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Úvodní slovo ředitele společnosti

Smlouva na dodávku tramvají podepsána

Připravujeme centrální plánování směn 
řidičů MHD

Vážení kolegové,
v uplynulém roce jsme byli na pracovním poli svědky velmi významných udá-
lostí a zdařilých projektů, které Dopravní podnik Ostrava posouvají stále více 
dopředu. Přeji si, abychom tento trend udrželi a všichni svým dílem přispěli  
k dlouhodobému společnému cíli, který bych shrnul do jednoduché věty  
– být nejmodernější dopravní podnik v zemi. Budu se snažit vytvořit k tomu pro 
nás pro všechny předpoklady a podmínky. Myslím, že již v závěru letošního roku 
jste mohli zaznamenat výrazně zvýšenou aktivitu v oblasti marketingu a PR smě-
řující k lepšímu vnímání Dopravního podniku Ostrava v očích veřejnosti. Např. zří-
zení firemních profilů na sociálních sítích nebo kampaň na nový tarif, která dosta-
la název „jedno město = jedna zóna“, naznačují směr, jakým bychom se chtěli vydá-
vat v oblasti prezentace našich služeb. Pro následující období chystáme nové pro-
jekty a aktivity, kterými chceme přesvědčit veřejnost, že právě cestující a jejich  
potřeby jsou důvodem naší existence. 
Jedním z mých osobních hesel je také „pro lidi, s lidmi“. Proto chci Vám zaměstnan-
cům poděkovat za pečlivost, spolehlivost a odpovědnost při plnění těchto nároč-
ných úkolů a popřát Vám, vážení kolegové, hodně zdraví do nového roku.

Ing. Daniel Morys, MBA 
předseda představenstva 

a ředitel společnosti

Dopravní podnik Ostrava  podepsal v pátek 
30. prosince 2016 smlouvu na dodávku no-
vých nízkopodlažních tramvají se švýcarským 
dodavatelem Stadler Bussnang AG. Podpisem 
smlouvy se proces veřejné zakázky dostává 
do realizační fáze. První tramvaje Stadler, které  
se budou vyvíjet přesně na míru ostravským 
podmínkám, mají být dodány již v roce 2018. 

„Vypořádali jsme se s námitkami druhého 
uchazeče výběrového řízení a uplynula zá-
konná lhůta, která podpis smlouvy odsunula. 
Nic dalšího nám v uzavření kontraktu nebrá-
nilo“, uvedl k zásadnímu kroku k dodání no-
vých tramvají do Ostravy předseda předsta-
venstva Dopravního podniku Ostrava Daniel 
Morys. Švýcarští partneři poděkovali předsta-

vitelům Dopravního podniku Ostrava za trans-
parentnost výběrového řízení a vyjádřili přání  
zapojit do procesu výroby tramvají Stadler  
s ostravskou specifikací co nejvíce českých 
subdodavatelů.

Ing. Miroslav Albrecht

Jak funguje plánování směn řidičů MHD dnes? 
Každé dopravní středisko má vlastního zaměst-
nance v profesi službyvedoucí, který plánuje  
a přiděluje směny řidičům tohoto střediska. 
Toto nastavení, přežívající v nezměněné po-
době již desítky let ještě z dob samostatných  
dopravních provozoven, bohužel vede k výraz-
ně autonomnímu chování středisek při rozdě-
lování dopravních výkonů. Největší problém 
je uplatnit vůči střediskům požadavky nad  
rámec běžného provozu, zejména požadavky 
na zajištění mimořádných posil MHD v době 
konání kulturních a společenských akcí a po-
žadavky na zajištění náhradní dopravy v době  
výluk. Velmi obtížně se také vyvažují provoz-
ní nerovnoměrnosti vyvolané různým obje-
mem absence, případně nedostatkem řidičů 
na jednotlivých střediscích. V neposlední řadě 
pak chybí přímá komunikační vazba mezi tvor-
bou dopravních výkonů (konstruktéry jízdních 
řádů a výlukových jízdních řádů) a dopravní-
mi středisky, kde k uskutečnění někdy bohužel 
utopicky vyprojektovaných výkonů často není  
k dispozici reálná personální kapacita.
Současný systém plánování směn řidičů MHD 
ale nepřináší problémy jen v organizační  
rovině. Službyvedoucí jsou na střediscích  
v každodenním osobním kontaktu s velkým 
množstvím svěřených řidičů, a přestože se tito  
službyvedoucí snaží svou práci dělat profesio-
nálně, ze strany řidičů často zaznívají výhrady  
k údajnému neplnění slíbených závazků, ne-
spravedlivému rozdělování směn či zvýhod-
ňování tzv. vyvolených jednotlivců. Taková ob-
vinění se bohužel velmi špatně vyvrací, neboť  
se zpravidla jedná o „tvrzení proti tvrzení“.

Od druhého čtvrtletí roku 2017 tedy bude  
plánování a přidělování směn řidičů MHD fun-
govat v novém režimu. Službyvedoucí ne-
budou pracovat na jednotlivých střediscích, 
ale všichni pohromadě v budově ředitelství  
dopravního podniku v rámci jednoho oddělení 
s názvem centrální plánování. K přerozdělová-
ní dopravních výkonů budou přistupovat spo-
lečně, jako jeden pracovní tým, čímž odpad-
nou spory mezi středisky o výluky, náhradní 
dopravy, posily apod. Komunikace mezi služ-
byvedoucími a řidiči bude probíhat prostřed-
nictvím informačních terminálů, jejichž instala-
ce proběhne na všech střediscích a střídacích 
místech v prvním čtvrtletí roku. Komunikace 
oběma směry bude zaznamenávána a ukládá-
na pro řešení případných sporů. Z terminálu  
se každý řidič dozví, jaké směny má přiděle-
ny na následující dny a tuto informaci si bude 
moci také vytisknout. Přístup k informacím  
o směnách bude možný rovněž z domácích 
počítačů. Odpadne povinnost otrocky pro-
čítat sáhodlouhé denní rozpisy, vyvěšované  
na nástěnkách dopravních středisek. Zformo-
váním a zpřehledněním komunikace mezi služ-
byvedoucími a řidiči, která je v současné době 
živelná a zabírá službyvedoucím téměř polovi-
nu pracovní doby, budou službyvedoucí nově 
schopni v počtu čtyř zaměstnanců bez zbyteč-
ného stresu zvládnout práci, kterou nyní vy-
konávají v šesti. To mimo jiné také představu-
je mzdovou úsporu bezmála půl milionu ko-
run ročně.
Závěrem bych ještě rád rozptýlil obavy všech, 
kteří oprávněně využívají nejrůznější zvýhod-
něné režimy pracovní doby. Stejně jako v sou-

časnosti, také v budoucnu po realizaci centra-
lizace plánování směn řidičů MHD, počítáme 
v rámci provozních možností s naší maximál-
ní podporou pro tyto zaměstnance. Pro co ale 
nadále prostor nebude, je zdržování službyve-
doucích s neopodstatněnými nebo nesmyslný-
mi požadavky a nepodložené obviňování služ-
byvedoucích z neprofesionálního jednání a ne-
rovného zacházení.
O přechodu na centrální plánování směn řidičů 
MHD budeme dále průběžně informovat.

Aleš Hladký 

6/2016 Dopravního podniku Ostrava

2



Zkušební provoz celodenního nástupu cestujících 
předními dveřmi v autobusovém provozu

Ve dnech 11. až 13. prosince 2016 proběhl  
na autobusových linkách 21 a 81 zkušební pro-
voz celodenního nástupu cestujících přední-
mi dveřmi kolem řidiče s kontrolou jízdních  
dokladů. Vzhledem k očekávaným problémům 
s některými cestujícími, zejména s těmi, kteří 
jsou zvyklí jezdit v MHD bez platného jízdního  
dokladu, nasadila přepravní kontrola do spojů 
uvedených linek mimořádně šest skupin revi-
zorů. Na vytipovaných zastávkách v určených 
časech dohlíželi na průběh zkušebního pro-
vozu také strážníci městské policie. Cestují-
cí byli o zkušebním provozu předem informo-
váni prostřednictvím oficiální tiskové zprávy  
dopravního podniku a dále letáky a informač-

ním hlášením ve vozech.
S potěšením můžeme konstatovat, že se tří-
denní zkušební provoz podařilo zvládnout bez 
zásadních problémů a že jsme během zkušeb-
ního provozu získali dostatek dat pro vyhod-
nocení této změny v systému odbavení cestu-
jících.
Všem zúčastněným, zvlášť dotčeným řidi-
čům autobusů a revizorům, náleží poděkování  
za trpělivost a profesionalitu při zvládání toho-
to náročného úkolu. Výsledky zkušebního pro-
vozu budou sloužit jako podklad pro strategic-
ký krok do budoucích období.

                                                                      úsek doprava

Tarif ODIS 2017 
Zjednodušujeme, zvýhodňujeme

Společným znakem všech úprav v tarifu s plat-
ností od 1. ledna 2017 je zjednodušení a zvý-
hodnění dlouhodobých předplatitelů a pod-
pora elektronických jízdenek. Mezi základní 
změny patří pod heslem „Jedno město = jed-
na zóna“ snížení počtu ostravských zón ze sou-
časných čtyř pouze na jednu, úprava cen dlou-
hodobých jízdenek ve většině případů smě-
rem dolů s výrazným zvýhodněním žáků a stu-
dentů a dále prodloužení doby pro zvýhod-
něné přestupování u elektronických jízdenek 
z 30 minut na 45 minut. Návrh obsahuje také  
změnu cen krátkodobých časových jízde-
nek, a to u 60minutových jízdenek, obyčejné  
z 28 Kč na 30 Kč, zlevněné ze 14 Kč na 15 Kč. 
Ceny ostatních jízdenek z této kategorie zůstá-
vají beze změny. Novinkou je zavedení tříden-
ní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlevně-
né verzi. Po přijetí návrhu Radou města Ostra-

vy byl nový tarif před-
ložen ke schválení 
valné hromadě spo-
lečnosti Koordinátor 
ODIS s platností od  
1. 1. 2017.
Dlouhodobé časové 
jízdné
Možnost nákupu
dlouhodobé časové 
jízdenky pro jednu ta-
rifní zónu je zrušena  
a nahrazena výraz-
ným snížením ceny 
dlouhodobých ča-
sových jízdenek pro 
celou Ostravu s del-

ší dobou platnosti. Údaje v závorce jsou ceny 
platné v roce 2016.
24hodinové a 3denní jízdné
Cestující mají možnost si zakoupit 24hodinové 
jízdné Ostrava XXL platné pro 1 cestujícího pro 
celou tarifní oblast Ostrava XXL s rozšířenou 
platností v soboty, neděle, svátky a měsíce čer-
venec a srpen (rozšíření až na 5 osob, z nichž 
maximálně 2 cestující mohou být starší 15 let). 
Tato jízdenka je poskytována za cenu 80 Kč.
Druhou jízdenkou je skupinová 24hodinová 
jízdenka platná pro celou tarifní oblast Ostrava 
XXL maximálně pro 5 cestujících bez omeze-
ní věku. Tato jízdenka je poskytována za cenu 
190 Kč.
Pro tarif 2017 je zavedena nová 3denní jízden-
ka za 220 Kč. Tato jízdenka je navržena jednak 
jako turistická jízdenka pro návštěvníky Ostra-

vy a rovněž jako adekvátní náhrada papírové 
verze 7denní přenosné jízdenky, která je z dů-
vodu již schváleného převedení prodeje dlou-
hodobého časového jízdného do elektronické 
podoby od 1. 1. 2017 prodávána pouze v elek-
tronické podobě.
Další změna se týká ceny skupinové jízdenky, 
a to za účelem sjednocení cenové struktury 
všech 24hodinových jízdenek. Její cena je zvý-
šena ze 190 Kč na 200 Kč.

Kampaň na nový tarif
Vlastnosti a výhody nového Tarifu 2017 jsou 
veřejnosti představovány v dlouhodobé kam-
pani, která nese jméno po nejvýznamnější  
tarifní změně – snížení počtu ostravských zón 
ze čtyř na jedinou. Heslo „jedno město = jed-
na zóna“ se objevuje na všech vizuálech masiv-
ní kampaně, která kromě obvyklých formátů  
ve vozidlech MHD nově zahrnuje především 
velkoplošné polepy vozidel MHD, dále billbo-
ardy, citylighty, rádiovou reklamu a další. 
Věříme, že tato nebývale výrazná kampaň po-
zitivním způsobem zasáhne veřejnost a tarif-
ní změny se tak rychle dostanou ke všem, kte-
rých se týkají, kterým jsou určeny. Dopravní 
podnik Ostrava chce i touto kampaní zviditel-
nit a propagovat své služby.  Kampaň na tarifní 
změny od ledna 2017 je prvním, pilotním poči-
nem nového pojetí sebeprezentace Dopravní-
ho podniku Ostrava a s cílem zlepšení vnímání 
našich služeb ostravskou veřejností.

Ing. Miroslav Albrecht
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Dodatečné „švýcarské“ projekty  
slavnostně uvedeny do provozu

Rekonstrukce tramvajových zastávek Prostor-
ná (více na str. 6 tohoto vydání Zpravodaje)  
a Palkovského, instalace kamerových systémů 
v 72 vozidlech a instalace prvků aktivní bez-
pečnosti na kolejových kříženích patří k po-
sledním dodatečným aktivitám Programu švý-
carsko-české spolupráce, které byly 13. prosin-
ce slavnostně uvedeny do provozu. Praktic-
ky tak byly naplněny zbývající aktivity hrazené  
z tohoto dotačního zdroje v Ostravě, a to v pů-
vodních projektech s názvy „Výstavba trolejbu-
sové trati v Ostravě s napojením na terminál 
Hranečník“ a „Zkvalitnění infrastruktury tram-
vajové dopravy v Ostravě“.

Za účasti hostů ze strany švýcarského dono-
ra a dále zástupců Ministerstva životního pro-
středí ČR, Ministerstva financí ČR a zhotovi-
telských firem byly 13. prosince slavnostně  
uvedeny do provozu poslední z aktivit v rám-
ci projektů Programu švýcarsko-české spolu-
práce v Ostravě. V rámci dvou zastřešujících  
projektů s názvy Výstavba trolejbusové trati  
v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“ 
a „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopra-
vy v Ostravě“ byla zrekonstruována nástupiš-
tě na celkem čtyřech tramvajových zastávkách  
– Křižíkova, Krajský úřad, Prostorná a Palkovské-
ho, vybudováno kolejové propojení ulic Plzeň-
ská a Pavlovova, vystavěna trolejbusová trať  

z centra města na terminál Hranečník, instalo-
vány kamerové systémy se záznamem v cel-
kem 66 tramvajích a 6 trolejbusech a instalová-
ny prvky aktivní bezpečnosti na čtyřech kole-
jových kříženích (viz samostatný článek v tom-
to vydání Zpravodaje). Dodáním speciálního 
čisticího vozu pro trolejbusové a tramvajové 
tratě v průběhu ledna příštího roku pak bude 
celý Program švýcarsko-české spolupráce  
v Dopravním podniku Ostrava a.s. zcela napl-
něn.

Ing. Miroslav Albrecht

Slavnostní přestřižení pásky u modernizované tramvajové zastávky 
 Prostorná

Modernizována byla také tramvajová zastávka Palkovského

Ředitel společnosti Daniel Morys se švýcarským velvyslancem  
Markusem-Alexanderem Antoniettim

Vzácná návštěva 
ze Švýcarska

14. prosince v odpoledních hodinách nás při krátké pracovní návštěvě 
Ostravy navštívil švýcarský velvyslanec Markus-Alexander Antonietti.  
V přátelském rozhovoru s předsedou představenstva Dopravního pod-
niku Ostrava Danielem Morysem se v odpoledních hodinách věnovali 
aktuálním tématům a projektům Programu švýcarsko-české spoluprá-
ce v Ostravě. 

redakce

Benefity v roce 2017
Zaměstnanecké benefity jsou výhody, které poskytuje zaměstnava-
tel zaměstnanci nad rámec mzdy nebo platu. Cílem zaměstnaneckých 
benefitů je vytvoření nadstandardních podmínek pro zaměstnance. 
Jedním z benefitů, který Dopravní podnik Ostrava a.s. poskytuje svým  
zaměstnancům, je finanční příspěvek v hodnotě 1 400 Kč. 
Nárok na něj mají ti zaměstnanci, kteří k 1. lednu příslušného kalendář-
ního roku jsou zaměstnanci minimálně jeden rok, popř. jejich pracov-
ní poměr vznikl nejpozději první pracovní den měsíce ledna, a jejich tý-
denní pracovní doba má rozsah minimálně 30 hodin týdně (tj. v prů-
měru 6 hodin denně - posuzuje se podle uzavřené pracovní smlouvy).  
Současně s touto podmínkou platí i pravidlo, že v době vyplacení finanč-
ního příspěvku pracovní poměr zaměstnance u Dopravního podniku  
Ostrava stále trvá.
Zaměstnanci, kterému vznikne na tento benefit nárok, jej může čerpat 
těmito způsoby: 
•  formou poukázek v celkové hodnotě 1 400 Kč, nebo
•  formou poukázek v celkové hodnotě 700 Kč a formou mimořádného 

příspěvku na penzijní připojištění v hodnotě 700 Kč, nebo
•  formou mimořádného příspěvku na penzijní připojištění v hodnotě  

1 400 Kč 
(převedení benefitu je možné pouze za předpokladu, že zaměstnanci  
je zaměstnavatelem poskytován pravidelný měsíční příspěvek na pen-
zijní připojištění). 
Pokud se zaměstnanec rozhodne k čerpání benefitu formou mimo-
řádného příspěvku na penzijní připojištění, ať už v celkové hodnotě  
(1 400 Kč) nebo v kombinaci s poukázkami (700 Kč příspěvek a 700 Kč 
poukázky), doručí odboru služby vyplněnou žádost s požadovanou  
formou čerpání benefitu vnitropodnikovou poštou nebo osobně,  
a to nejpozději do 25. ledna 2017. Formulář „Žádost o poskytnutí mimo-
řádného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance 
namísto benefitních poukázek“ je k dispozici na intranetu, nebo jej může  
zaměstnanec vyplnit přímo v kanceláři odboru služby.
V případě, že žádost nebude odboru služby doručena ve stanoveném 
termínu, pak zaměstnanci nebude možné benefit do penzijního připo-
jištění převést, bude mu však vyplacen formou poukázek.

Ing. Eva Kubíčková
Mgr. Veronika Seidlerová
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V sobotu 3. prosince vyrazila na svou tradiční mikulášskou jízdu oblíbená historická tramvaj 
„Barborka“, tentokrát s vlečným vozem č. 269 s přezdívkou „komárek“. Na okružní trasu s čer-
tem a Mikulášem na palubě vyrazila tramvajová babička v devět hodin. Každou půl hodinu  
až do 16. hodiny vozila vždy početnou posádkou cestujících ze zastávky Hotelový dům Hlu-
bina na Nádraží Vítkovice a zpět. Akci připravil pro radost obzvláště těm nejmladším z cestují-
cích Dopravní podnik Ostrava ve spolupráci s Kroužkem přátel MHD. 

redakce

Mikulášská jízda historickou tramvají

Aktivní prvky bezpečnosti
V rámci dodatečných aktivit z Programu švý-
carsko–české spolupráce se mám podařilo  
zajistit finanční prostředky na zabezpečení  
kolizních míst, kde pozemní komunikace kří-
ží tramvajovou trať. Byly vytipovány čtyři mís-
ta, a to přejezdy na ulici U Haldy v Hrabůvce,  
Počáteční v místě vjezdu na Terminál Hraneč-
ník, na ulici Martinovská v Porubě a přechod 
pro chodce na ulici Opavská v Porubě poblíž 
křižovatky Opavská x Porubská. 
Po vyřízení Územních souhlasů a dalších  
dokladů nezbytných pro realizaci díla a po pro-
vedení výběrového řízení na zhotovitele stav-
by jsme mohli realizaci staveb zahájit. Stavby 
realizovalo sdružení firem pod názvem „Prv-
ky aktivní bezpečnosti“. Toto sdružení tvoří 
firmy Hroší stavby Morava, Chládek a Tintěra  
a  REVEL VUTZ. Staveniště bylo předáno 13. 9.  
2016 a firma ihned zahájila práce. Jako první 
byly prováděny práce na staveništi na ul. Mar-
tinovské, poté následovaly staveniště U Haldy,  
Počáteční a jako poslední byly práce prováděny  
na staveništi Opavská. Na staveništích Mar-
tinovská, U Haldy a Počáteční se jednalo  
o osazení proměnných dopravních značek, 
smyček v kolejišti a potřebné kabeláže. Na sta-
veništi Opavská byly zabudovány do přecho-
du LED světla a trakční stožár byl umístěn LED 
nápis „POZOR TRAM“ a do kolejiště byly umís-
těny smyčky vč. potřebné kabeláže. Činnost 
všech aktivních prvků bezpečnosti je shodná. 
V okamžiku, kdy tramvaj přejede nad smyčkou  
v kolejišti, rozbliká se proměnná dopravní 
značka nebo LED světla a nápis POZOR TRAM.  
Práce byly ukončeny k 30. 11. 2016 a po kon-

trole provedené zástupcem Dopravního  
inspektorátu policie ČR, vyřízení průkazů způ-
sobilosti a provedení všech potřebných revi-
zí bylo dílo předáno 9. 12. 2016 objednateli  
do užívání.

Podle našich zkušeností instalace těchto pro-
měnných světelných dopravních značek a LED 
světel přispějí ke zvýšení bezpečnosti účastní-
ků silničního provozu i chodců na uvedených 
kolizních místech.

Daniel Duda

Změny v rozvrzích pracovní doby řidičů MHD
Na základě opakovaných připomínek zástupců obou odborových  
organizací k rozvrhům pracovní doby řidičů MHD dochází od 1. 1. 
2017 ke změnám. V první řadě se v rozvrzích ruší směny typu „S“  
a nahrazují se směnami typu „T“ (dělená), dále „R“ (ranní), „O“ (odpolední),  
„N“ (noční) a „CD“ (celodenní). Na rozdíl od původních „esek“, které řidi-
čům pouze obecně určovaly dny, kdy měli pracovat, nové označení udává  
i příslušnou část dne. 
Druhou změnou v rozvrzích, vyžádanou odboráři, je vynětí dovolené 
„D“. Dovolená podle zákoníku práce do rozvrhu pracovní doby skuteč-
ně nepatří, proto bude uváděna zvlášť. Aby řidiči nemuseli při každém  

čerpání naplánované dovolené chodit na středisko podepisovat  
„dovolenkový lístek“, bude dovolená uváděna ve společném dokumentu  
s rozvrhem, a to v samostatné položce „určení čerpání dovolené“. Zjed-
nodušeně řečeno „proužek“ se směnami na následný měsíc se rozdělí  
na dvě části, přičemž horní část bude rozvrh pracovní doby s přidělený-
mi směnami a dolní část bude určení čerpání dovolené. Pozor, nenaplá-
novanou dovolenou je nutno, stejně jako dosud, potvrdit podpisem do-
volenkového lístku.

Aleš Hladký

Osazení proměnných dopravních značek zabezpečí kolizní místa, kde pozemní komunikaci kříží 
tramvajová trať
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V roce 2016 pokračovala úspěšná realizace projektů spolufinancova-
ných z Programu švýcarsko–české spolupráce za finanční spoluúčasti 
statutárního města Ostravy. Připomeňme si, že v minulých letech jsme 
díky těmto dotacím modernizovali zastávky Křižíkova, Krajský úřad a vy-
budovali kolejové propojení ulic Plzeňská a Pavlovova. Úspěšným pro-
jektem byla také výstavba nové trolejbusové trati na „Terminál Hraneč-
ník“. Při realizaci zmiňovaných staveb se nám podařilo uspořit finanč-
ní prostředky, které jsme mohli využít k dalším dodatečným aktivitám 
v rámci projektů. V roce 2016 jsem v Programu švýcarsko–české spo-
lupráce realizovali další stavby, jako jsou „Modernizace trolejbusové  
měnírny Michálkovice“, „Rekonstrukce zastávky Palkovského“, „Vybu-
dování přístřešků a zábradlí na dalších 9 tramvajových zastávkách“,  
„Pořízení kamerového systému do tramvají“, „Aktivní prvky bezpečnos-
ti“, „Pořízení čistícího vozu“, „Pořízení kamerového systému do trolejbu-
sů“. Úspěšným projektem, který byl velmi často diskutován i medializo-
ván, byla „Rekonstrukce nástupišť na zastávce Prostorná“.  
Koncem měsíce října dokončil zhotovitel stavby EUROVIA CS – závod 
Ostrava rekonstrukci nástupišť tramvajové zastávky Prostorná. 

Od samého začátku provázelo tuto stavbu nemálo komplikací a pro-
blémů. Původní ostrovní nástupiště zastávek byla šířek 1,5 -1,6 m  
a délek cca 32 m, což umožňovalo zastavení pouze jedné tramvajové  
soupravy. Tento stav již nevyhovoval moderním požadavkům dnešní  
doby. Přitom se jednalo o jednu z nejvíce vytížených zastávek ve městě, 
kde denně zastavuje 468 spojů, ve špičce pak 30 spojů za hodinu. Prů-
měrný obrat cestujících na jeden tramvajový spoj dosahuje sedmi osob. 
U nejvíce vytížených spojů pak ve špičce 24 osob. Proto byla už koncem 
roku 2012 zpracována studie s cílem nalezení vhodné polohy tramvajo-
vých nástupišť na ulici 28. října v místech původní zastávky Prostorná. 
Byly navrženy tři varianty umístění tramvajových nástupišť. Varianta A 
– nástupiště zůstanou ponechána na stávajících místech – pouze dojde  
k zvětšení délky nástupní hrany a šířky nástupiště, Varianta B – nástupiš-
tě budou umístěna vstřícně mezi ulicemi Prostorná a Jahnova a koneč-
ně Varianta C – posun nástupišť mezi ulice Karla Tomana a Oblá. Každá 
z navržených variant by původní situaci zlepšila a každá měla svá pozi-
tiva i negativa. Z hlediska ekonomického byla nejvýhodnější Varianta C,  
z hlediska dopravně technologického Varianta B.
Po dlouho trvajících jednáních se zástupci Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, Magistrátu města Ostravy a místními obča-
ny byla začátkem roku 2014 vybrána Varianta B. Již v listopadu 2014  
Dopravní podnik Ostrava a.s. podal žádost na vydání územního rozhod-
nutí o umístění stavby. Odvolání se k územnímu rozhodnutí některých 
místních podnikatelů řešil až Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
Územní rozhodnutí tak nabylo právní moci až v září 2015. Poslední z pěti 
vydaných stavebních povolení nabylo právní moci 4. 5. 2016. Smlouva  
o dílo s vysoutěženým zhotovitelem byla uzavřena 14. 7. 2016.
Stavba byla zahájena koncem července 2016. Pro zajištění výstavby  
nových nástupištních ostrůvků bylo nutno přeložit vedení kabe-
lů VN ve vlastnictví ČEZ, vodovodního potrubí a kanalizace DN 400  
a 1000 OVAK, plynovodního potrubí RWE (INOGY), nadzemního kabelu  
OVANET, trakčních kabelů a trolejového vedení DPO. Nástupištní hrany 
jsou po provedené modernizaci délky 67 m a výšky 0,2 nad temenem  
kolejnice.  Šířka nástupišť je 4,85 m. Nástupiště je vybaveno prosklený-
mi přístřešky s lavičkami a prosklenými osvětlenými vitrínami, označ-
níky, odpadkovými koši a zábradlím. Značení bezpečného odstupu od 
nástupní hrany je provedeno barevně i světelně. Přístup na nástupiště  
je bezbariérový dle vyhlášky 398/2009 Sb.
Při samotné realizaci stavby bylo nutné provést množství drobných 
úprav a změn projektové dokumentace. Ještě počátkem října 2016  
došlo na požadavek Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky ke změnám dopravní situace přilehlých ulic, kdy byly zaslepeny ulice 
U Vodojemu a Karla Tomana.
Současně s výstavbou tramvajových zastávek probíhala rekonstrukce 
chodníků na ulici 28. října v úseku od ulice Železárenské po ulici Dali-
borovou. Investorem a stavebníkem této stavby bylo Statutární město  
Ostrava zastoupeno odborem investičním Magistrátu města Ostravy. 
Věříme, že realizací projektu jsme udělali radost širší cestující veřejnos-
ti využívající městskou hromadnou dopravu. Nástupiště na zastávce  
Prostorná jsou nyní mnohem modernější a především bezpečnější  
a bezbariérové a věříme, že v tomto „novém a krásnějším“ kabátku  
zůstanou co nejdéle uchráněny od vandalských ataků.   

Ing. Karel Navrátil, Ing. Alena Mikulcová

Rekonstrukce nástupišť Prostorná 

Prostorná po rekonstrukciProstorná před rekonstrukcí
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Podúrovňový soustruh - ověřovací provoz 
V rámci projektu „Technologie provozního 
opracování tramvajových kol“ se podařilo do-
končit první etapu, a to pořízení podúrovňo-
vého soustružnického CNC pracoviště na opra-
cování kol tramvají. Koncem letošního roku tak 
firma Rafamet s.a. předala k ověřovacímu pro-
vozu nový číslicově řízený podúrovňový sou-
struh. Nové zařízení je umístěno v částečně 
rekonstruované bývalé hale brousicího stroje 
tramvajových kol BET. 
Podúrovňový soustruh je schopen obrábět 
tramvajová kola na vozidle bez demontá-
že komponentů, a to u tramvají všech provo-
zovaných typů. Na tomto pracovišti budeme 
dále schopni reprofilovat kola na vyvázaných 
podvozcích i na jednotlivých nápravách (sou-
kolích). Podúrovňový soustruh obrábí profil 
kola jak „ekonomicky“, aby byl úběr materiálu 
co nejmenší, tak je schopen obnovit celý profil 
kol podle standardu našich tramvajových kol. 
Produktivita pracoviště je při běžně opotřebo-

vaných kolech osm soukolí za jednu směnu. 
Provoz na tomto pracovišti bude dvousměn-
ný, takže za jeden den budeme schopni repro-
filovat kola čtyř sólo tramvají, což je proti býva-
lému brousicímu stroji, kde jsme stejný počet 
vozidel brousili celý týden, obrovský kvantita-
tivní posun. Kvalita takto osoustružených kol, 
je také neporovnatelná s koly obroušenými  
na původní „BETce“. V neposlední řadě jsme  
na soustruhu také schopni opracovat i kola  
s šířkou 120 mm, která jsou novým standar-
dem na našich tramvajích, což na původní 
brusce nebylo možné.
Tramvaj je přes PÚS a přilehlé kolejiště tažena, 
nebo tlačená dálkově ovládaným akumuláto-
rovým vozíkem CRAB, který umožňuje pota-
hovat vozidlo o max. hmotnosti do 300t. Mani-
pulace je snadná, jelikož hmotnost našeho nej-
těžšího vozidla, které provozujeme na tratích 
DPO je cca 41,5 t. 
Věříme, že po dokončení ověřovacího provozu 

snížíme počet tramvají s tzv. „hranatými koly“, 
čímž přispějeme ke snížení hluku z provozu 
tramvají a opotřebení kolejí na našich tratích. 
Předpokládáme, že nám nový PÚS bude slou-
žit minimálně tak dlouho, jako bývalá brus-
ka tramvajových kol BET, která byla v provozu 
přes padesát let.

Radek Koráb

Kalibrační soukolí Manipulační zařízení CRAB

Bourání starých základů BETky Instalace nového zařízení firmy Rafamet Ovládací panel nového podúrovňového  
soustruhu

Soustružení

Oprava historického vlečného vozu „komárek“
V současné době probíhá v dceřiné společnosti  
Ekova Electric oprava historického vlečného vozu č. 
269 „komárek“. Vedle již provedeného nového laku 
budou na voze kompletně vyměněny zkorodova-
né vstupní schody na plošiny a dřevěné okenní rámy  
obdrží kovové výztužné rohovníky a rovněž nový lak. 
Novinkou je, že lakování a nápisy na voze budou nově 
odpovídat barevnému schématu používanému v prv-
ní polovině 60. let minulého století, čili odpovídají-
cí odstín červené a bílé a rám vozu místo černé bar-
vy bude natřen šedě. V příštím roce by se měla zahá-
jit větší oprava historického motorového vozu č. 94  
„komárek“, který rovněž obdrží nové lakování podob-
né opravovanému vlečňáku. Veškeré práce jsou hra-
zeny z účelové dotace na provoz a údržbu historic-
kých vozidel DPO, kterou poskytuje statutární město 
Ostrava. 

Jiří Boháček 

Vlečný vůz č. 269 – „komárek“ dostává  
v lakovně nový kabát
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PRO JOB 2016
První prosincový víkend byl jako již tradičně 
spojen s výstavou pracovních příležitostí PRO 
JOB, která probíhá každoročně v prostorách 
Výstaviště Černá louka. I v letošním roce jsme 
se za Dopravní podnik Ostrava účastnili, a měli 
jsme tak možnost oslovit potenciální uchaze-
če a zájemce, kteří hledají práci nebo uvažují 
o změně povolání. Především jsme se zaměři-
li na nábor řidičů a řidiček MHD. Kromě těchto 
zájemců jsme si mohli promluvit i se studenty 
technických oborů, kteří se pomalu porozhlí-
žejí po možném pracovním uplatnění a zjišťu-
jí, jaké jsou na současném trhu práce nabídky. 
U našeho stánku se objevovali především stu-
denti střední školy technické a dopravní. S tou-
to školou Dopravní podnik Ostrava spolupra-
cuje hlavně v oblasti praktického vyučování,  
a umožňuje tak studentům docházet na praxi  
v rámci jednotlivých středisek, kde mají mož-
nost získat spoustu informací a znalostí  
od dlouholetých zkušených zaměstnanců.  
Letošní rok byl co do počtu návštěvníků o něco 
málo nižší než v letech předchozích, ale i tak 
jsme se snažili oslovit co největší počet účast-
níků výstavy a předat jim podrobné informa-
ce o pracovních příležitostech, které náš pod-
nik nabízí. 

Mgr. Veronika Seidlerová

Harmonogram výměny ODISek
V předchozích dílech Zpravodaje jsme informovali o blížící se výměně ODISek,  
u kterých bude končit jejich platnost. V tomto vydání uvádíme konkrétní harmo-
nogram výměny ODISek zaměstnanců s dobou platnosti do 1/2017 a 2/2017:

Pro bezproblémový a plynulý průběh výměny ODISek dopo-
ručujeme 24 hodin před výměnou neprovádět žádné trans-
akce přes e-shop. Po dohodě lze provést doručení ODISky  
k výměně přes pracovníka na příslušném útvaru. Dobro-
volně určená osoba (referent, ekonom) převezme ODISku  
(i hromadně) k výměně v určeném termínu a po výměně 
předá zpět zaměstnanci. Pro bližší informace můžete kon-
taktovat pracovnice mzdové účtárny (1551, 1546).

Marie Trybulová 

Období: Útvar:

02.01.2017 – 06.01.2017 2301, 2310, 3210

09.01.2017 – 13.01.2017 2320, 3201, 3220

16.01.2017 – 20.01.2017 2330, 3140

23.01.2017 – 27.01.2017 2360

30.01.2017 – 31.01.2017 3120, 3130

01.02.2017 – 10.02.2017 2350, 3101

13.02.2017 – 17.02.2017 3301, 3310, 3311, 3320, 3330

20.02.2017 – 24.02.2017
1010-2001, 3001, 3501, 3510, 3520, 3530, 2701, 
2710, 2720,     3401-3420, 4001, 4601, 4701, 4501, 
4510, 4520, 4521, 4530

27.02.2017 – 28.02.2017 2410, 2420, 4210, 4220, 4801, 4810, 4820

Úřední hodiny v době výměny ODISek:

Pondělí 7.00 – 11.40 12.40 – 16.00

Úterý 7.00 – 11.40 12.40 – 16.00

Středa 7.00 – 11.40 12.40 – 17.00

Čtvrtek 7.00 – 11.40 12.40 – 16.00

Pátek 7.00 – 11.40 12.40 – 16.00

O tarifu, platebních kartách a EET
Nevím, zda i my zaměstnanci Dopravního 
podniku si plně uvědomujeme, jakou tarifní 
revolucí v současné době procházíme.  Podí-
váme-li se do hlubší minulosti, vybaví se nám 
takzvaná „cenná známka“, která se každý mě-
síc lepila na průkazku a která cestující oprav-
ňovala k neomezeným jízdám v průběhu jed-
noho kalendářního měsíce na jedné lince  
(za 36 Kčs), na třech linkách (za 45 Kčs) a v celé 
síti (za 60 Kčs).  A to bylo vše – ale jak to tak 
bývá, i tento tarif, když byl zaveden, byl revo-
lučně pokrokový – předtím byly tak akorát  
týdenní dělnické jízdenky, do kterých průvod-
čí „štípaly“ dírky, aby náhodou někdo nejel  
v daný den dvakrát.  A tak když po zavedení 
tohoto tarifu jezdil Voloďa Mišutkin do práce 
například ze zastávky Třebovice rozcestí (dnes 
Třebovická) na náměstí Karla Marxe (dnes 
Mariánské Hory náměstí), mohl si vybrat, kte-
rou tramvají pojede, protože po trase linky  
číslo devět mohl jet i jinou tramvají než de-
vítkou.  Náš Voloďa, který měl na průkazce 
čitelnou devítku, mohl tedy jet v úseku Tře-
bovice – Mariánské Hory klidně i osmičkou  
a čtyřkou. A dokonce i trojkou, i když ta měla 
v Mariánských Horách na náměstí Karla Marxe  
zastávku až za rohem, tedy nikoliv shodnou 
zastávku s devítkou. Takovýmto zastávkám 
se říkalo souběžné (peážní), a tak když člověk  
s devítkou nikoliv na čele, ale na průkazce 
nastoupil ve stanici Bankovní (dnes Elektra)  
do dvojky, mohl se bez újmy na cti a sta ko-
run pokuty dopravit do zastávky Náměstí Re-
publiky, byť devítka nestála u Elektry vůbec  
a na náměstí Republiky měla zastávku jinde 
než dvojka.  
Se zavedením zón bylo všemu tomu konec, 
jezdi si, čím chceš, jak chceš, ale zónu nepře-
kračuj, pokud je ti život milý. Výhoda byla  
v tom, že u linkového tarifu platil souběh 
pouze pro dopravní prostředky stejné trakce  
(to znamená, že s průkazkou na devítku ne-
mohl cestující ani po trase devítky použít  
autobus, a to i kdyby jeho švagrová byla  
sekretářkou ekonomického náměstka), v no-
vém zónovém tarifu bylo v rámci zóny mož-
né jet tramvají, trolejbusem, autobusem  
i lanovkou. Opravuji, lanovkou tou to ještě 
možné nebylo. Ale co není, může být, není-liž 
pravda.     Z výše uvedeného vyplývá to, co 
se nám dnes zdá dost nepochopitelné – proč 
tenkrát nebyla zavedena pouze jedna měst-

ská zóna, ale byly vytvořeny městské zóny 
čtyři. Město je docela velké a vznikla obava,  
že pokud někdo měl průkazku na linku jedoucí  
na krátké trase z výchozí zastávky Horní Dolní 
do konečné stanice Dolní Horní, a najednou  
by musel platit jízdné pro celé město, tak  
by plakal, naříkal a na radnici si stěžoval. 
A tak jsme desítky let museli čekat na odvahu 
jak pracovníků našeho podniku, tak na pod-
poru Města, abychom mohli čtyři městské 
zóny sloučit do jedné. A je třeba zdůraznit,  
že to je možné i proto, že máme skvělé elek-
tronické odbavování, které umožňuje cestu-
jícím nebývalé pohodlí – minulostí mohou 
být veškeré fronty před prodejnami, proto-
že dlouhodobé jízdenky (kupony) je možné  
nakupovat přes e-shop, minulostí je spe-
kulování s pozdržením označení jednotlivé  
jízdenky, protože za 20 Kč je možné dojet  
až na konečnou, byť by autobus jel hodinu  
a dvanáct minut, o možnosti přestupu do 30 
(45) minut nemluvě. V České republice jsme  
první v možnosti platit v dopravních pro-
středcích jednotlivé jízdné běžnou platební 
kartou bez tisku jízdenky. Tuto možnost mají 
vedle Ostravy také v Londýně.  
Čáru přes rozpočet by nám mohlo udělat  
zavedení EET, tedy elektronické evidence  
tržeb. Jak už jsem ale v jednom článku  
ve Zpravodaji napsal, EET se nás netýká a ani 
týkat nebude, tedy pokud se týká placení  
ve vozidle.  Abych byl úplně přesný – pokud 
bychom prodej jízdenek u řidiče nahradi-
li prodejem čerstvé kávy v kelímku a housek  
s gothajským salámem, pak by pro nás EET 
platila i při platbách ve vozidlech. Mohu vás 
ale ujistit, že součástí vize Dopravní podnik 
Ostrava = nejmodernější dopravní podnik  
v České republice zavedení prodeje občer-
stvení v dopravních prostředcích MHD není.   
Při platbách v našich prodejnách se nás EET 
týkat bude, a to od 1. března 2018, tedy ni-
koliv od 1. března 2017.  Dodavatel našeho 
účetního a finančního zeleného Heliosu /He-
lios Green/, je ale, jak jsem již ověřil, na EET  
připraven, takže nikdo z nás nebude k 1. břez-
nu 2018 zaskočen. Vyhrožovat cestujícím  
zavřením hospody, opravuji, zavřením prode-
jen jízdenek, z tohoto důvodu určitě nebude-
me.

Miroslav Švidrnoch
Veronika Seidlerová a Lenka Tučná nás  
reprezentovaly na letošní výstavě PRO JOB

6/2016 Dopravního podniku Ostrava
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Projekty dotované z EU 
a Úřadu práce České republiky 

V letech 2015 – 2016 byl realizován projekt  
v rámci § 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláš-
ka č. 519/2004 Sb, a o rekvalifikaci zaměstnan-
ců rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.
S ohledem na dlouhodobý vývoj zaměstna-
nosti ve společnosti, zejména pak na přiro-
zenou fluktuaci (cca 30 zaměstnanců ročně)  
a plánovanou obměnu zaměstnanců v souvis-
losti s odchody zaměstnanců do starobního 
důchodu (25 nových nároků na starobní dů-
chod v roce 2016), je získání kvalifikace řidi-
če autobusu dlouhodobě velmi perspektivní. 
Jedná se o kvalifikaci velmi dobře využitelnou  
nejen v Dopravním podniku Ostrava, ale rov-
něž u řady dalších zaměstnavatelů působí-
cích nejen v Moravskoslezském kraji, ale také 
v ostatních regionech České republiky, které  
se více či méně potýkají s nedostatkem řidičů 
autobusů. 
Mezi základní požadavky, resp. kvalifikační  
požadavky pro výkon profese řidič autobu-
su, patří: řidičský průkaz sk. D, průkaz profes-
ní způsobilosti řidiče autobusu, dopravně-psy-
chologická a zdravotní způsobilost, věk a čis-
tý trestní rejstřík. Stejné požadavky patří i pro 
účast v kurzu k získání způsobilosti k řízení tro-
lejbusu.  Kvalifikace řidiče autobusu je proto 
velmi perspektivní nejen z pohledu možnos-
ti okamžitého zaměstnání a výkonu profese  
řidiče autobusu, ale rovněž z hlediska možnos-
ti dalšího profesního růstu.   
V současné době se na trhu práce nachází  

zájemci o práci na pozici řidič autobusu, kte-
ří nesplňují shora uvedené vstupní kvalifikač-
ní požadavky, tj. nejsou držiteli řidičského prů-
kazu sk.  D a průkazu profesní způsobilosti  
řidiče autobusu. Tato skutečnost je dána nedo-
statkem finančních prostředků na straně ucha-
zečů, kteří jsou často dlouhodobě registrováni 
na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstná-
ní, a z tohoto důvodu nejsou schopni uhradit  
náklady na získání potřebné kvalifikace, což 
vede k dlouhodobé nezaměstnanosti těch-
to osob, ztrátě pracovních návyků a závislosti  
na sociální pomoci státu. 
Dopravní podnik Ostrava a.s. realizoval na zá-
kladě dohody s Úřadem práce ČR v Ostravě  
dotované rekvalifikační kurzy k získání kvalifi-
kace řidiče MHD ve vlastní autoškole, prostřed-
nictvím zkušených a certifikovaných lektorů  
a s využitím moderních technologií. Náklady 
na získání kvalifikace řidičů MHD zahrnovaly 
nejen vlastní náklady na realizaci kurzu, ale je-
likož po dobu kurzu byli uchazeči v pracovním 
poměru k DPO, také náklady na jejich mzdu po 
dobu kurzu. 
Uzavření pracovního poměru s uchazečem  
na dobu realizace kurzu umožnilo zkrácení 
doby vlastní realizace kurzu a nástupu k vý-
konu práce u zaměstnavatele a dále úsporu fi-
nanční podpory, kterou Úřad práce ČR, resp. 
stát vynakládá na podporu nezaměstnaných 
osob po dobu realizace rekvalifikačních pro-
gramů, které často probíhají po řadu měsíců.  
S ohledem na využitelnost získané kvalifika-

ce u jiných zaměstnavatelů se Dopravní pod-
nik Ostrava rozhodl uhradit část nákladů  
na získání kvalifikace odpovídající mzdovým 
nákladům po dobu realizace kurzu.
Rekvalifikace nových řidičů za podpory úřa-
du práce probíhala od června 2015 do listopa-
du 2016. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo  
celkem 38 uchazečů, z nichž rekvalifikaci do-
končilo 34 zaměstnanců v profesi řidič MHD  
v tomto členění:
• 21 řidičů autobusu
• 11 řidičů trolejbusu
•   2 řidiči tramvaje
Celkové náklady, které byly na rekvalifikaci  
vynaloženy, činily celkem 1 856 902,20 Kč,  
z toho úřadem práce byly uhrazeny náklady  
ve výši 1 205 842 Kč, zbývající náklady ve výši 
651 060,20 Kč uhradil Dopravní podnik Ostra-
va.
V letošním roce se naše společnost rovněž 
úspěšně zapojila do projektu z Operačního 
programu Zaměstnanost s názvem „Podpora 
odborného vzdělávání zaměstnanců II“, z ně-
hož získala dotace na vzdělávání zaměstnanců 
v celkové výši 1 990 577,50 Kč se spoluúčastí 
společnosti ve výši 77 302,50 Kč.
Vzdělávacího programu v projektu „POVEZ II“ 
se zúčastní 35 budoucích řidičů autobusu/tro-
lejbusu a 17 zaměstnanců ze střediska vrchní 
stavba, kteří budou prohlubovat své znalosti 
a dovednosti v oblasti svařování a navařování 
kolejnic.

Ing. Eva Kubíčková

Úspěch našich fotbalistů
V sobotu 26. listopadu 2016 se konal tradiční turnaj  
Odborového svazu DOSIA v halové kopané, který ten-
tokrát uspořádala ZO OS DOSIA ČSAD FRÝDEK-MÍSTEK. 
Každoročních turnajů se účastní mužstva převážně slože-
ná z členů odborových organizací působících v Doprav-
ních podnicích v ČR. Letošního klání se zúčastnilo cel-
kem 7 týmů z Brna, Frýdku-Místku, Havířova, Hradce Krá-
lové, Prahy a dva týmy z Ostravy. Naši fotbalisti byli totiž 
tak nažhaveni, že sestavili dvě mužstva – mladší a starší.  
Jak se však ukázalo, mladším se moc nedařilo a skončili 
sedmí. Starší byli v mnohem lepší formě, takže se umís-
tili na druhém místě, což lze označit jako velice dobrý  
výsledek, když uvážíme, že první místo obsadili o genera-
ci mladší kluci ze Střední průmyslové školy Praha.

Kdo nás tedy reprezentoval? 
Tým „Starších“:
Čala Jaroslav, Dedek Daniel, Filek Pavel, Hatlapatka Peter, 
Hrabovský Petr, Kapec Miroslav, Krajča Martin, Krajča Mi-
chal, Oravec Robert a Veselý Martin.
Tým „Mladších“:
Bach Radek, Divina Martin, Gierczak Petr, Gvuzd Lukáš, 
Herman Pavel, Klímek Jakub, Mališ Vladimír, Palla Jiří, Po-
gatz Vít a Slatinský Robert.
Nezbývá než „Starším“ poděkovat k druhému místu všem 
poděkovat za vzornou reprezentaci naší ZO OS DOSIA při 
DPO a.s. a také naší firmy Dopravního podniku Ostrava.

Ivo Protivínský

Tým starších Tým mladších
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•  Cestující poděkovala panu Romanu  
Skulovi, řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník, za nezištnou pomoc při pře-
pravě s kočárkem a malou dcerkou.  

•  Profesionální výkon služby byl před-
mětem pochvaly udělené panu Michalu  
Mikulovi, řidiči střediska doprava trolej-
busy. 

•  Cestující linky č. 98 poděkovali za vstříc-
nost panu Pavlu Nožinovi, řidiči střediska 
doprava autobusy Hranečník. 

•  Pan Filip Mináč, řidič střediska dopra-
va tramvaje Moravská Ostrava, zakročil  
během přepravy proti skupince výtržníku, 
za což obdržel poděkování ze strany ces-
tující veřejnosti.

•  Pan Mojmír Kaloč, řidič střediska dopra-
va trolejbusy, obdržel poděkování cestují-
cí za poctivé navrácení kabelky s doklady 
a mobilním telefonem. 

•  Cestující ocenila pochvalou paní Petru 
Galačovou, pracovnici oddělení prodej 
jízdenek, a to za trpělivost a profesionál-
ní přístup při řešení problémů se ztrátou 
ODISky. 

•  Cestující poděkoval paní Ivetě Slívové, 
řidičce střediska doprava tramvaje  

Moravská Ostrava, a panu Tomáši Rym-
lovi, řidiči střediska doprava tramvaje  
Poruba, za umožnění přestupu mezi č. 11 a 7  
v zastávce Kino Luna. 

•  Pan Petr Vantuch, řidič střediska dopra-
va tramvaje Poruba, obdržel poděkování 
cestující za to, že z přepravy vyloučil ces-
tujícího ve znečištěném oděvu. 

•  Pan Radim Touš, řidič střediska dopra-
va tramvaje Poruba, obdržel poděkování  
za poctivé navrácení mobilního telefonu. 

•  Cestující ocenila pochvalou pana Sta-
nislava Dudka, řidiče střediska doprava  
autobusy Poruba. Předmětem pochvaly 
byl klidný a profesionální přístup ke dvo-
jici cestujících bez jízdenek, kteří se nažili 
ve voze vyvolat konflikt. 

•  Vedení společnosti obdrželo poděková-
ní určené všem řidičům linky č. 39, a to  
za profesionální přístup a trpělivé vyčká-
vání na všechny dobíhající cestující. 

•  Cestující ocenila pochvalou profesio-
nální styl jízdy pana Petra Smitala, řidi-
če střediska doprava autobusy Hraneč-
ník, ten svou pohotovou reakcí zabránil  
srážce autobusu s osobním vozidlem,  
které nečekaně zkřížilo autobusu jízdní 

dráhu. 

•  Cestující ocenili nápad pana Martina Plač-
ka, řidiče střediska autobusy Hranečník, 
který na oslavu svých narozenin nabídl 
cestujícím ve vozidle bonbony. 

•  Cestující poděkovala panu Jiřímu Fejkovi, 
řidiči střediska doprava trolejbusy a panu 
Tomáši Hudečkovi, výpravčímu střediska 
doprava trolejbusy, za pomoc při úspěš-
ném hledání kabelky, kterou její maminka 
zapomněla ve spoji linky č. 108. 

•  Cestující poděkovala panu Petru Stočeso-
vi, řidiči střediska doprava autobusy Hra-
nečník, za navrácení mobilního telefonu, 
který její autistický syn zanechal ve spo-
ji linky č. 56. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vedení společnosti ocenilo  
přístup pana Martina Zavadila, 
pracovníka oddělení dopravní 
dispečink, který ochotně pomo-
hl cestující při hledání ztracené-
ho desetiletého vnuka.

POCHVALY
in

fo
rm

uj
em

e

Postup:
Oloupanou cibuli nakrájíme na měsíčky, česnek na plátky, vložíme do pekáčku. Na cibuli s česnekem 
položíme kuřecí stehna, okořeníme solí, pepřem a kořením na kuře. Na každé stehno položíme plátek 
másla, podlijeme trochou vody a přikryté pečeme v troubě 20 minut. 
Mezitím na troše oleje orestujeme propláchnutou, dobře okapanou, rýži dokud nezesklovatí. Přidáme 
zeleninu nakrájenou na kousky, osolíme a zalijeme vodou. 
Z pekáčku vyjmeme maso a vlijeme do něj připravenou směs s rýží a zeleninou. Stehna na tuto směs 
opět položíme. Přikryté pečeme dalších asi 30 minut do změknutí rýže a masa. Chuť kuřete, zeleniny 
a rýže se během pečení krásně propojí. V závěru pečení pekáček odkryjeme, aby maso bylo křupavé.

Kuřecí stehna pečená s rýží 
a zeleninou

Suroviny na 2 porce:

2 kuřecí stehna 
1 paprika červená 
1 zelená paprika 
1 střední cibule 
3 stroužky česneku
2 rajčata 
1 jarní cibulka 
100 g mraženého hrášku 
2 plátky másla lžíce oleje 
1 hrnek rýže (Parboiled) 
2 hrnky vody 
Na dochucení:
sůl
pepř
koření na kuře
tymián

Odboráři mění umístění svých kanceláří
Stěhování kanceláří obou odborových organizací působících v Dopravním podniku Ostrava a.s., ke kterému dochází z organizačních  
důvodů, bude probíhat následujícím způsobem:

Kancelář ZV ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
Kancelář Závodního výboru bude z důvodu stěhování uzavřena ve dnech 23. – 27. ledna 2017. 
Počínaje 30. lednem 2017 bude kancelář v provozu na středisku Tramvaje Moravská Ostrava, č. dveří 218 a 219.

Kancelář ZV Odbory zaměstnanců DPO a.s. 
Kancelář Závodního výboru bude z důvodu stěhování uzavřena ve dnech 23. – 27. ledna 2017. 
Od 30. ledna bude k dispozici v přízemí správní budovy střediska Tramvaje Poruba, č. dveří 19.

redakce
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Tisk o nás

Mladá Fronta Dnes  5.11.2016

Mladá Fronta Dnes  16.11.2016

oddělení marketingové služby 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK Období: 2016 

strana 1/1 

3. listopadu – str. 3 
 

 

Moravskoslezský deník  3.11.2016

oddělení marketingové služby 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK Období: 2016 

strana 1/3 

1. prosince – str. 1 a 2 
 

 

Moravskoslezský deník  1.12.2016

Moravskoslezský deník  10.12.2016

Odboráři mění umístění svých kanceláří
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Náklad: 2000 výtisků
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Křížovka

Švan Jaroslav 25 1. 11. 2016 DAH
Gibałová Jaroslava 25 6. 11. 2016 EPJ
Husták Vlastimil 25 28. 11. 2016 DAH
Michna Oldřich 25 1. 12. 2016 DAH
Dluhoš Petr 25 6. 12. 2016 TSM
Lovaš Alexander 25 6. 12. 2016 TTP
Sittek Marek 25 6. 12. 2016 TTR
Sýkora Bohuslav 25 6. 12. 2016 TTR
Zeman Dušan, Bc. 25 6. 12. 2016 RSP
Majíček Patrik 25 11. 12. 2016 TTP
Resö Kamil 25 13. 12. 2016 TTP
Peňáz Josef 25 14. 12. 2016 TTO
Škoda Drahomír 25 14. 12. 2016 TVS
Borka Miloš 30 6. 11. 2016 TTO
Hurník Leo 30 1. 12. 2016 TTR

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

pomůcka:
kaby
over

ulema

krátký
doušek tito přesně

náš
fotba-
lista

domácky
oldřich

plavidlo
z klád irčan

otec
(podle
svato-
pluka)

biblické
míry pro

sypké
hmoty

praŽská
vš

podomní
obchod-

ník
dravý
pták

určit
takto

vycpáv-
kový

materiál

kolonie
tříba-
revná
stuŽka

biřic

zn. fran.
hořčice
africký

slon

proti-
klad

anglicky
„přes”
říman

začátek
tajenky

část
nohy

rival
asijský

stát
malý pes

řezací
nástroje
loňské-
ho roku

severské
muŽské
jméno

bál

povzdech
opeřenec
vytřídění

přes
síto

silný
provaz

násypník

značka
pro-

methia
uspořit

twainovo
jméno

dokončit
psaní

nápěv
obřad

znalec
koránu

kulečník.
úder

sloven-
sky

„duben”

prudký
úder

šichta

termit
velký

pes
(expr.)

originál.
praŽský
synkop.

orchestr

ozn. čes.
letadel
gratu-
lovat

rakouská
císařovna

který
(zast.)

tlak
bohové

značka
ruthenia
zn. zubní

pasty

římská
bohyně
úrody

úřady
(zast.)

zn. pro
sinus

styl
hudby

značka
radiánu

odstín
hnědi

ekologic-
ký (hov.)

konec
tajenky tu máš

nasávati infekce modla

název
několika

našich
obcí

pohád-
ková

postava

dřívější
stříbrná

mince

dětský
pokrm

blankyt

polní
míra

z murphyho zákona:
zastaví-li se
eskalátor –
... tajenka.

Biskup Martin 30 17. 12. 2016 TAP
Látalová Zdeňka 30 17. 12. 2016 TVS
Ošut Martin 30 17. 12. 2016 TAH
Dvořáček Roman 30 18. 12. 2016 TAP
Kašovský Tomáš 30 18. 12. 2016 TTM
Obadal Lubomír 30 18. 12. 2016 TAP
Šimíček Pavel 30 18. 12. 2016 TVV
Klobasa Vladislav 30 19. 12. 2016 TTR
Trojka Jaroslav 30 19. 12. 2016 DTO
Buroň Roman 30 20. 12. 2016 TTP
Hoffman Petr 30 20. 12. 2016 TAP
Zbránková Iveta 30 20. 12. 2016 TAP
Mezihorák Ivo 35 4. 12. 2016 TTR
Holátko Antonín 35 18. 12. 2016 TAH
Ganobjak Ladislav 35 21. 12. 2016 TAH
Švidrnoch Miroslav 45 1. 11. 2016 EUF

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

6/2016 Dopravního podniku Ostrava
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