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Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou 
milou povinností napsat úvodní slovo pro 
toto číslo Zpravodaje Dopravního podniku 
Ostrava. Přestože jsem nastoupil teprve v září 
2016 do funkce předsedy představenstva, 
mohu konstatovat, že jsem se již seznámil  
s chodem podniku a jsem připraven navázat 
na práci svých předchůdců. 
Velmi mě potěšila vřelost, s jakou jste mě při-
jali mezi sebe. Mám radost, že mnozí z vás 
svou práci v Dopravním podniku Ostrava 
berete s hrdostí a nadšením. To je snad přá-
ní každého manažera, aby měl takových lidí  

co nejvíce. Rád bych zmínil několik priorit, 
které jsem si stanovil při svém nástupu. 
Jedním z důležitých úkolů je zlepšit náš me-
diální obraz. Budeme pracovat na tom, aby-
chom zlepšili komunikaci nejen s veřejnos-
tí, ale i uvnitř firmy. Připravujeme řadu ře-
šení, pomocí kterých se nám to podaří.  
Zřizujeme funkci tiskového mluvčího na plný 
úvazek, který nám s touto záležitostí pomů-
že. Zapojujeme nová media, jako jsou Face-
book, apod. Potřebujeme komunikovat více  
na internetu. Mnohem častěji budeme dě-
lat vlastní tiskové konference. Chceme lépe  

informovat o dění v našem podniku. A to není 
zdaleka vše, co nás v této oblasti čeká. Chce-
me pracovat více se zpětnou vazbou od na-
šich cestujících, proto připravujeme prů-
zkum, který nám odpoví na otázky, jak jsme 
ve skutečnosti veřejností vnímáni. Toto hod-
nocení cestujících budeme v budoucnu pra-
videlně sledovat. Pro efektivní komunikaci 
uvnitř naší firmy bude také brzy následovat 
série opatření. 
Další prioritou, která je pro náš podnik zásad-
ní, je omlazení vozového parku, především 
v oblasti kolejové dopravy. Nyní probíhá vý-
běrové řízení na středněkapacitní tramva-
je. Poté bychom měli vybírat dodavatele vel-
kokapacitních tramvají. V celkovém součtu  
se jedná o zakázky za miliardy korun a celý 
proces výběru je velmi komplikovaný a ná-
ročný. Věřím, že se nám tato věc podaří a brzy 
budeme jezdit novějšími tramvajemi.
Podle naší strategie pracujeme usilovně  
na zvyšování komfortu a bezpečnosti (stráž-
níci, kamery, SOS tlačítko, atd.). Chceme za-
vádět nové  a komfortní technologie (bez-
kontaktní platba kartou, wi-fi, nové sedačky,  
topení, klimatizace), abychom našim cestu-
jícím poskytovali takovou veřejnou dopra-
vu, která je ve světě nejnovějším trendem.  
Kvalitní  veřejná hromadná doprava patří  
k ekologicky odpovědným městům, ke kte-
rým naše Ostrava patří. 
Chceme, aby se lidé chovali nejen ekonomic-
ky, ale i ekologicky. Proto potřebujeme lidi 
maximálně motivovat, aby s námi co nejvíce 
jezdili. Tomuto cíli podřídíme všechny činnos-
ti, včetně našeho, za všech okolností, přátel-
ského a milého chování k cestujícím.
Věřím, že se nám společně bude dílo dařit  
a společnou cestu si užijeme, i když nás čeká 
spoustu náročné práce.
S přátelským pozdravem

Ing. Daniel Morys, MBA 
předseda představenstva 

a ředitel společnosti

Gratulujeme „milionářům“
V úterý 20. září se v Martinově v podnikové banketní místnosti uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže řidičů MHD v jízdě bez  
zaviněných dopravních nehod, tzv. „milionářů“. Za účasti zástupců obou odborových organizací bylo vedením společnosti ohodnoceno podle  
počtu ujetých kilometrů celkem dvacet dva řidičů ve čtyřech kategoriích.

Ze zdravotních nebo osobních důvodů se slavnostního vyhodnocení bohužel nemohlo zúčastnit dalších sedm řidičů, kteří v soutěži rovněž 
dosáhli úctyhodných výsledků. Dalších 28 řidičů bylo ohodnoceno v kategorii nad 250 tis. km na svých mateřských střediscích. K mimořádné-
mu výkonu všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší společnosti.

Aleš Hladký

Tramvaje Moravská Ostrava
Skowranková Renáta 500 tis. km
Turčáková Štěpánka 500 tis. km
Tramvaje Poruba
Kašpar Lukáš 500 tis. km
Kowalik Lubomír 500 tis. km
Minks Drahomír 500 tis. km
Štroch Jaromír 500 tis. km
Martinka Ondřej 750 tis. km
Strýček Evžen 1 mil. km

Trolejbusy
Kocián Radim 500 tis. km

Autobusy Hranečník
Krupa Pavel 500 tis. km
Molitor Martin 500 tis. km 
Muška Pavel 500 tis. km
Němec František 500 tis. km
Smaženka Milan 500 tis. km
Smital Dušan 500 tis. km
Wilk Zdeněk 500 tis. km
Heiduczek Rudolf 750 tis. km
Slíva Zdeněk 750 tis. km
Mazoch Petr 1 mil. km
Onderka Libor 1 mil. km
Švan Jaroslav 1 mil. km
Autobusy Poruba
Ždiarský Libor 500 tis. km V přední řadě z leva Evžen Strýček, Petr Mazoch, Libor Onderka,  

a Jaroslav Švan, kteří ujeli bez dopravní nehody jeden milion kilometrů
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Výměna odisek 

Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí  
cestujících v MHD

Dalším krokem pro zvýšení bezpečnosti pro-
vozu a pocitu bezpečí cestujících je zaháje-
ní zkušebního provozu SOS tlačítka, které  
je umístěno u nízkopodlažního vstupu do 
vozu ev. č. 1402. Tento systém přivolání po-
moci přímo do tramvaje je unikátní v tom, že 
je vyroben vlastními silami pracovníky DPO  
a testován v dopravním prostředku. SOS tlačít-
ko je určeno pro přivolání pomoci, ať už se jedná  
o přivolání policie či lékařské pomoci. Bu-
de-li se cestující cítit ohrožen, nebo do-
jde-li ve vozidle k nezákonnému jed-
nání, má cestující možnost zmáčknout 
SOS tlačítko a následně bude spojen  

s městskou policií. Jednotka SOS tlačít-
ka disponuje výkonným reprodukto-
rem a mikrofonem, aby bylo zajištěno kva-
litní spojení mezi poškozeným ve voze  
a policií. Zneužití SOS tlačítka má stejnou 
váhu jako zneužití jakékoli linky bezpečnost-
ních složek.
Oba výše uvedené systémy pracují  
v součinnosti.
V případě, že se „SOS tlačítko“ v provo-
zu osvědčí, budeme ho postupně insta-
lovat do dalších vozidel MHD Ostrava  
s kamerovým systémem. 

Ing. Martin Kašný

První dva vozy č. 1402 a 1403 byly zkušeb-
ně osazeny kamerovým systémem se zázna-
mem již ve výrobě a jsou provozovány od 
začátku roku 2014. Za celou dobu zkušeb-
ního provozu bylo vypozorováno, že kame-
ry působí jako prevence proti nezákonnému 
jednání a zvyšují pocit bezpečí cestujících.  
Až na jeden případ nebyly ve vozech zazna-
menány žádné výtržnosti ani vandalismus. 
Záznam z této výtržnosti byl předán PČR  
a byla na něm zřetelně vidět celá situace.
Jelikož byl tento zkušební provoz úspěš-

ný a přinesl celou řadu pozitiv, bylo roz-
hodnuto, že dalším krokem bude dovyba-
vit kamerovým systémem všechny vozi-
dla řady VarioLF. Kamerový systém je tvo-
řen kamerami, které pokrývají salón cestu-
jících, a dále záznamovou jednotkou s mo-
nitorem umístěným v kabině řidiče. Kame-
ry disponují i nočním viděním. Systém auto-
maticky vyhodnotí zhoršené světelné pod-
mínky a přepne jednotlivé kamery do tzv. 
nočního režimu. V tomto režimu se aktivuje  
infračervený přísvit diodami a záznam je po-

řizován černobíle. Záznam jednotlivých ka-
mer je pořizován ve full HD rozlišení, není 
tedy problém v případě nutnosti záznam po-
užít jako důkazní materiál.
Investice je hrazena z Programu švýcarsko-
české spolupráce ve výši 85 %. Zbývajících 
15 % hradí statutární město Ostrava.

SOS tlačítko

Kamerový systém

V rámci projektu „Čistota, bezpečnost, vandalismus“ byly zrealizovány dvě aktivity týkající se zvýšení bezpečnosti cestujících a prevence pro-
ti vandalismu. První z nich je pořízení kamerového systému se záznamem do 66 vozidel MHD, druhou je zahájení testovacího provozu SOS  
tlačítka. V obou případech dopravní podnik spolupracuje s Policií ČR. 

Jak již bylo avizováno v předchozím 
čísle Zpravodaje, zanedlouho většinu  
z nás čeká výměna ODISek. V tomto 
díle bychom Vám rádi předali bližší in-
formace ohledně termínů výměny. Od 
1. 11. 2016 bude probíhat výměna ODI-
Sek zaměstnanců, u kterých končí doba 
platnosti v prosinci 2016, lednu 2017  
a únoru 2017. Doba platnosti je uvede-
na na zadní straně ODISky. Chtěli by-
chom tedy zaměstnance požádat, aby 
si platnost karty zkontrolovali. Výmě-
na bude prováděna v budově ředitel-
ství, na oddělení mzdová účtárna, a to  
v těchto termínech: karty s koncem plat-
nosti 12/2016 bude možné vyměnit po-
stupně od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016  
a u karet s koncem platnosti 2/2017 pak od  
1. 1. 2017 do 28. 2. 2017. Termíny vý-
měny pro jednotlivá střediska budou  
v předstihu ještě upřesněny. V prvním 
kole se bude výměna ODISek týkat pou-
ze zaměstnanců. Prozatím se výměna ne-

vztahuje na rodinné příslušníky zaměst-
nance, bývalé zaměstnance - důchodce 
a dále se také výměna nebude týkat za-
městnanců, kteří mají uzavřenu dohodu  
o pracovní činnosti. V těchto případech 
není platnost karty omezena datem uve-
deným na zadní straně, ale dobou funkč-
nosti ODISky.
Pokud by Vás zajímaly bližší informace, 
můžete se obrátit na oddělení mzdové 
účtárny.

Mgr. Veronika Seidlerová

Výměna „prošlé“ ODISky čeká v tomto  
období většinu z nás

Monitor kamerového systému je umís-
těn v kabině řidiče

SOS tlačítko je napo-
jeno přímo na Měst-
skou policii Ostrava,  
a tak se při jeho použi-
tí volajícímu ozve pří-
mo operační pracov-
ník městské policie, 
stejně jako při zavolá-
ní na linku 156

Poděkování

30.8. 2016 skončil mandát Ing. Romana Kadlučky, 
Ph.D. na pozici předsedy představenstva Doprav-
ního podniku Ostrava a.s. 
Vedení společnosti děkuje svému bývalé-
mu kolegovi nejen za jeho přínos Dopravní-
mu podniku Ostrava, ale také pro městskou  
hromadnou dopravu. 
Romanu Kadlučkovi přejeme mnoho úspěchů  
v jeho další profesionální kariéře i v osobním  
životě.

redakce
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Když se v roce 2016 podařilo získat finanční 
prostředky na opravu „martinovského esíč-
ka“, spadl celému odboru DC a jistě i řidičům 
tramvají kámen ze srdce.
Název projektové dokumentace „Sanace 
spodku tramvajové tratě Martinovská“ na 
tuto stavební akci však je lehce zavádějící  
a neobsahuje všechny práce, o kterých  
se dále zmíním. Byla tedy opravena tramva-
jová trať na ul. Martinovské, včetně sanace 
spodku, a to úsek od výhybek na hranici kři-
žovatky s ulicí Opavskou až po hranici křižo-
vatky s ulicí Sokolovskou v délce cca 370 m 
dvoukolejně.

Na jaře tohoto roku jsme „oprášili“ a revido-
vali projektovou dokumentaci z roku 2012 
a nezávisle na ni nechali zpracovat inženýr-
sko-geologický průzkum. Ten prokázal, že je 
možné účelně použít technologii „zlepšení 
zemin“ spodku použitím směsi vápna a ce-
mentu (SM 50). Tato technologie byla násled-
ně přijata a úspěšně realizována. 
Samotné práce byly zahájeny 28. 8. 2016  
a ukončeny 21. 10. 2016, z toho jediná výlu-
ka tramvajového provozu byla jedna v dél-
ce trvání 35 dní, a to z důvodu technologic-
ké náročnosti a nutných přestávek pro reak-
ce směsného pojiva.
Na odboru dopravní cesta byl kompletně 
přepracován návrh složitého směrového ře-
šení v těchto stísněných poměrech intravi-
lánu, při nutnosti respektování stávajícího 
tělesa silnice III/46620 na ul. Martinovská.  
Ve směrovém motivu jsou obsaženy oblou-
ky o minimálním poloměru 81 m s dlouhý-
mi přechodnicemi. Převýšení kolejnicových 
pásů je řešeno vzestupnicemi na délku pře-
chodnic. Nový návrh nivelety byl na poměry 
tramvajových drah také složitý a velmi nám  
s tímto napomohl externí geodet, který pro-
vedl podrobné zaměření stávajících krajníků 
silnice a podle něj byla zpracována a realizo-

vána niveleta.
Pracovníci naší vrchní stavby zde byli plně vy-
užiti při vyjmutí kolejových roštů, jejich roze-
brání, třídění, zpětnou kompletaci (z vytěže-
ného i nového kolejového materiálu) a mon-
táž na připravené štěrkové pláni svršku. 
Rovněž svařování kolejnic, zpětná montáž  
a obnova funkčnosti dilatačních zařízení byla 
v naší režii, stejně jako práce na obou výhyb-
kách v křižovatce s ulicí Opavskou. Obnovu 
elektrického ovládání výhybky a rektifikaci 
vrchního vedení velmi rychle provedlo stře-
disko vrchní vedení.
Subdodavatel zajišťoval ostatní stavební prá-
ce, jako jsou kompletní zemní práce, práce 
na odvodnění zemní pláně, podbíjení tra-
tě strojní podbíječkou a dokončovací práce  
obsahující například nové osazení naruše-
ných krajníků a hlavně instalaci pražcových 
kotev (550 ks). Věříme, že instalace pražco-
vých kotev (výrobek naší dílny vrchní stav-
by) bude přínosná a pomůže k zachování ge-
ometrické polohy koleje v budoucích letech. 
Práce na novém odvodnění pláně byly tech-
nicky složité. Bylo zapotřebí najít stávající 
potrubí silničních uličních vpustí a na ně se  
pomocí soustavy drenáží a revizních šach-
tic s průtočnými dny přípojkami napojit.  
Na toto bylo zřejmě při minulé rekonstrukci 
málo dbáno, a i když byla při stavbě nalezena  
původní drenáž, neplnila svůj účel, neboť  
nemohla být z důvodů absence revizních 
šachtic čištěna. Následky působení vody,  
neúnosného a různorodého podloží, byly po 
dlouhá léta na tomto úseku tratě k vidění. 
Mé poděkování patří všem zaměstnancům, 
kteří se na tomto projektu jakkoliv podíleli  
a zejména zaměstnancům RIN, TVS a TVV.  
Věřím, že se výsledek našeho snažení líbí 
všem řidičům tramvají, široké veřejnosti  
a hlavně cestujícím, kteří si vychutnají pro-
vozní rychlost 35-40 km/h na tomto „ost-

Sanace spodku tramvajové tratě Martinovská

Geotextilie na zemní pláni

Dávkování směsi vápna a cementu

Jízda dávkovače

Upravená zemní pláň

Štěrkodrť

Kontola dávkování směsi

Práce na odvodnění

Práce na kolejnicových stycích

Zemní fréza
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V prosinci roku 2015 se Dopravní podnik Os-
trava připojil k dopravcům, kteří na svých lin-
kách provozují zastávky na znamení, tj. za-
stávky autobusů a trolejbusů, ve kterých musí 
cestující dávat řidičům příslušným způsobem 
najevo svůj záměr nastoupit a vystoupit, jinak 
spoje projíždějí bez zastavení. Aby mohly za-
stávky na znamení bez problémů fungovat, je 
nezbytné dodržovat stanovená pravidla, a to 
jak ze strany cestujících, tak i ze strany řidičů. 
Z vyhodnocení téměř ročního provozu zastá-
vek na znamení ale bohužel vyplývá, že dodr-
žování předepsaných postupů je pro mnohé  
řidiče problém. Nejčastějším prohřeškem ři-
dičů je nepotvrzování žádostí cestujících  
o výstup z vozidla. Konkrétně cestující ve vo-
zidle v dostatečném předstihu před zastáv-
kou na znamení signalizuje řidiči záměr vy-

stoupit stisknutím příslušného tlačítka, řidiči 
se tato informace zobrazí na terminálu palub-
ního počítače, ale řidič s potvrzením žádos-
ti zbytečně otálí nebo ji nepotvrdí vůbec a ve 
voze se pak v prostoru pro cestující neaktivují 

příslušné informační prvky.  Cestující ke své-
mu požadavku nedostane zpětnou vazbu  
a do poslední chvíle zůstává v nejistotě, zda ři-
dič zastaví nebo ne. Tato situace pochopitelně  
nevede ke spokojenosti cestujícího během 

přepravy a přispívá 
k negativnímu vnímání naší 
společnosti, v horším případě 
vede ke vzniku konfliktů mezi 
cestujícím a řidičem. Aby se 
tato nevyhovující situace zlep-
šila, bude obsluha palubního 
systému vozidel v zastávkách 
na znamení v následujícím ob-
dobí plošně sledována a vy-
hodnocována z dat uchova-
ných v palubních počítačích vo-
zidel. Výsledky budou pravidel-
ně uveřejňovány na vývěskách

                          dopravních středisek.
Odbor technologie  

dopravy 

Proč je důležité potvrzovat žádosti cestujících 
o zastavení v zastávkách na znamení?

Strojní podbíjení

ravském tramvajovém S koridoru“. A mám  
za to, že tento opravený úsek tramvajové tratě 
bude po dlouhá léta dobře sloužit a naše tech-
nické i estetické smýšlení se osvědčí.
Budeme se dále snažit, aby nové cestují-
cí přilákaly nejen stavby a opravy zastávek,  
ale i povedené stavby a opravy tramvajových 
tratí.  Celkově se toho v tomto roce událo  
na ulici Martinovské mnoho a jsem přesvěd-
čen, že úroveň cestování MHD se zde výrazně  
zvýšila. 

Zdeněk Novák
Výkop pro pražcové kotvy

Nejčastějším prohřeškem řidičů je nepotvrzování žádosti cestujícího o výstup z vozidla
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Projekty dotované z EU a Programu švýcarsko-
české spolupráce 

V předešlých vydáních Zpravodaje jsme Vás 
často informovali o projektech, které jsme 
úspěšně realizovali z dotací Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko, Pro-
gramu švýcarsko-české spolupráce a Ope-
račního programu životní prostředí v progra-
movém období 2007 – 2013. Za připomenutí 
stojí, že v roce 2016 jsme úspěšně uvedli do 
provozu řadu projektů a ukončili fázi poříze-
ní a financování. Na základě žádostí o plat-
by jsme obdrželi dotace a naše projekty pro-
šly povinnými kontrolami jak ze strany nezá-
vislých auditních společností poskytovatelů 
dotace, tak i auditního orgánu Ministerstva  
financí ČR. V posledním programovém ob-
dobí byl Dopravní podnik Ostrava jedním  
z nejúspěšnějších žadatelů o dotace v Morav-
skoslezském kraji. V tomto období jsme díky 
dotovaným projektům zrealizovali historicky 
největší objem investic v  celkovém objemu 
2,4 miliardy Kč a obdrželi dotace ve výši 1,4 
miliardy Kč.
Všechny projekty byly orientovány směrem 
k cestující veřejnosti, s cílem zvyšování kvali-
ty našich služeb. Zaměřili jsme se především 
na zvýšení bezpečnosti cestujících, jejich  
informovanost s využitím nových technologií 
a samozřejmě zlepšení komfortu samotné-
ho cestování. Naší cílovou skupinou byli rov-
něž hendikepovaní spoluobčané. Pro ty jsme 
rozšířili náš vozový park o nové bezbariéro-

vé dopravní prostředky. Dále jsme zmoderni-
zovali zastávky, vylepšili dosavadní informač-
ní systém, zavedli nový odbavovací systém  
a přijali celou řadu dalších opatření.
Projekt „Renovace vozového parku drážních 
vozidel“, jehož předmětem bylo pořízení  
23 rekonstruovaných tramvají, nákup jed-
né velkokapacitní tramvaje a nákup 10 
trolejbusů (tedy celkem 34 vozidel), byl 
jedním z prvních projektů financova-
ných z Regionálního operačního progra-
mu (ROP) Moravskoslezsko 2007-2013, 
přičemž žádost o dotaci jsme podali  
v roce 2009.  
V rámci projektu „Obnova vozového parku 
MHD autobusy“ bylo pořízeno 55 ks nových 
autobusů splňujících emisní limit minimál-
ně v normě EURO5, které nahradily autobusy  
s normou EURO2.
Jedním z historicky největších projektů  
v DPO, kde poskytovatelem dotace byl Státní 
fond životního prostředí, byl bezesporu pro-
jekt „Autobusy CNG v DPO“, který byl finan-
cován v rámci Operačního programu životní-
ho prostředí, a to 85 % z Evropských fondů 
– Fondu soudržnosti, 5 % z veřejné podpo-
ry přímo ze státního rozpočtu, kap. 315 MŽP. 
Dopravní podnik Ostrava tento projekt spo-
lufinancoval 10 % ze svých investičních pro-
středků. Projekt měl tři dílčí části, které jsme 
postupně uvedli do provozu na podzim loň-

ského roku a obsahovaly jednak  pořízení 
105 nových bezbariérových autobusů s po-
honem na stlačený zemní plyn (CNG), a to 
90 jednočlánkových autobusů CNG Solaris  
o délce 12 m a 15 článkových autobusů CNG 
o délce 18 m. Také jsme v jeho rámci vybu-
dovali velkokapacitní plnící stanici CNG, kte-
rá patří k nejvýkonnějším v naší republice  
a je umístěna v našem areálu v Ostravě-Mar-
tinově. Současně jsme upravili servisní haly 
pro údržbu vozidel s pohonem na stlačený 
zemní plyn. 
Velmi významným a bezesporu nejnáročněj-
ším projektem bylo „Zavedení a moderniza-
ce odbavovacích a palubních systému MHD 
v Ostravě“, kde poskytovatelem dotace byla 
EU prostřednictvím Regionálního operační-
ho programu Moravskoslezsko. Součástí to-
hoto projektu byla v roce 2015 výměna pa-
lubního systému ve všech našich dopravních 
prostředcích (tj. 615 vozidlech) a nová tech-
nologie dispečinku pro řízení provozu. Za vý-
znamnou část projektu považujeme moder-
nizaci odbavovacího systému, který je zalo-
žen na použití čipových bezkontaktních ka-
ret. Odbavení cestujících je nyní možné po-
mocí elektronické karty Odiska i bezkontakt-
ní bankovní platební karty 
Dalším projektem, kde poskytovatelem do-
tace byla EU prostřednictvím Regionální-
ho operačního programu Moravskoslezsko, 

Zrekonstruovaná tramvajová zastávka Sport Aréna v rámci projektu 
„Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní“

Rekonstrukce tramvajových nástupišť Krajský úřad, Křižíkova a Vybudování kolejového propojení ulic Plzeňská a Pavlovova byly realizovány s přispěním 
grantu z Programu švýcarsko – české spolupráce

Ukázka dodatečné aktivity projektů, dotovaných v rámci Programu  
švýcarsko-české spolupráce – kamerové systémy ve vozidlech MHD
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bylo „Pořízení dopravních prostředků MHD  
v DPO“. Předmětem projektu byla moderni-
zace drážních vozidel DPO pořízením 12 ks 
nových trolejbusů (z toho 6 ks 12m a 6 ks 
18m), rekonstrukcí 12 ks sólo tramvají VarioL-
R.S a nákup 3 ks rekonstruovaných trolejbu-
sů (12 metrů). Všechna nově pořízená vozidla 
jsou bezbariérová.
Významnými stavebními projekty financova-
nými EU prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko byly re-
konstrukce a modernizace zastávek, kon-
krétně „Modernizace zastávek Kino Luna“, 
„Rekonstrukce zastávek Městský stadion  
a Sport Aréna na ulici Závodní“, „Rekonstruk-
ce tramvajových nástupišť Václava Jiříkov-
ského – bezbariérový nástup do vozidla“, „Re-
konstrukce tramvajových nástupišť A. Poled-

níka, Dům energetiky, J. Kotase, Obchodní 
centrum“. Předmětem všech těchto projektů 
byla rekonstrukce stávajících zastávek, které 
nevyhovovaly bezpečnosti pro cestující MHD 
a nebyly přizpůsobeny pro cestující s omeze-

nou schopností pohybu a orientace z hledis-
ka bezbariérovosti. Všechny tyto zmoderni-
zované zastávky jsou velmi frekventované  
a nacházejí se v lokalitách v blízkosti obyt-
ných zástaveb.
Dalším stavebním projektem, kde poskyto-
vatelem dotace byl Státní fond životního pro-
středí, byl projekt „Snížení energetické nároč-
nosti budov Závodní kuchyně a střediska 
Vrchní stavby“. Jednalo se o zateplení obou 
budov s výměnou oken a dveří a provedení 
dalších drobných úprav. 
V letošním roce pokračuje realizace projek-
tů z Programu švýcarsko-české spolupráce,  
v rámci kterého jsme již v minulosti moder-
nizovali zastávky Křižíkova, Krajský úřad a vy-
budovali kolejové propojení ulic Plzeňská 
– Pavlovova a především postavili novou tro-

lejbusovou trať na Hranečník. Díky finančním 
úsporám, které jsme mohli využít k realizaci 
dalších dodatečných aktivit v rámci projek-
tů jsme v letošním roce realizovali další stav-
by, jako jsou „Modernizace trolejbusové mě-

nírny Michálkovice“, „Modernizace zastávek 
Prostorná“, „Rekonstrukce zastávky Palkov-
ského“, „Vybudování přístřešků a zábradlí na 
dalších 9 tramvajových zastávkách“, „Poříze-
ní kamerového systému do tramvají“, „Aktivní 
prvky bezpečnosti“, „Pořízení čistícího vozu“ 
a „Pořízení kamerového systému do trolejbu-
sů“. V průběhu realizace „švýcarských projek-
tů“ jsme měli možnost i u nás v Ostravě při-
vítat švýcarského velvyslance pana Marku-
se Alexandra Antoniettiho, který se osobně 
přesvědčil o účelnosti vynaložení finančních 
prostředků v našem regionu.  
Samotné zprovoznění projektu a obdržení 
dotace však neznamená jeho ukončení. 
Od letošního roku budou všechny uváděné 
projekty ve fázi tzv. udržitelnosti po dobu ná-
sledujících pěti let, u „švýcarských projektů“ 
dokonce deseti let. Naší povinností, jako pří-
jemce dotace, je se o pořízená vozidla, rekon-
struované zastávky či budovy náležitě starat, 
dle pravidel poskytovatele dotace.  
Zároveň je naší povinností podávat v tom-
to období zprávy o udržitelnosti, ve kte-
rých budeme muset prokázat naplňování 
cílů projektů a využívání výstupů projektu 
tak, jak byly deklarovány v žádosti a násled-
ně ve smlouvě o poskytnutí dotace a infor-
movat o fungování projektu v jeho provozní 
fázi. V tomto období bude nezbytné naplňo-
vat všechny indikátory jednotlivých projektů 
tak, jak jsme je nastavili v projektových do-
tačních žádostech. 
V nastoleném trendu realizace nových pro-
jektů z dotací EU chceme dále pokračovat  
i v novém programovém období (2014 – 
2020). Chceme být opět aktivní v čerpání do-
tací a připravit kvalitní projekty. V tomto ob-
dobí jsme podali již pět žádostí o dotaci pře-
vážně zaměřených na pořízení nových do-
pravních prostředků (tramvají, parciálních 
trolejbusů, autobusů CNG, elektrobusů, mini-
busů). Tyto žádosti jsou v současné době ve 
stádiu jejich hodnocení poskytovatelem do-
tace  Integrovaného regionálního operační-
ho programu (IROP).

Věříme, že jsme realizací všech těchto pro-
jektů podnikli další krok k zatraktivnění  
cestování městskou hromadnou dopravou 
v Ostravě. Cestování se stává bezpečnějším, 
komfortnějším a rozšiřuje se bezbariérovost. 
Realizace projektů v podobě, jak jsme nyní 
uvedli a samotné čerpání prostředků z EU  
a Švýcarských fondů, je výsledkem společ-
né práce mnoha našich zaměstnanců. Bez  
týmové práce a spolupráce různých odbor-
ných útvarů bychom uvedených výsledků 
nedosáhli. Velké poděkování tedy patří všem, 
kteří byli do jednotlivých projektů zapojeni. 

Alena Mikulcová
Renáta Kalužová 

Marta Skupeňová
Pavel Štok

Nově vybudovaná plnící stanice CNG v areálu dílen Dopravního podniku Ostrava a.s. v Ostravě 
– Martinově obsluhující nově pořízené autobusy na pohon CNG v rámci projektu „Autobusy CNG  
v DPO“

Trolejbusové spoje využívající novou trať jsou ukončeny na terminálu Hranečník
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Ve dnech 20. – 23. 9. 2016 se konal v Berlíně již 11. ročník přední světové výstavy železniční-
ho průmyslu. Na výstavní ploše o celkové velikosti 112 000 m2 se představilo 2 955 vysta-
vovatelů z 60 zemí světa. Pojďme se spolu podívat na některé exponáty vystavené na ven-
kovní ploše výstaviště.

Jiří Boháček

FOTOREPORTÁŽ

1 Tento dvoučlánkový obousměrný vůz řady 3000 pro měst-
skou dráhu v dolnosaském Hannoveru je společným dílem firem  
Alstom (podvozek), Vossloh Kiepe (elektrická výzbroj) a HeiterBlick 
(vozová skříň). Výroba byla zahájena v roce 2013 a celkem má být 
do roku 2018 dodáno 100 ks těchto vozidel

2 Tuto malou dvoucestnou montážní plošinu na podvozku Bo-
kimobil dodala olomouckému dopravnímu podniku firma  

ROTHLEHNER pracovní plošiny. Umožňuje práci pod napětím,  
má hmotnost 6,5 t, pohon 4x4  a maximální dosah 16,6 m

3 Německá firma Schalke Eisenhütte Maschinenfabrik předved-
la tuto servisní lokomotivu pro Wiener Linien. Tato elektrická aku-
mulátorová lokomotiva o výkonu 520 kW je určena pro vede-
ní pracovních vlaků na vídeňské podzemní dráze a vedle trakční  
baterie může být alternativně napájena rovněž z třetí kolejnice

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10 11

4 Tento velký čistící dvoucestný dvoupodvozkový automobil 
na podvozku MAN vyrobila firma SRT. Je určen pro primárně 
pro železnice o rozchodu 1435 mm, má celkovou hmotnost 
26 t a objem zásobníku na smetky 10 m3

5 Tento tříčlánkový obousměrný hybridní rychlodrážní vůz 
Citylink určený pro německou dopravní společnost Chem-
nitz Bahn  vystavovala firma Vossloh Kiepe. Vůz je schopný 
provozu na běžné tramvajové trati s napájením 600 V DC  
a rovněž tak na elektrizované železniční trati proudovou 
soustavou 750 V DC. Pro provoz na neelektrizovaných že-
lezničních tratích je vybaven plnohodnotným dieselelektric-
kým pohonem

6 Dalším exponátem Škody Transportation byla lokomoti-
va BR 102 Emil Zátopek. Tyto lokomotivy budou v počtu šesti 
kusů spolu s dvoupatrovými soupravami typu Push-Pull do-
dány Deutsche Bahn Regio pro trať Norinberk - Mnichov

7 Škoda Transportation vystavovala pětičlánkovou obou-
směrnou tramvaj 30T ForCity Plus pro slovenskou metropo-
li Bratislaslavu

8 V expozici plošin vystavovala také firma Hilton Kommunal. 
Její výrobek je rovněž dvoucestný na rozchod 1000 mm  
a je určen pro tramvajové provozy v belgickém Vlámském  
regionu

9 Firma STADLER předvedla pod názvem Variobahn ten-
to obousměrný plně nízkopodlažní vůz. Je určen pro provoz  
v okolí dánského města Aarhus a celkem má být do Dánska 
dodáno 14 kusů těchto 32,560 m dlouhých pětičlánkových 
rychlodrážních vozidel

10 Revoluční vozidlo předvedla firma Alstom Transport 
Deutschland. Jednalo se o dvoudílnou motorovou jednotku 
Coradia iLINT poháněnou vodíkovými články na vytváření 
elektrické energie. Vozidlo má nulové emise, dosahuje rych-
losti až 140 km/h a dojezd s plnou nádrží vodíku se předpo-
kládá 600 až 800 km 

11 České výrobce kolejových vozidel reprezentovala firma 
CZ LOKO. Předvedla novou motorovou lokomotivu EffiShun-
ter 1000 s hmotností 80 t, asynchronním přenosem výkonu  
a motorem CAT C32 o výkonu 895 kW
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12 Polská firma Solaris Bus & Coach se prezentovala tříčlánkovou 
obousměrnou tramvají Tramino pro nově zřízený tramvajový pro-
voz v polském Olštýně  

13 Firma Siemens předvedla regionální elektrickou jednotku 
Desiro ML cityjet pro rakouské spolkové dráhy. Celá dodávka činí 
101 vlaků a budou nasazovány v příměstské dopravě na síti vídeň-
ské S-Bahn  a v regionální dopravě ve spolkových zemích Dolní  
a Horní Rakousko a Štýrsko

14 Polská firma Newag vystavovala z rodiny elektrických jednotek 
Impuls tuto tříčlánkovou elektrickou jednotku pro regionální do-
pravu na napětí 3 kV DC s maximální rychlostí 160 km/h určenou 
pro provoz v opolském vojvodství

15 PESA  Bydgoszcz vystavovala letos jen jediný tramvajový vůz, 
a to typ 2014N „Krakowiak“. Jak již pojmenování napovídá, tyto 
čtyřčlánkové nízkopodlažní vozy o délce 42,91 m jsou určeny pro 
krakovský dopravní podnik  

16 Německý Siemens se mohl pochlubit špičkovým exponátem, 
a to tříčlánkovým 100 % nízkopodlažním obousměrným vozem 
Avenio QEC určeným pro nový provoz v katarské Dauhá. Tramvaj 
je vybavena novým hybridním zásobníkem elektrické energie, kte-
rý umožňuje jízdu mezi stanicemi bez trakčního vedení

17 Pro chorvatské železnice je určena tato třídílná motorová jed-
notka vyrobená firmou KONČAR- Električna vozila. Pohánějí ji dva 
motory MAN o výkonu 390 kW, celková obsaditelnost činí 160 sto-
jících a 163 sedících cestujících a dosahuje maximální rychlos-
ti 120 k/h

18 Tímto exponátem pro švýcarské spolkové dráhy vstoupila firma 
Stadler do segmentu vysokorychlostních vlaků. Jednotky EC250 
nazvané Giruno (Káně) jsou konstruovány pro maximální rych-
lost 250 km/h a jsou určeny pro vozbu spojů kategorie EC na Gott-
hardské dráze

19 Soupravu pro nově budované automatické metro v saudsko-
arabském Rijádu vystavovala firma Siemens AG. Celkem dodá pro 
tento gigantický projekt 74 kusů dvou a čtyřdílných souprav typu 
Inspiro

20 PESA Bydgoszcz  vystavovala rovněž tuto elektrickou jednotku 
Dart vyrobenou v počtu 20 ks pro dopravce PKP Intercity. Jednot-
ka je určena pro dálkové vlaky a zajímavostí je, že při zkušebních  
jízdách dosáhla maximální rychlosti 204 km/h 

21Firma SRT ze skupiny ZAGRO Group vystavovala vedle jiných 
i tuto velkou dvoucestnou montážní plošinu na rozchod 1000 mm 
pro basilejskou tramvajovou společnost BLT osazenou na podvoz-
ku Mercedes Benz Arocs

22 Turecká firma Durmazlar Makina předvedla tuto pětičlánko-
vou obousměrnou 100% nízkopodlažní tramvaj o délce 33 m s ob-
saditelností 50 sedících a 240 stojících cestujících nazvanou Pano-
rama

23 Firma Siemens vystavovala ze své produkce vysokorychlost-
ních vlaků tuto jednotku Velaro TR pro Turecko. Tyto osmivozové 
jednotky mají délku 200 m, celkový výkon 8 MW a maximální rych-
lost 300 km/h  

24 Z typové řady lokomotiv Vectron firma Siemens předvedla ten-
to stroj určený pro finské železnice. Jedná se hybridní lokomotivu, 
neboť vedle napájení z troleje využívá i pomocný dieselový pohon. 
Celkem bylo objednáno 80 ks a celá dodávka se uskuteční do roku 
2020. Pro rozdílný rozchod kolejí (1524 mm) byl vystavený exponát 
umístěn na normálněrozchodných podvalnících 
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Telefonickou sondací bylo zjištěno

Telefonickou sondací bylo zjištěno, že neby-
lo pamatováno na maličké posečkání ve věci 
odevzdání investičního limitu v intencích SM 
KV KSČ. 
Toto krásné úřední sdělení jsem si nevymys-
lel, to jsem objevil ve firemním ročním Roz-
boru (předchůdce dnešních Výročních zpráv) 
samozřejmě v letech již dávno minulých.  
Protože tento článek je o češtině, ponechej-
me stranou důvody projednávání investič-
ního limitu ve stranickém aparátu a věnuj-
me se krásné úřednické mluvě. Pamatuji si, 
že po přečtení jsem pak delší dobu netele-
fonoval, nýbrž prováděl telefonické sondace.   
A jak už to tak bývá, vybavují se mi i dal-
ší perly z oněch Rozborů. Když tam byly po-
dávány informace o stavebních akcích, začí-
naly slovy „byla realizována výstavba stavby  
té a té“. Zajímavé je, že autora nenapadlo napsat  
„postavili jsme tu a tu stavbu“. Pokud by se mu 

osobní verze zdála „moc osobní“, mohl pou-
žít vazbu neosobní pomocí trpného roku,  
a sice „ta a ta stavba byla postavena“. Zřejmě 
ale autorům slovní spojení „realizace výstav-
by“ připadalo víc na úrovni. Abych nemlu-
vil jen o dobách minulých – dnes například  
v našem podniku, zejména na ekonomic-
kém úseku, neustále predikujeme a kvan-
tifikujeme, místo abychom docela prostě  
česky předpokládali a stanovili (vypočítali) 
množství nebo objem. Sám jsem, abych vy-
padal učeně, ve firemních materiálech ně-
kolikrát použil slovo „sofistikovaný“, místo 
abych použil české adjektivum „promyšle-
ný“ nebo „propracovaný“. Hm, tak cizí slovo 
„sofistikovaný“ jsem zde nahradil, ale vzápě-
tí jsem  mir nix dir nix použil cizí slovo „ad-
jektivum“ (přídavné jméno). I když už jsem 
to myslím v jednom ze svých článků na-
psal, nezbývá než zopakovat vtip, kdy pan  
Vopršálek vyčítá panu Nevopršálkovi: „Divím 
se vám, že používáte tolik cizích slov, vždyť 
přece existuje tolik adekvátních, plně kom-
petentních českých termínů“.     

Nedá mi to, abych se nezastavil u slůvka 
„jenž“, jenž je často kamenem úrazu. Přitom, 
byť pomalu zastarává, se v našich firemních 
textech dosti často vyskytuje – a opakova-
ně ve špatném tvaru.  Zůstanu hned u před-
cházející věty, ano, i zde byl záměrně použit 
špatný tvar, správně mělo být napsáno „nedá 
mi to, abych se nezastavil u slůvka jenž,  
jež je často kamenem úrazu.“ Samozřej-
mě je stylisticky neobratné použít dvě stej-
ná slova vedle sebe, a tak bychom větu 
mohli napsat „nedá mi to, abych se neza-
stavil u slůvka jenž, které je kamenem úra-
zu.“  Ale teď se nejedná o stylistickou neob-
ratnost, ale o určení správného tvaru. Ve fi-
remních textech se často setkáváme s vě-
tami typu „stavby, jenž byly dokončeny…“, 
„budova, jenž byla dostavěna…“,  „zaměst-

nanci, jež obdrželi vánoční kolekce…“  
a tak podobně.  Uživatelům jazyka, jež se 
nechtějí tvarům slůvka jenž učit, doporu-
čuji, aby místo něj používali vztažné zájme-
no který. V tom se chyby nedělají – tedy 
„uživatelům jazyka, kteří se nechtějí tva-
rům tohoto slova učit…“.  Protože i v sou-
větí napsaném výše, a sice „uživatelům ja-
zyka, jež se nechtějí tvarům tohoto slova 
učit...“,  je záměrná chyba.   V množném čís-
le má totiž slůvko jenž pro mužský život-
ný rod tvar „již“ (nezaměňovat s „už“), pro 
mužský rod neživotný a pro ženský a střed-
ní rod tvar „jež“. V jednotném čísle je to pro 
mužský rod „jenž“ a pro ženský a střední 
rod „jež“. A lipa.  
Takže, přestože nám to zní nezvykle, je to 
správně pouze takto: „uživatelé jazyka, již 
se nechtějí tvarům tohoto slova učit….“, 
„zaměstnanci, již jsou starší čtyřiceti let...,  
„stroje, jež byly uvedeny do provozu…“, 
„zaměstnankyně, jež obdržely květiny…“, 
„děti, jež dostaly vánoční dárky…“, „náměs-
tek, jenž jezdí v létě do práce na kole…“, 
„kolegyně Gábina, jež pracuje v Martino-
vě…“, „Ostrava je město, jež má nejmo-
dernější systém odbavování v MHD v ČR“,  

a tak podobně.  Gramaticky je zcela správné 
i souvětí „zaměstnanci, již již obdrželi vánoč-
ní odměny, jsou s nimi (ne)spokojeni“, což  
„v překladu“ znamená, že zaměstnanci, kteří 
už obdrželi vánoční odměny, jsou s nimi (ne)
spokojeni.  Samozřejmě stylisticky je použití 
dvou již vedle sebe nevhodné, určitě by bylo 
lepší napsat „zaměstnanci, kteří již obdrželi 
vánoční odměny…“ nebo také „zaměstnanci, 
již už obdrželi vánoční odměny...“ anebo nej-
pravděpodobněji „zaměstnanci, kteří už ob-
drželi vánoční odměny, jsou s nimi (ne)spo-
kojeni.“
Přechodníky se zde zabývat podrobně ne-
budu, protože ty už skoro nikoho nezajímají.  
A přesto se s nimi občas pro ozvláštnění tex-
tu setkáme. A to i u nás. Nejčastější chyba je 
přitom dosti komická. Proč? Protože nejčas-
tější chybou pisatelů je, že pro mužský rod 
použijí ženský tvar přechodníku. Příklad:  
Spěchajíc do práce, přemýšlel jsem o tom, co 
bude dnes k obědu.  Je to správně?  Říkáte, že 
ano? Opravdu?  Tak opravdu pravdu nemáte 
-  tvar „spěchajíc“ je tvar pro ženský rod.  
Minulé souvětí by, přeloženo do moder-
ní češtiny, znělo: „spěchala jsem do práce  
a přitom jsem přemýšlel o tom, co bude dnes  
k obědu.“ Slyšíte ten nesmysl?  Snad, snad by 
takto mohly uvažovat osoby genderově ne-
vyhraněné, jinými slovy osoby „třetího po-
hlaví“, ale to my nejsme.   Správné tvary pro 
přechodník přítomný jsou „e, íc, íce“, a „a, ouc, 
ouce“. Příklady:   „Lenka, spěchajíc do práce, 
přemýšlela…., „dítě, spěchajíc do školy, pře-
mýšlelo…“, Bobeš, spěchaje do práce, pře-
mýšlel…“, „zaměstnanci, spěchajíce do prá-
ce, přemýšleli…“.  Ona se nám ta koncovka 
„e“ v přechodníku pro mužský rod v jednot-
ném čísle moc nelíbí, přesněji řečeno, máme 
z ní strach. Naproti tomu „Bobeš spěchajíc do 
práce přemýšlel, co bude k obědu“, to nám 
zní docela přijatelně, není-liž pravda. A při-
tom je to špatně. A co teprve věta - „čtouc 
knihu, podtrhával Jiří Rohlena některé pa-
sáže“, samozřejmě, je to špatně, správně  je 
„čta knihu, podtrhával Jiří Rohlena někte-
ré pasáže.“ Ale nejsme v tom sami - všimně-
te si televizních moderátorů – ti občas chtě-
jí mluvit neotřele, pak přechodník použijí, ale 
pro mužský rod většinou s  koncovkami „-íc“ 
nebo „ouc“, jež jsou vyhrazeny pouze pro 
ženský a střední rod. 
V minulém článku jsem slíbil probrat shodu 
podmětu s přísudkem. To jsem si však roz-
myslel, je to natolik obsáhlá problematika, 
že bych zabral ve Zpravodaji hodně místa,  
a Zpravodaj je přece jen  určen k něčemu  
jinému. 
Milí čtenáři, tím se s Vámi a s češtinou lou-
čím, další články na téma češtiny z mé klá-
vesnice už ve Zpravodaji vycházet nebudou. 
Pro jistotu desetinásobku musím zdůraznit, 
že jsem se tak rozhodl sám. Ale predikuji, že  
v intencích svého vidění situace ve společ-
nosti budu moci ve Zpravodaji realizovat so-
fistikované články na jiná témata. Kvantifiko-
vat, kolik jich bude, si ale netroufám. 

Miroslav Švidrnoch

Setkání 
s jubilanty

Druhou říjnovou středu proběhlo v kultur-
ním sále v Martinově tradiční posezení senio-
rů, kteří byli pozváni na setkání s jubilanty. Na 
společný oběd dorazilo na šest desítek býva-
lých zaměstnankyň a zaměstnanců. Akce se 
zúčastnili také zástupci odborové organizace 
a zástupci vedení společnosti. Setkání probí-
halo v přátelském duchu a na mnohých zú-
častněných bylo vidět, jak rádi se opět setká-
vají s bývalými kolegy a nad sklenkou dob-
rého vína se ve vzpomínkách vraceli i něko-
lik desítek let zpátky do historie dopravního 
podniku. Za odborovou organizaci a za za-
městnavatele byly všem zúčastněným pře-
dány dárkové balíčky a stejně tak bylo jubi-
lantům popřáno mnoho zdraví a spokojenos-
ti do dalších let..

Mgr. Veronika Seidlerová
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Ekova se připravuje na rok 2017 
Letošní rok lze z pohledu EKOVY ELECTRIC 
a.s. charakterizovat jako rok změn. Některé 
z nich nastaly objektivně, a to zejména po-
stupné dokončování zakázky rekonstrukce 
tramvají M31 pro Goteborg a rovněž zakázky 
na zajištění těžké údržby pro DPO, jejíž plat-
nost končí 31. 12. 2016.  
Jiné změny jsou dané systematickou snahou 

o zajištění vlastního výrobku v perspektivním 
tržním segmentu elektrobusů. Toto úsilí bylo 
úspěšně dokončeno homologací hned dvou 
typů 12m elektrobusů, které se liší svým po-
honem. Výrobky se podařilo nejen vyvinout 
a vyrobit, ale byl zajištěn i export do Němec-
ka a Švédska.
Spokojenost švédského zákazníka se odrazi-
la v jeho zájmu i o elektrobus délky 18 m. Prv-
ní dva kusy z této typové řady byly expedo-
vány do Švédska v říjnu (viz foto).
Uvedená aktivita v oblasti elektrobusů kladla 
velké nároky na mobilizaci kapacit jak v ob-
lasti konstrukce a technologie, výroby, tak  
i v obchodní oblasti a samozřejmě znamena-
la vynaložení příslušných rozvojových výda-
jů investičního charakteru. Toto vše se v krát-
kodobém horizontu nutně odrazilo v eko-
nomických výsledcích firmy a společnost 
letos nedosáhne tak výrazných ekonomic-
kých výsledků jako v minulých letech. Je to 
však nezbytná a dle našeho názoru potřebná  
a správná investice podmiňující budoucí roz-
voj společnosti. 
Za významný úspěch roku 2016 v obchodní 

oblasti EKOVA ELECTRIC a.s. považuje získá-
ní zakázky na rekonstrukci 12 ks tramvají KT6  
a 2 ks KT4 pro hlavní město Estonska - Tallin  
a zejména zakázky na rekonstrukci 65 ks 
tramvají typu M32 pro švédský Göteborg. 
Tyto zakázky budou tvořit zásadní objem 
výrobní náplně na příští dva, respektive čty-
ři roky. 

Prvořadým úkolem v obchodní oblasti pro  
letošní rok bylo samozřejmě uspět ve výbě-
rovém řízení na poskytování „Údržby a oprav 
kolejových vozidel 2017-2021“ pro mateř-
skou společnost DPO. Pokud se podaří zví-
tězit v tomto výběrovém řízení (v době psa-
ní tohoto článku nebyl výsledek ještě znám), 
bude to další zásadní krok pro naplnění  
kapacit roku 2017 (a dalších) s kladným  
dopadem na stabi-
litu zakázkové ná-
plně a hospodaře-
ní celé společnosti. 
Závěrem je tedy 
možno konstato-
vat, že Ekova se 
zodpovědně, syste-
maticky a věříme, 
že i úspěšně připra-
vuje na rok 2017. 
To umožní další 
rozvoj společnos-
ti – nadále využít 
obchodní potenciál  
v oblasti elektrobu-

sů a uvést na trh další nový výrobek parciální 
trolejbus, tedy trolejbus s alternativním poho-
nem na baterie. EKOVA  má tedy nepochybně 
předpoklad upevnit svou tržně výrobní pozici  
a své místo mezi výrobci vozidel s elektric-
kým pohonem.

Radoslav Hanzelka
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Likvidace elektrospotřebičů

Dopravní podnik Ostrava je již od roku 2008 za-
pojen do projektu „Zelená firma“ a jako svůj be-
nefit pro zaměstnance umožňuje odevzdávat 
menší elektrozařízení (např. mobilní telefony, 
varné konvice) do sběrného kontejneru umís-
těného před vstupem do závodní jídelny areálu 
dílny Martinov označeného symbolem Zelená 
firma – provozovatel REMA Systém, a.s. V loň-
ském roce tak bylo do tohoto kontejneru ode-
vzdáno více než 35 kg tohoto drobného elek-
troodpadu. 
V naší společnosti se vyřazený elektroodpad  
a elektrospotřebiče shromažďují také ve skladu 
05 v Martinově.  V roce 2016 bylo odvezeno cel-
kem 285 kg elektrospotřebičů, a to zejména te-
levize, monitory a lednice.
V roce 2015 nám společnost OZO Ostrava na-
bídla u některých elektrospotřebičů výkup. Vy-
kupují se zejména tyto skupiny elektrozařízení:
-  velké domácí spotřebiče: mikrovlnné trouby, 

elektrická topidla, 
-  malé domácí spotřebiče: vysavače, žehličky, 

elektrické ventilátory malé, váhy, hodiny, bu-
díky, elektrické nože,

-  zařízení informačních technologií a telekomu-
nikační zařízení: servery, minipočítače, note-

booky, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické 
diáře, faxy, telefony

-  spotřebitelská zařízení: videokamery, videore-
kordéry, audiozesilovače

-  elektrické a elektronické nástroje, vrtačky, pily, 
nástroje pro nýtování apod.

V roce 2015 činil zisk z vykoupených elektro-
spotřebičů 1,3 tis. Kč, v roce 2016 to bylo 3,1 tis. 
Kč. Za zmínku stojí i to, že třídíme baterie, i když 
v odborných časopisech se píše, že nejméně se 
o sběr baterií zajímají v Moravskoslezském kra-
ji. V naší společnosti tomu tak ale není, např.  
v budově ředitelství k tomu můžeme využít ši-
kovnou krabičku ECOCHEESE, která svým desi-
gnem připomíná ementál a je vhodná do kaž-
dého interiéru.
A proč třídit baterie? Použité baterie nesprávně 
likvidované s běžným odpadem mohou vážně 
ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvol-
ňují škodlivé látky, které mohou znečistit půdu 
nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy ob-
sažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý 
vliv i na lidské zdraví. Prostřednictvím recyklace 
se zdraví nebezpečné materiály podaří zachy-
tit a omezit jejich negativní vliv. Správným tří-
děním baterií navíc napomáháme k jejich opě-
tovnému využití.
Češi v loňském roce vytřídili více než 1 240 
tun použitých baterií, což je o 13 % více než  
v roce 2014. Zpětně se tak odebralo již 35 % ba-
terií dodaných na trh. Za posledních deset let 
vzrostlo množství vytříděných baterií v ČR na 
desetinásobek. Na úspěšnosti třídění má záslu-
hu stoupající počet sběrných míst, jichž je v ČR 
aktuálně více než 20 tisíc. 
A proč třídit elektroodpad a z čeho jsou elektro-
spotřebiče vyrobeny?

Elektrospotřebič, jak ho známe v dnešní podo-
bě, je v zásadě složen ze tří hlavních složek. Nej-
podstatnější částí elektrospotřebiče je železo. 
Další důležitou součástí jsou plasty, jež jsou ne-
jen součástí designu, ale také v mnoha přípa-
dech slouží jako bezpečnostní součást. V nepo-
slední řadě je to také sklo, které je z větší čás-
tí použito na doplnění vzhledu nebo jako izo-
lační materiál.
Loni se v celém světě vyprodukovalo přes 48 
milionu tun elektroodpadu, tedy téměř sedm 
kilogramů na každého obyvatele planety.  
V současnosti se v ČR vytřídí kolem pěti kilogra-
mů elektroodpadu na 1 obyvatele a rok.
V souladu s evropskou legislativou je nutné po-
čínaje rokem 2016 v každé zemi EU ročně zpět-
ně odebrat 45 % elektrospotřebičů, které byly 
průměrně uvedeny na trh v dané zemi za před-
chozí tři roky. Česká republika má zatím stano-
venou výjimku – a v jejím případě místo 45 % 
půjde pouze o 40 %. Přesto to nebude snad-
ný úkol. Pro názornost – ročně se na český trh 
dodá více než 160 tisíc tun elektrospotřebičů  
a 40 % z nich představuje zhruba 65 tisíc tun. 
Zatím se však v ČR sbírá lehce nad 50 tisíc tun 
vysloužilých elektrospotřebičů ročně. Máme 
proto před sebou nevelký úkol, jak docílit po-
žadavku evropské legislativy.
V našem dopravním podniku se za poslední 
roky a při všech pravidelných kontrolách areálů 
a sběrných nádob snad nenašel drobný nebo 
i větší elektroodpad, který by byl shromažďo-
ván v nádobách, které k tomuto shromažďová-
ní nejsou určeny. Proto můžeme na tomto mís-
tě vyslovit pochvalu všem zaměstnancům, kte-
ří poctivě třídí.

Ing. Michaela Žáková Navarová

Anketa na téma „hlášení pro cestující v pro-
středcích ostravské MHD“

Na základě četných připomínek řidičů MHD 
a také na základě opakovaných podnětů 
účastníků tzv. provozní komise odborových 
předáků DPO proběhla v říjnu letošního roku 
mezi řidiči tramvají, trolejbusů i autobusů 
anketa na téma „hlášení pro cestující v pro-
středcích ostravské MHD“. 
Anketa byla rozdělena na dvě části.  
V první části měli řidiči možnost ohod-

notit potřeb-
nost jednotlivých 

současných hlášení a ve druhé čás-
ti pak navrhnout vlastní hlášení, které  
v praxi chybí a bylo by dobré je doplnit. 
Ankety se zúčastnilo cca 400 řidičů. Výsledky 
ankety jsou uvedeny v tabulce. 
Z vyhodnocení je patrné, že všechna existují-
cí hlášení jsou zvolena správně, neboť žádné 
z nich nebylo v bodování od 1 do 10 v prů-

měru hodnocenu hůř, než šesti body. Co se 
týká návrhů nových hlášení, nejčastěji byly 
požadovány dvě následující:
„Vážení cestující, omluvte prosím krátké vy-
čkání na odjezd dle jízdního řádu.“
„Vážení cestují, záměr vystoupit na zastávce 
na znamení prosím včas signalizujte řidiči.“
Výsledky ankety by se měly promítnout do 
reálného provozu na začátku roku 2017.

Aleš Hladký 

Z vyhodnocení vyplývá, že všechna dosavadní hlášení byla zvolena správně

5/2016 Dopravního podniku Ostrava

12



Změny jízdních řádů od 11. prosince
Od neděle 11. prosince 2016 dochází v sou-
ladu s celostátně platným termínem ke změ-
nám v jízdních řádech MHD. Většina jízdních 
řádů zůstává svým rozsahem a časovými 
polohami spojů na srovnatelné úrovni jako  
v září letošního roku. Významnou novinkou 
je spuštění pilotního projektu nástupu před-
ními dveřmi na dvou autobusových linkách.  
O předvánočních víkendech dojde ke kapa-
citnímu posílení na linkách č. 4, 11, 12, 37, 40, 
44, 54, 102, 104, 106 a 108. V Nové Bělé do-
chází k přejmenování dvou zastávek a v Hlu-
číně bude uvedena do provozu nová zastáv-
ka.
Výčet nejdůležitějších změn podle jednotli-
vých trakcí:
Tramvaje
Byl ukončen provoz v jednokolejném úse-
ku tramvajové tratě kolem Místecké ulice,  
a to mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie  
Jeremenko, což přináší zkrácení jízdní doby 
linek č. 1, 6 a 10. Podle harmonogramu rekon-
strukce Nádražní ul. očekáváme zprovoznění 
nově vybudované tramvajové zastávky Elek-
tra. Z důvodu zavedení preferencí MHD na 
křižovatkách v oblasti Poruby a změn jízdních 
dob mezizastávkových úsecích v Zábřehu 
jsou na základě dopravních průzkumů zkrá-
ceny jízdní doby dotčených tramvajových  
linek. 
Autobusy
Je spuštěn zkušební provoz projektu nástup 
předními dveřmi na autobusových linkách  
č. 21 a 81. Způsob odbavování cestujících na 
těchto linkách je upraven změnou ve smluv-
ních přepravních podmínkách.
V jízdních řádech ostatních autobusových  
linek dochází především k drobným úpra-
vám časových poloh spojů. Na základě vy-
hodnocení dat z palubních počítačů vozidel 
jsou zkráceny jízdní doby na vybraných lin-
kách.

Podle požadavku ÚMOb Plesná je změněna 
trasa autobusové linky č. 47.
Do seznamu zastávek na znamení přibyly tři 
nové: Ještěrka, NH Zářičí, Bartovice Pod Tra-
tí, naopak zastávka Nová Bělá ZD (nyní Nová 
Bělá úřad) se ze seznamu vypouští.
Změny na jednotlivých linkách:
•  Linka č. 4
má opožděny spoje z oblasti Nové huti o 10 
min pro lepší návaznost v terminálu Hraneč-
ník v době mimo dopolední přepravní špič-
ku.
•  Linky č. 21 a 81
zavádí se zkušební provoz nástupu pouze 
předními dveřmi, a to společně se změnou 
smluvních přepravních podmínek.
•  Linky č. 29 a 30
jsou upraveny odjezdy ranních spojů z ter-
minálu Hranečník.
•  Linky č. 35 a 39
upraveny časové polohy dvou ranních spo-
jů, upraveny spoje vedené do zastávky Pas-
kov Folvark.
•  Linka č. 41
má uspíšeny dva spoje o víkendech do za-
stávky Kartonážka.
•  Linka 44
linka nově obsluhuje zastávku Duha na ul. 
Bedřicha Nikodéma.
•  Linka č. 47
je změna v trase linky, nyní jede ze zastávky 
Opavská po ul. Průběžné na zast. Duha a dále 
po ul. 17. listopadu přes zastávku Pustkovec 
na Rektorát VŠB a dále po své dosavadní tra-
se. Linka neobsluhuje zastávku Pustkovecká.
•  Linka č. 51
o sobotách a nedělích je zavedena návaz-
nost na zastávce Dílny DP Ostrava na na linku  
č. 44.
•  Linka č. 55
jsou změněny názvy zastávek, zastávka Nová 
Bělá ZD se mění na Nová Bělá úřad a zastáv-

ka Nová Bělá hřiště mění název na Nová Bělá 
školka.
•  Linka č. 56 a 75
vzájemná záměna spojů mezi linkami, vybra-
né spoje linky č. 75 jsou od 2. 1. 2017 nově 
prodlouženy do zastávky Hlučín sídliště.
•  Linka č. 56 a 67
mezi zastávkami Pneuservis a Hlučín auto-
busové nádraží obsluhují linky 56 a 67 novou 
jednosměrnou zastávku U Kuchaře.
•  Linka č. 57
změna vedení vybraných spojů v oblasti Vít-
kovic zajišťujících přepravu zaměstnanců do 
oblasti Nové huti.
•  Linka č. 74
rozšíření provozu na lince o víkendových 
dnech a zavedení jednoho spoje po 18. hod 
v pracovních dnech na základě požadavků 
průmyslové zóny Hrabová.
•  Linka č. 105
úprava časové polohy spoje na základě po-
žadavku cestujících.

Změny v zastávkách
Hlučín, U Kuchaře
je nová jednosměrná autobusová zastávka 
situovaná mezi zastávkami Hlučín, Pneuser-
vis a Hlučín, aut. nádr. pro linky 56, 67, 281, 
282, 283, 290, 292 a 293.
Ještěrka, NH Zářičí, Bartovice Pod Tratí
jsou nové zastávky, na kterých se zastavuje 
pouze na znamení.
Nová Bělá hřiště
Má změněný název na Nová Bělá školka.
Nová Bělá ZD
má nový název: Nová Bělá úřad, a je vypuš-
těna ze seznamu zastávek na znamení.

redakce

Zkušební provoz nástupu pouze přední-
mi dveřmi bude v rámci kampaně zdů-
razněn také na dveřích vozidel zvláštní 
samolepkou

Z vyhodnocení vyplývá, že všechna dosavadní hlášení byla zvolena správně
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•   Pan Zdeněk Švec, řidič střediska doprava 
trolejbusy, obdržel poděkování cestující-
ho za profesionální výkon služby. 

•   Poctivé odevzdání zapomenutého ba-
tohu bylo předmětem pochvaly udělené 
panu Lubomíru Kowalíkovi, řidiči středis-
ka doprava tramvaje Poruba, který vy-
konával svou směnu na spoji autobuso-
vé linky č. 40. 

•   Cestující poděkovala panu Pavlu Ráčko-
vi, řidiči střediska doprava tramvaje Mo-
ravská Ostrava, za vyřešení problému 
cestujících s přepravou, který byl způso-
ben výpadkem v provozu. 

•   Profesionální styl jízdy byl předmětem 
pochvaly určené panu Luďku Smutkovi, 
řidiči střediska doprava tramvaje Poru-
ba. Poděkování za plynulou jízdu obdr-
žel také pan Jáno Drahoslav, řidič stře-
diska doprava autobusy Poruba. 

•   Paní Markéta Hořínková, řidička střediska 
doprava tramvaje Moravská Ostrava, ob-
držela poděkování za poctivé navrácení 
mobilního telefonu. 

•   Vyčkání na dobíhajícího cestujícího bylo 
předmětem pochvaly udělené panu Pav-
lu Jankovskému, řidiči střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava. Cestující po-
děkoval řidiči také za radu ohledně dal-
šího přestupu. 

•   Pan Zdeněk Pastrňák, řidič střediska do-
prava autobusy Hranečník, obdržel po-
děkování cestujícího za navrácení peně-
ženky nalezené na ulici Dědičné.  

•   Paní Naděžda Kužilková, pracovnice od-
dělení prodej jízdenek, obdržela pochva-
lu za profesionální a vstřícný přístup  
k zákazníkům na prodejně Avion Shop-
ping park Ostrava. 

•   Pan Miroslav Buzek a pan Milan Cudrák, 
řidiči střediska doprava autobusy Hra-
nečník, obdrželi pochvaly za vyčkání na 
dobíhající cestující. 

•   Cestující ocenil všímavost pana Eduarda 
Ciose, řidiče střediska doprava autobusy 
Poruba, který nebyl lhostejný vůči oso-
bě, která se zranila mimo dopravní pro-
středek. 

•   Cestující poděkovala panu Martinu Kraj-
čovi, řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník, za pomoc při výstupu z vo-
zidla. 

•   Pan Roman Kubenka, výpravčí střediska 
doprava trolejbusy, obdržel poděkování 
cestujícího za pomoc při pátrání po do-
kladech ztracených ve spoji autobusové 
linky č. 49.  

•   Pan Jakub Klímek a Zdeněk Brouček, 
pracovníci oddělení přepravní kontro-
la, obdrželi pochvalu za profesionální  
a klidný přístup vůči agresivnímu cestu-
jícímu. 

•   Pan Alois Kalvoda, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník, obdržel podě-
kování cestující za profesionální výkon 
služby. 

•   Cestující, která upadla v zastávce, podě-

kovala panu Krzysztofu Wójtowiczovi,  
řidiči střediska doprava autobusy Hra-
nečník, za to, že vyčkal na cestující, které 
jí pomáhaly vstát. 

•   Poděkování za navrácení ztraceného 
podsedáku, bylo předmětem pochvaly 
určené panu Lukáši Krausovi, řidiči stře-
diska doprava tramvaje Poruba. 

•   Cestující zaslala vedení společnosti po-
chvalu adresovanou panu Pavlu Němčí-
kovi, řidiči střediska doprava autobusy 
Poruba.  Pisatelka ocenila nejen, že na ni 
řidič vyčkal s odjezdem, ale i poctivé na-
vrácení peněženky, kterou v tomto spo-
ji ztratila. 

•   Pan Petr Štefek, řidič střediska doprava 
autobusy Hranečník, vykázal z vozu pro-
blémovou osobu, za což si vysloužil po-
děkování cestujícího, který byl svědkem 
celé situace.

POCHVALY

Gruzínský zeleninový salát s ořechy
Suroviny na 4 porce:

500 g salátových okurek
500 g rajčat
10 g bazalky
10 g zelené petrželky
1 střední cibule
1 stroužek česneku
200 g vyloupaných vlašských ořechů
1 lžíce vinného octa
Na dochucení:
sůl
pepř
podle chuti - zelená chilli paprička, nať 
koriandru

Postup:
Rajčata a okurky pečlivě omyjeme a nakrájíme na stejnoměrné větší kousky (rajčata na měsíčky, 
okurky na plátky). Cibuli oloupeme, překrojíme napůl a napříč krájíme tenké plátky, které rozdrobí-
me na proužky. Všechnu zeleninu v míse smícháme. 
Do mixéru nasypeme ořechy, bylinky a česnek. Zpracujeme na jemnou směs. Nasekané ořechy s by-
linkami nasypeme do mísy na nakrájenou zeleninu, lehce promícháme, osolíme, opepříme. Podle 
chuti salát posypeme sekanou natí koriandru a papričkami pokrájenými na tenké plátky. 
Vychlazený salát lze podávat jako lehký předkrm nebo přílohu k masu.  
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Tisk o nás

Gruzínský zeleninový salát s ořechy

oddělení marketingové služby 
 

MLADÁ FRONTA DNES Období: 2016 

strana 1/1 

9. září – str. 15 
 

 

 
 

oddělení marketingové služby 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK Období: 2016 

strana 1/1 

10. září – str. 3 
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MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK Období: 2016 
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13. října – str. 3 
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MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK Období: 2016 
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Křížovka

Ševčík Jindřich 25 12. 9. 2016 DAH

Horák Milan 25 3. 10. 2016 DAH

Kobierski Ivo 25 3. 10. 2016 TTM

Tešnarová Jana 30 18. 9. 2016 DTP

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

pomůcka:
boš, ea
inferno
intráda

akvarijní
ryba nápěv tři

(bás.)
peklo
(kniŽ.)

výhodná
koupě

fran-
couzská

přezdívka
němcům

horní
konče-

tiny
reduko-

vání
ruský

souhlas

řecky
„proti” obrození

náš
zpěvák

německá
zpěvačka

dumat
římských

51

druh
květen-

ství
muŽské
jméno okolky

1. díl
tajenky

poník

osudové
znamení

polský
satirik

psací
potřeby

místo
toho

zvýšený
tón e

vstupní
místnost

řecký
bajkář
horský
skřítek

členský
stát
usa

ukvapený
příbytky

asyrské
boŽstvo
krátká
fanfára

zn. prac.
prášku

nejvyšší
karta

metro-
pole

albánie

rumun.
platidla
kovový

sud

úroveň
(z angl.)
moŽná

trnov-
níky

2. díl
tajenky

den v
týdnu

keňský
atlet

toto
ostrý

přízvuk

část
nohy

kamna

citosl.
sykotu
náš býv.

házenkář

osobní
zájmeno

název
nosovky

čas

jméno
zpěváka

charlese

dvojice
titul
muŽe

kanadské
jezero

zámořská
velmoc

řecká
hora

odd. v ne-
mocnici

označení
českých
letadel

jméno
tenisty

samprase
popěvek

pokřik
při zteči
sloven.

„ar”

tu máš
značka

manganu

sibiřská
řeka

primát

3. díl
tajenky

Žena
(nář.)

domácky
otakar

nábyt-
kové

dřevo
proti-
klad

značka
astatu

benát-
ský

cesto-
vatel

staro-
věká

početní
tabulka

policajt dá při silniční kontrole
řidiči foukat a pak povídá: „máte 

v krvi dvě promile!” „to není moŽné,”
brání se řidič. „ ... viz tajenku.”

GRATULUJEME!

Kubík Zdeněk 30 1. 10. 2016 DAH

Černý Zdeněk 30 6. 10. 2016 DTR

Brada Zdeněk 40 1. 9. 2016 TAH

Halíř Petr 40 1. 9. 2016 TAH

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

GRATULUJEME!
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