
tovném pravidelném využívání. První vlaš-
tovkou bylo jeho nasazení při předávání  
rekonstruované tratě na ulici 28. října  
v úseku Mariánské náměstí - Prostorná dne  
23. 7. 2015. Hned následujícího dne byl ale 
přistaven do společnosti Ekova Electric, kde 
se podrobil opravě vozové skříně, na které 
se podepsala léta stání „na čerstvém vzdu-
chu“. Při opravě obdržel nový lak a byl také 
„přesídlen“ do krytého přístřešku, v němž  
je umístěn depozitář historických tramvají, 
odkud vyjíždí do služby. Po provedené opra-
vě jej bylo možno spatřit dne 10. 10. 2015  
na Dni otevřených dveří v areálu ústředních 
dílen v Martinově a od listopadu 2015 je 
opět používán ke svému účelu. Uživatelem 
je středisko 3310 (vrchní stavba), které na vůz  
nasazuje své řidiče. V současnosti vyjíždí-
me asi 10-12x za měsíc. Aby mělo provoz-

Brousicí vůz 
8204

Nakládání s úspornými zářivkami
Zářivku, ať už trubicovou (lineární) nebo 
kompaktní, zná bezpochyby každý. Ve vět-
šině domácností je jich hned několik. Ve fir-
mách, kancelářích nebo rozličných výrob-
ních a průmyslových prostorech se jich na-
chází ještě daleko více. Jejich masivní vyu-
žívání však nepřináší jen žádanou úsporu 
elektrické energie oproti konvenčním svě-
telným zdrojům, ale zároveň přináší otázku,  
co s nimi, když doslouží.
Každá zářivka obsahuje stopové množství to-
xické rtuti. Rozhodně ji proto nelze ukládat 
do běžného komunálního odpadu, ale pouze 
na vyhrazená místa, k tomu určená. Vyřaze-
né úsporné zářivky lze vrátit v jakémkoli ob-
chodě při nákupu nových, ve sběrných dvo-
rech obcí nebo je uložit do sběrných nádob 
nacházejících se na městských úřadech, v ob-
chodních centrech nebo v řadě firem. Sběr-
ných míst se v České republice v současnosti 
nachází více než 4520 a další stále přibývají. 
Pouze prostřednictvím těchto sběrných míst 

je možné zajistit jejich další zpracování v sou-
ladu s platnou legislativou a zejména v sou-
ladu s ochranou životního prostředí. Zpět-
ný odběr je službou, která je domácnostem 
a institucím poskytována zdarma. Systém 
zpětného odběru je financován z příspěvků  
na recyklaci, odváděných účastníky kolek-
tivního systému, jako jsou dovozci a výrob-
ci světelných zdrojů.
Přestože správné nakládání s vyřazenými  
zářivkami nepředstavuje žádný problém a 
síť sběrných míst je stále hustší, třídí úspor-
né světelné zdroje pouze dvě pětiny českých 
domácností. Jiná situace je u firemních spo-
třebitelů, kteří třídí v daleko větší míře. Po se-
čtení domácností a firem se Česku jako cel-
ku daří dosahovat nadstandardní míry sběru 
úsporných světelných zdrojů a plnit tak po-
žadavky EU. V roce 2015 bylo domácnostmi 
a firmami předáno k recyklaci 734 tun těch-
to vyřazených zařízení. V tomto množství 
bylo obsaženo přibližně 25 kg toxické rtuti. 

Ta by teoreticky ve volné přírodě mohla zne-
čistit vodu o objemu téměř dvou slapských 
přehrad.
V Dopravním podniku Ostrava je nakládání  
s úspornými zářivkami řešeno prostřednic-
tvím oddělení skladové hospodářství, kde 
se ve skladu 03 v Areálu dílny Martinov shro-
mažďují do speciálního kontejneru. 
Ten je po naplnění zdarma odvážen v rámci 
zpětného odběru. Zpětný odběr v tomto pří-
padě zajišťuje dodavatel nových světelných 
zdrojů. Zaměstnanci mohou k odložení kom-
paktní úsporné zářivky využít kromě veřej-
ných sběrných míst také sběrný box společ-
nosti REMA Systém, který se nachází u vstup-
ních dveří do jídelny v areálu dílen v Marti-
nově. Zde je však nutné kompaktní zářivku 
chránit proti rozbití zabalením do ochran-
ného obalu. Nyní máme příležitost si připo-
menout, že zmíněný sběrný box můžeme  
v našich prostorách využívat díky projektu 
Zelená firma, do kterého je Dopravní pod-
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ní broušení kolejí smysl, je třeba je provádět  
pravidelně a nemělo by být omezeno 
jen na období, v němž panují zhoršené  
adhezní podmínky.
A jak to vlastně funguje? Interiér vozu je pře-
pážkou rozdělen na přední část pro řidiče  
a případně pomocníka, v zadní části se na-
chází strojovna s kompresorem a tlakovou 
jímkou. V současné době se zde také nachá-
zí dieselagregát pro svařovací účely. Z jímky 
je stlačený vzduch přiváděn přes redukční  
a elektropneumatický ventil do čtyř pneu-
matických válců v upraveném zadním pod-
vozku. Podvozek má místo kolejnicových 
brzd dvě lyžiny, obě osazené třemi brusný-
mi kameny za sebou. Lyžiny jsou zavěšeny 
na odpružených závěsech tak, aby se v klido-
vém stavu brusné kameny nedotýkaly hla-
vy kolejnice. Každá lyžina je spojena s píst-
nicemi dvou válců, které ji přivedením stla-
čeného vzduchu o pracovním tlaku 0,45 MPa  
přitlačí k hlavě kolejnice. Přítlak se zapí-
ná zmíněným elektropneumatickým venti-

lem buď trvale spínačem na panelu řidiče, 
nebo dočasně jako náhrada kolejnicové brz-
dy odpovídajícími stupni brzdového pedálu.  
Protože odvětrání válců po přerušení přívo-
du stlačeného vzduchu trvá několik sekund, 
je pro případ potřeby jeho urychlení na pa-
nelu řidiče umístěno i tlačítko pneumatické-
ho ventilu. To je využíváno zejména při pře-
jíždění kolejových křížení a výhybek, kdy  
je potřeba lyžiny s brusnými kameny rych-
le a jistě zvednout, aby nedošlo k zakopnu-
tí a vyštípnutí kamenů. Jak již bylo zmíněno 
úvodem, provozní broušení kolejí neslouží  
k obnově profilu jejich hlav. Nové kame-
ny mají proto rovinné brusné plochy a tva-
ru hlavy kolejnice se musí nejprve přizpůso-
bit, musí se tedy nejprve „zaběhnout“, aby 
bylo dosaženo optimální účinnosti broušení.  
Kameny si řidiči mění sami, jejich životnost je 
cca 400 - 500 km a je značně závislá na mno-
ha faktorech, především však na rychlos-
ti jízdy (neměla by překročit 40 km/h), stavu  
kolejového svršku, vnější teplotě a srážkách 

(při broušení za deště je jejich životnost vyš-
ší, než za sucha).
Říká se, že každá legrace něco stojí. Ani pro-
voz brousicího vozu není výjimkou. Závě-
rem bych proto rád vyjádřil přesvědčení,  
že se jedná o prostředky investované smys-
luplně, neboť provoz popsaného techno-
logického vozidla přispívá k zvýšení bez-
pečnosti a komfortu provozu na naší tram-
vajové dráze. Zároveň bych chtěl poděko-
vat za trpělivost a pochopení všem kolegům  
řidičům tramvají, kteří se s brousicím vozem 
v provozu setkají.

Pavel Faldýn 

Sběrný box k ukládá-
ní lineárních zářivek, 
do kterého nelze uklá-
dat kompaktní zářivky 
a výbojky

nik Ostrava zapojen a který je organizován 
zmíněnou společností REMA Systém. Tento 
box dále slouží k odkládání drobných elektro 
spotřebičů, jako jsou např. žehlička, fén, holi-
cí strojek, počítačová myš, klávesnice, kalku-
lačka, mobilní telefon, fotoaparát, teploměr, 

tlakoměr, rychlovarná konvice, elektrický  
mixér, tachometr z jízdního kola, GPS naviga-
ce, vrtačka, pila, bruska, baterie, tonery, CD, 
DVD a podobně.

Ing. Václav Šrom

Pohled na žlábkovou kolejnici pravidelně  
nepojížděného úseku

Pohled na žlábkovou kolejnici po jednom  
průjezdu brousicího vozu

Brusné kameny -  opotřebený a nový

Detail brousicího mechanismu v zadním  
podvozku
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V autobusových garážích a v tramvajo-
vé vozovně v Ostravě-Porubě jsme po-
řádali v sobotu 3. září 2016 u příležitos-
ti 115 let elektrické tramvaje a 90 let 
trati v údolí Porubky Den otevřených 
dveří. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout prostory pro údržbu autobusů  
a tramvají, svézt se historickými auto-
busy a tramvajemi, pracovními stro-
ji. Velkou atrakcí byl rovněž průjezd 
tramvajovou nebo autobusovou myč-
kou. V průběhu dne areál navštívilo 
necelých pět tisíc návštěvníků.

V letošním roce je to již 115 let 
od doby, kdy začaly v Ostravě jez-
dit elektrické tramvaje. Ty nahradily  
o sedm let dříve zprovozněné tramvaje  
na páru. Tramvajová síť se rozšiřova-
la a stala se páteřním systémem dneš-
ní MHD. V roce 1926 pak byla zprovoz-
něna trať ze Svinova do Dolní Lhoty  
a o rok později byla prodloužena  
do Kyjovic-Budišovic. K 30. 9. 1969 
byla tato trať zkrácena na úsek Vře-
sinská – Kyjovice, jak ji známe dnes. 
Nicméně až do roku 1986 zde jezdily 

dvounápravové obousměrné tramvaje 
(jako poslední v řádném provozu v bý-
valém Československu), a byly tak vel-
kou raritou. Jízdy historických tramvají 
po této trati jsou vždy atraktivní připo-
mínkou rozvoje tramvajové dopravy.
Velice si vážíme zájmu návštěvníků  
o Dopravní podnik Ostrava a děkuje-
me jim za přízeň, kterou nám při cesto-
vání městskou hromadnou dopravou 
každý den projevují.

Redakce

Den otevřených dveří 2016

Den 
otevřených dveří 

2016
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Jako v předchozích letech, tak i v roce 2016 si odbor  
dopravní cesta a středisko vrchní stavba připravili a čás-
tečně vlastními silami a z části subdodavatelsky zrealizo-
vali opravu tramvajové tratě, tentokrát na ul. Palkovské-
ho, a to v délce cca 360 metrů dvoukolejně. Práce byly  
zahájeny 28. 6. 2016 a dokončeny 27. 7. 2016, z toho  
samotné výluky tramvajového provozy byly dvě  
a to v délce trvání 7 dní a 2 dny. Termín sám o sobě vypo-
vídá o značném pracovním nasazení, které museli zúčast-
nění zaměstnanci DPO a subdodavatele podstoupit. Toto 
samozřejmě platí i pro samotnou přípravu této akce, kte-
rá se v celém rozsahu realizovala pracovníky DPO.
Tato oprava tramvajové tratě je v technickém řešení  
podobná těm z předchozích let, přesto je ale na první  
pohled i pro laickou veřejnost v něčem jiná. Je to v použi-
tí asfaltobenotového krytu, namísto betonových zádlaž-
bových panelů. Toto řešení je nejen v zahraničí běžné  
a máme za to, že se plnohodnotně osvědčí i v Ostravě.  
Výhody pro správce tratí jsou jednoznačně v kompakt-
nosti celého povrchu a v případě potřeby opravy (např. 
výměny kolejnic) je mnohem jednodušší odstranit  
potřebnou plochu v živičném krytu a provést opravu, 
nežli tomu je u panelů.
Už při odstraňování starého krytu tratě bylo jasné,  
že oprava tratě byla naplánována správně, neboť trať 
byla skutečně ve špatném technickém stavu, navíc byl 
dojem umocněn celoplošným zmonolitněním mezipraž-
cového a mezikolejového prostoru betonem, což urychli-
lo degradaci upevňovadel a samotných pražců. 
Samotná stavba obsahovala kompletní výměnu kole-
jových roštů, včetně výměny štěrkového lože svršku,  
nezbytnou opravu odvodnění a na závěr zmíněný nový 
asfaltobetonový kryt tratě. Máme za to, že tento oprave-
ný úsek tramvajové tratě bude po dlouhá léta dobře slou-
žit a inovativní technické řešení se osvědčí. 
V tomto úseku se ještě v letošním roce provede přestav-
ba obou zastávek „Palkovského“ a tímto se vylepší nejen 

vzhled ulice, ale hlavně se výrazně zvýší bezpečnost pro-
vozu (i toho pěšího). Příslušný městský obvod se k naše-
mu snažení brzy připojí a provede na celé ulici opravu 
chodníků.
Mé poděkování patří všem zaměstnancům, kteří  
se na tomto projektu jakkoliv podíleli, a zejména svá-
řečským četám TVS, které se skutečně snažily kolejnico-
vé styky kvalitně a rychle zavařit, a nezdržovat tak sub-
dodavatele v dalších činnostech. Velké poděkování také  
patří těm, kteří společně se mnou prováděli kontrolní  
činnost na stavbě i v pozdních večerních hodinách  
a pečlivě kontrolovali kvalitu prováděných prací. Také vel-
mi děkuji všem řidičům tramvají, kteří se chovali vzorně  
a dbali na bezpečnost provozu po staveništi. 

Zdeněk Novák 

Oprava tramvajové tratě na ul. Palkovského, 
v úseku ul. Plzeňská - ul. Svatoplukova

Broušení hlav kolejnic a urovnávání štěrku

Pokládka kolejových roštů

Pokládka asfaltobetonového krytu

Strojní podbíjení koleje

Ostraňování kolejových roštů

Zkušební jízda

Geotextilie na pláni
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E-learning v Dopravním podniku 
S rozvojem informačních technologií a ko-
munikačního prostředí dochází k významné 
inovaci i v oblasti vzdělávání a přezkušování 
zaměstnanců. Ucelený pohled na tyto oblas-
ti a jejich efektivní řízení v blízké budoucnos-
ti může v našem dopravním podniku zajistit 
postupné zavádění e-learningu.
Jde o způsob vzdělávání a testování, kdy  
do hry vstupují multimédia, interaktivita  
a vzdělávání na dálku. Přesto je stále v někte-
rých vzdělávacích oblastech výhodné, aby 
alespoň část výuky probíhala s „živým lek-
torem“, ale i to umí e-learning řešit, jenom  
v tom případě mluvíme o tzv. blended-lear-
nigu.
Pomoci e-learningu je tedy možno do-
sáhnout uceleného a efektivního rozvoje  
a řízení firemních znalostí. V koncepci stra-
tegie e-learningu v podmínkách DPO jde  
samozřejmě o plnohodnotné odbornost-
ní využití „interních lektorů/školitelů“, kteří  
v současné době jsou v rámci firmy k dis-
pozici, doplněné o rozšíření komunikačních  

možností s prioritním využitím webového 
prohlížeče.
Přínosy pro firmu:
•    Skupina interních lektorů/školitelů/mento-

rů bude mimo svou odbornou práci předá-
vat své odborné znalosti, poskytovat pora-
denství a metodické vedení ostatním kole-
gům, zákazníkům či dodavatelům.

•    Zajištění, aby přenos interních znalostí byl 
efektivní, užitečný a zábavný.

•    Zvyšování úrovně a komplexnosti databá-
ze znalostí v podmínkách DPO.

•    Vytvoření konkrétních interní kurzů/škole-
ní/testů na jednotné informační platformě, 
včetně jejich archivace.

•    Jednoduchý systémově a časově vyhod-
notitelný průběh vzdělávání po studijních 
skupinách a jednotlivcích. 

Obsahově v práci odpovědných pracovní-
ků za dané oblasti se bude měnit jen mini-
mum činností, ale vzniká silný potenciál pro 
zefektivnění jejich činnosti a výrazně se také 
zvýší hodnoticí a analyzační výstupy sloužící 

jako základ pro zlepšení kvality vzdělávacích  
dokumentů a jejich zacílení na problémové 
části vzdělávaní/školení/testů.
Obsahově pro zaměstnance nedochází  
k žádné změně, ale je rozšířená možnost rea-
lizace vzdělávání a přezkušování u vybraných 
kurzů/školení/testů individuální cestou po-
mocí webového prohlížeče s možností prů-
běžného sledování jeho plnění.
V žádném případě nebude realizováno  
zevšeobecnění výchozích podkladů a bude 
stále dodržován princip zpracovávání vzdě-
lávacích dokumentů do podmínek DPO.  
V praxi to znamená, že případně zakoupený 
kurz/test se může týkat pouze jen obecných 
dovedností, např. znalost Excel, Word, Power-
Point, apod.). 
E-learning je ověřenou metodou s prokaza-
telným potenciálem posunout DPO v oblas-
ti vzdělávání do 21. století.

Mgr. Veronika Seidlerová

Kontrolní činnost

Provádění zálivek

Ruční urovnávání štěrku

Pokládka obrusné vrstvy

Práce DPO na výhybkách

Statická zatěžovací zkouška

Pokládka obrusné vrstvy

Práce DPO

Stavba po dokončení
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Další tramvaje do ukrajinského Charkova

Mimořádná odměna za jízdu bez nehod

Dopravnímu podniku Ostrava se podařil zre-
alizovat prodej a odvoz dalších dvou kusů 
tramvají ev. č. 926 a 951. Tramvaj ev. č. 926 
byla původně nabízena jako mírně poškoze-
ná, nikdo však o ni neprojevil zájem. Vede-
ní města tedy zvažovalo možnost darování 
této tramvaje na Ukrajinu. Z tohoto záměru  
sešlo, vůz se tedy opravil a byl nabídnut zno-
vu k prodeji jako provozuschopné vozidlo. 
Mezi zájemci o vozidlo byla také firma PRE-
GOTUX s.r.o, která podala zároveň nejvyšší 
cenovou nabídku. Majitel firmy p. Němeček 
již odkoupil v minulosti 5 ks tramvají. Vozy  
u něj nekončí na šrotišti, ale jsou odveze-
ny do ukrajinského Charkova, kde je na nich 
prováděna generální oprava a vozy jsou ná-
sledně puštěny do provozu s cestujícími.  
Vůz ev. č. 951 původně koupil p. Švehlák, kte-
rý ho zamýšlel umístit do dětského tábo-
ra. Vzhledem k tomu, že dopravení tramvaje  
až na místo určení nebylo možné díky nedo-

statečné nosnosti mos-
tu, se domluvil p. Švehlák  
s firmou PREGOTUX s.r.o. 
na odkoupení.
Oba vozy tedy opustily 
prostory dopravního pod-
niku Ostrava a.s. se stej-
ným cílem cesty. Naklád-
ka proběhla 29. 7. 2016 
(951) a 18. 8. 2016 (926)  
v areálu dílen Martinov. 

Ing. Martin Kašný

Od letošního srpna si mohou řidiči, kte-
ří získají mimořádnou odměnu za jízdu bez  
nehod, nově požádat o vyplacení této mi-
mořádné odměny na účet penzijního připo-
jištění nebo doplňkového penzijního spo-
ření. Pokud si zaměstnanec žádost nepodá,  
klasicky mu bude mimořádná odměna  
zúčtována ve mzdě za měsíc září příslušné-

ho kalendářního roku. V případě požadavku  
zaměstnance je možno přiznanou výši od-
měny připsat na účet jeho penzijního připo-
jištění nebo doplňkového penzijního spoření 
jako příspěvek zaměstnavatele, a to za pod-
mínek popsaných v příslušném řídícím aktu. 
Žádost si zaměstnanec podává na formuláři 
Žádost o poskytnutí mimořádného příspěv-

ku zaměstnavatele na penzijní připojištění 
namísto odměny za jízdu bez nehod. Formu-
lář je k dispozici na Intranetu a v případě dal-
ších dotazů je možné obracet se na personál-
ní oddělení.

Mgr. Veronika Seidlerová

Ano, po letní přestávce je tu další pokračo-
vání jazykového okénka.  Dnes se budeme 
zabývat různými tématy, snad si vyberete,  
a koho čeština nezajímá, ten článek přeskočí. 
Jak jednoduché.
Takže problém první – pane Kozel, nebo pane 
Kozle? Obecně víme, že v češtině oslovuje-
me pátým pádem. V ženském rodě nám to 
problém nedělá – paní Kozlová je Kozlová  
v prvním i v pátém pádě, a proto oslovení  
„Vítáme Vás u nás paní Kozlová“ nikomu vrásky  
nepřidělá.  Ale podstatné jméno kozel  
se skloňuje kozel, bez kozla, kozlovi, kozla, 
kozle, o kozlovi, s kozlem. No a pokud se toto 
podstatné jméno stane jménem vlastním,  
tak bychom při oslovení měli použít „Vítá-
me Vás pane Kozle“, stejně jako použijeme  
„Vítáme Vás pane Nováku“ (nikoliv „Vítáme 
Vás pane Novák“). Jenže mnoho lidí, přestože 
s oslovením pane Nováku, pane Soráku, pane 
Korčulo či pane Straširybko problém nemá  
a použili by ho, znejistí, pokud by měli pou-
žít oslovení pane Kozle a obdobně i pane Sa-
mče, pane Chudáčku atp. Raději pak použijí  
nesprávnou variantu (první pád) – pane  
Kozel, pane Samec, pane Chudáček. 
Na internetových stránkách Ministerstva  
vnitra je i přehled četnosti používaných pří-
jmení, a věřte nebo ne (nebo si ověřte), exis-
tuje 148 osob se jménem Píč nebo s jeho od-
vozeninou. Jak tedy muže tohoto jména oslo-
vit? Pane Píč? Nebo pane Píči? Určitě je správ-
né za bé, zejména proto, že na tomto jméně 
není ani zbla neslušnosti, pochází totiž z ně-
mecké podoby osobního jména Petr. 

A ještě Švec – na toho bych neměl zapo-
menout. Jak oslovíme toho? Mohli bychom  
to zkusit i formou „Vítáme Vás, pane Obuv-
níku“, ale nevím, jak bychom dopadli.   
Zde je situace zvláštní tím, že všechny tři tvary,  
které se nabízejí, a sice pane Ševci, pane Še-
vče i pane Šveci jsou správné a záleží pouze  
na zvyklostech. Je zcela logické, že pokud 
matka nebo manželka nositele tohoto jmé-
na je držitelkou občanského průkazu na jmé-
no Švecová (nikoliv Ševcová), pak by oslove-
ní pana Švece mělo znít pane Šveci, a nikdy 
jinak.  
Problém druhý – pane soudce, nebo pane 
soudče?  Zde je pravidlo velmi jednoduché, 
samotné podstatné jméno soudce je vzo-
rem pro skloňování jiných a  pátý pád to-
hoto substantiva zní „soudce“. Takže jediný 
správný tvar je oslovení „pane soudce“, ni-
koliv „pane soudče“, „pane obhájce“, nikoliv 
„pane obhájče“. Rozdíl  ve srovnání s podstat-
nými jmény, která se neskloňují podle vzoru 
soudce, je zde zcela zřetelný. Otce proto oslo-
víme otče,  u znalce, aniž bychom zkoumali,  
jak to je se znalcem a jeho palcem při určité 
specifické činnosti, bude správným oslovením 
tvar „znalče“, ospalce oslovíme „ospalče“ atd.   
A jak to bude s nechvalně proslulým oslove-
ním „můj vůdče“? Je z jazykového hlediska 
správné? Co myslíte?
Na shledanou.  Ne, ještě se neloučím, jen sdě-
luji, že přestože toto slovo se častěji vyslovuje, 
než píše, správný tvar není nashledanou a už 
vůbec ne nashle, nýbrž jen a pouze na shle-
danou, obdobně i na viděnou či na slyšenou. 
V minulém jazykovém okénku jste měli  

vepsat i nebo y do věty „Děti honil.. psi“. Jako 
první odpověděl správně pan František Pro-
vazníček z tramvají Ostrava, že správný tvar 
je pouze „Děti honili psi“. Důležité tady je, kdo 
koho honil. Zde byly proháněny děti a honili 
je psi. Pokud by to bylo obráceně a těmi pro-
háněnými by byli psi, pak by věta musela znít 
„Děti honily psy“. Panu Provazníčkovi bylo  
zasláno dvojcédečko s divadelní hrou Fidlo-
vačka, protože o té se pan Provazníček zmí-
nil, když se současně s odpovědí na dotaz  
vyjádřil pro jednoslovný název České  repub-
liky ve formě Czechlands. 
A závěrečná zkušební otázka? Tentokrát  
nebude přímo navazovat na „probíranou 
látku“. Tento článek píši 21. srpna. A pro-
to se ptám, proč je jednotkou dočasnosti  
jeden furt.  Odpověď napište prosím  
na e-mail msvidrnoch@dpo.cz. První správná 
odpověď bude odměněna. 
V dalším čísle Zpravodaje se s Vámi podělím 
o zajímavosti zjištěné v souvislosti se shodou 
podmětu a přísudku. 
Nashledanou Na shledanou v příštím čísle. 

Miroslav Švidrnoch

Pane Kozel, nebo pane Kozle?

4/2016 Dopravního podniku Ostrava

12



Ukončení provozu na brousicím zařízení BET 1

Cestující chválí  
elektronické jízdné

Dne 19. 8. 2016 byl ukončen provoz brousi-
cího zařízení BET1 ve vozovně tramvají Poru-
ba. Posledním vozem, který prošel reprofila-
cí tramvajových kol, byl vůz KT8D5.RN1 ev. č. 
1503. Důvodem ukončení provozu bylo plá-
nované pořízení nového podúrovňového 
soustruhu firmy RAFAMET, který nabízí mo-
derní způsob reprofilace tramvajových kol  
a diagnostiku tramvajových podvozků. 
Brousicí zařízení BET1 bylo pořízeno v létě 
roku 1963 a v roce 2001 prošlo celkovou ge-
nerální opravou. Dopravnímu podniku tedy 
sloužilo více než 50 let. Během svého provozu 
probíhala reprofilace tramvajových kol v prů-
měru na 150 vozidlech ročně. Zastaralá tech-
nologie brousicího zařízení s sebou přinášela 
také některé nevýhody: po každém broušení  
se musela provádět reprofilace brusných ko-
toučů, měření profilu jízdního kola se pro-
vádělo pomocí měrek a posuvných měři-
del, reprofilace kola s šířkou 120 mm byla 
nemožná, jelikož stroj neumožňoval upnu-
tí brusných kotoučů větší šíře, hlučný  
a prašný provoz, malá produktivita pracoviš-
tě.
V současné době začínají stavební přípravy  
a k 1. 9. 2016 začne rekonstrukce stávající-
ho pracoviště a přilehlých místností. Kon-
cem roku 2016 by měl být proveden zkušeb-
ní provoz moderního CNC soustružnického 
pracoviště pro reprofilaci kol.

Libor Dvořáček

Již více než dva měsíce mají cestující ostravské hromadné do-
pravy možnost hradit jízdné bezkontaktní platební kartou bez 
tištěné papírové jízdenky a už si na tento způsob placení vel-
mi oblíbili. Během července a srpna tento průlomový způsob 
placení, představený Dopravním podnikem Ostrava a Koordi-
nátorem ODIS ve spolupráci s Visa Europe a společnostmi XT-
Card, ČSOB, a Mikroelektronika, využili cestující k nákupu té-
měř jednoho sta tisíc jízdenek. Konkrétně celkově nakoupi-
li obyvatelé a návštěvníci Ostravy bezkontaktní bankovní kar-
tou 99 705 ks jízdenek za 1 826 tisíc Kč. Potvrzuje se tak sku-
tečnost, že bezkontaktní bankovní karty jsou budoucností hro-
madné dopravy.
Nejčastěji volili lidé jízdenku přestupní 69,3 % případů, až poté 
nepřestupní 30,5 % případů.Zvýhodněná cena celodenní jíz-
denky byla účtována ve 0,2 % případů.  Denně si zakoupilo jíz-
denku prostřednictvím bankovních platebních karet průměr-
ně 1 583 osob. 
Systém, spuštěný 30. června ve spolupráci se společností Visa 
Europe a dalšími dodavateli pro Dopravní podnik Ostrava,  
je historicky první odbavovací systém tohoto typu v České  
republice a po Londýnu druhý v Evropě. Potvrzuje se rovněž 
skutečnost, že Češi patří dlouhodobě mezi lídry v bezkon-
taktních platbách a tento způsob placení využívají velmi rádi. 
Oproti řešením v jiných městech je pro ostravské cestující vel-
kou výhodou plná elektronizace, díky které terminály po přilo-
žení vůbec netisknou papírové jízdenky.

Ing. Jaroslav Šimčík

Brousicí zařízení BET 1 bylo pořízeno v létě roku 1963 a v roce 2001 prošlo celkovou generální opra-
vou. Sloužilo více než 50 let.
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Suroviny na 4 porce:

1 kg menších brambor
1 středně velká cibule
150 g slaniny
300 ml smetany na vaření
80 g parmazánu
1 vejce
sůl
pepř
zelená petrželka
máslo

•  Cestující poděkoval pracovníkům odděle-
ní dopravní dispečink za rychlé zvládnutí 
komplikací v dopravě způsobených poru-
chou tramvaje v zastávce Poliklinika. 

•  Cestující pochválil testovaný vůz Solaris 
Urbino N 18 a také výkon služby řidiče, 
pana Miroslava Pravdy, pracovníka stře-
diska doprava autobusy Poruba, který 
dne 29. dubna 2016 tento autobus řídil. 

•  Poctivé navrácení mobilního telefonu 
bylo předmětem pochvaly udělené panu 
Pavlu Stachovi, řidiči střediska doprava 
tramvaje Poruba. 

•  Pan Mojmír Kaloč, řidič střediska dopra-
va trolejbusy, obdržel pochvalu za plynu-
lou jízdu a vyčkání na dobíhající cestující. 

•  Pan Radim Panoch, řidič střediska do-
prava tramvaje Moravská Ostrava, obdr-
žel pochvalu cestujícího za nalezení tašky  
s učebnicemi. 

•  Rychlé nalezení zapomenuté kšiltovky 
bylo předmětem pochvaly určené panu 
Jiřímu Pallovi, řidiči střediska dopra-
va autobusy Poruba a také pracovníkům  
oddělení dopravní dispečink, které cestu-
jící kontaktoval. 

•  Pan Karel Hostaša, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník, vyloučil z přepra-
vy skupinku problémových osob, za což 
obdržel poděkování cestující. 

•  Cestující, která upadla při přecházení ko-
lejí v zastávce „Hlavní nádraží“, poděko-
vala za pomoc panu Martinu Krákorovi, 
pracovníkovi oddělení dopravní dispe-
čink. 

•  Umožnění přestupu mezi spoji tramvajo-
vých linek č. 15 a 11 bylo důvodem k na-
psání pochvaly určené panu Zdeňku Škra-
bálkovi, řidiči střediska doprava tramvaje 
Moravská Ostrava. 

•  Cestující poděkovala paní Lucii Hanze-

lkové, řidičce střediska doprava tramvaje 
Poruba a paní Lence Vojtíškové, také pra-
covnici střediska doprava tramvaje Poru-
ba, za součinnost při hledání mobilního 
telefonu. 

•  Pan Lumír Soldynski, řidič střediska do-
prava trolejbusy, přivolal policii a pomohl 
cestující, která byla přepadena v zastáv-
ce „Chrustova“. 

•  Cestující poděkovali panu Davidu Štus-
kovi, řidiči střediska doprava autobusy  
Poruba, za ochotu a pomoc při přepra-
vě vozíčkáře. 

•  Cestující poděkovala panu Jaroslavu 
Kloskovi, řidiči střediska doprava autobu-
sy Hranečník, za vzorné přistavení vozidla 
v zastávce „Šídlovec“. 

•  Pan Tomáš Koubík, řidič střediska do-
prava tramvaje Poruba, obdržel pochva-
lu za vyčkání na dobíhající cestující ma-
lými dětmi. 

•  Cestující ocenila pochvalou paní Naděždu 
Bilíkovou, řidičku střediska doprava tram-
vaje Poruba, která velice dobře zvládla 
potyčku problémových cestujících ve vo-
zidle. 

•  Pan Jaroslav Fryk, řidič střediska dopra-
va autobusy Poruba, obdržel poděková-
ní cestující za profesionální výkon služby  
a přístup k cestujícím. 

•  Cestující, která zkolabovala ve spoji lin-
ky č. 56, poděkovala panu Milanu Sma-
ženkovi, řidiči střediska doprava autobu-
sy Hranečník, za pohotovou reakci a při-
volání rychlé záchranné služby. 

•  Cestující poděkovali panu Miloslavu Hlis-
nikovskému, řidiči střediska doprava  
autobusy Poruba, za umožnění přepra-
vy během dopravní nehody na tramvajo-
vé lince č. 4. 

•  Vedení společnosti obdrželo poděkování 

cestujícího za možnost nákupu jízdenek 
ve vozidlech platební kartou. 

•  Cestující ocenila pochvalou profesionalitu 
a ochotu poradit s nákupem jízdenky po-
mocí platební karty, pana Lumíra Cyruse, 
řidiče střediska doprava tramvaje Poruba. 

•  Vedení společnosti přijalo také pochvalu 
určenou pracovníkům oddělení přeprav-
ní kontrola, panu Janu Klymcovi a Petru 
Šumskému, za poskytnutí první pomo-
ci cestující, která zkolabovala v prostřed-
ku městské hromadné dopravy v Ostravě. 

•  Paní Zuzana Kopčáková, řidička středis-
ka doprava tramvaje Poruba, obdrže-
la poděkování za trpělivost a vstřícnost  
od cestující, která v rámci příměstského 
táboru cestovala se skupinou dětí s au-
tismem. 

•  Poděkování za navrácení ztraceného dět-
ského batůžku bylo předmětem pochva-
ly určené panu Robertu Homolkovi, řidiči 
střediska doprava autobusy Poruba. 

•  Cestující o berlích poděkovala panu  
Tomáši Koudelkovi, řidiči střediska do-
prava autobusy Hranečník, za vzorné při-
stavení vozidla k nástupní hraně zastáv-
ky „ÚAN“. 

•  Cestující, které se udělalo nevolno ve spo-
ji autobusové linky č. 21, poděkovala do-
pisem panu Karlu Kročovi, řidiči středis-
ka doprava autobusy Hranečník, za po-
skytnutí první pomoci a přivolání rychlé  
záchranné služby. 

•  Pan Drahoslav Jáno, řidič střediska do-
prava autobusy Poruba, obdržel poděko-
vání cestující za nalezení a navrácení do-
kladů. 

POCHVALY

Brambory Carbonara

Postup:
Brambory pečlivě umyjeme a uvaříme v osolené vodě do poloměk-
ka. Ještě teplé brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Smetanu 
smícháme s vajíčkem a sýrem. Dochutíme solí a pepřem. Cibuli olou-
peme a nasekáme nadrobno, slaninu nakrájíme na kostičky. Na pán-
vi zpěníme máslo a dozlatova orestujeme cibuli se slaninou. 
Troubu rozehřejeme na 200 oC. Připravíme si zapékací mísu, vyma-
žeme máslem a naskládáme první vrstvu plátků brambor. Další vrst-
vy prokládáme osmaženou cibulkou se slaninou. Brambory pak zali-
jeme připravenou smetanovou zálivkou a pečeme 15 minut na 200 
oC. Poté teplotu snížíme a pečeme dozlatova, dokud nejsou bram-
bory měkké. Hotové brambory zdobíme sekanou petrželkou. 
Podáváme jako hlavní jídlo nebo slavnostní přílohu k masu. 
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Tisk o nás

Brambory Carbonara

oddělení marketingové služby  
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Křížovka

Benisch Pavel 25 1. 7. 2016 DAP
Sklenář Libor 25 1. 8. 2016 DDD
Pavlovský Kamil 25 12. 8. 2016 DAP
Kollárová Dáša 30 1. 8. 2016 TAH
Strýček Evžen 30 1. 8. 2016 DTP
Trybulová Marie 30 7. 8. 2016 EMU
Pekařová Marie 35 1. 8. 2016 DAH
Moldříková Karla 35 3. 8. 2016 EMU
Štěpánek Zdeněk 35 6. 8. 2016 TTP

Hrbáč Zdeněk 40 1. 7. 2016 DAH
Humlíček Zdeněk 45 1. 7. 2016 TVS
Klímek Zdeněk 45 1. 7. 2016 TTP
Martínek Petr 45 1. 7. 2016 TVS
Oprich Oldřich 45 1. 7. 2016 TTR
Večeřa Karel 45 1. 7. 2016 TAH
Zedek Jan 45 1. 7. 2016 TAH
Sporysz Jiří, Ing. 45 2. 7. 2016 TDR

Příjmení a jméno druh
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Policajt zastaví
PodnaPilého řidiče:

„jste ochoten Podro-
bit se zkoušce na

alkohol?” „ano, jsem.
dokončení v tajence.”

GRATULUJEME! GRATULUJEME!
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