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Úvodní slovo ředitele společnosti
Vážení kolegové,

znovu rád využívám prostoru v našem 
podnikovém Zpravodaji k tomu, abych 
vám sdělil několik informací, které jsou 
pro řízení naší společnosti důležité. 
Především bych vám rád sdělil, že na 
konci měsíce února úspěšně probě-
hl audit hospodaření společnosti za rok 
2016. Za loňský rok Dopravní podnik Os-
trava a.s. docílil vyrovnaného hospoda-
ření s výslednou úsporou kompenzační 
platby od statutárního města Ostrava ve 
výši 239 tis. Kč. Z toho vyplývá, že spo-
lečnost v roce 2016 hospodařila v sou-
ladu s plánem. Rád bych proto všem za-
městnancům poděkoval za poctivě od-
vedenou práci. Jsem rád, že jsme zpřes-
nili plánovací proces. Bohužel to při-
neslo jeden negativní efekt, a to že za-
městnancům nebude vyplacen podíl na 
úsporách.  Osobně se ovšem zasadím 

o rozvoj našeho dopravního podniku ta-
kovým způsobem, abychom našli vnitřní 
zdroje v provozu, které pak můžeme trans-
formovat do navýšení mezd v dalším ob-
dobí.  Jsem pevně přesvědčen, že se nám 
to podaří. Už proto, že máme naplánová-
ny první inovační projekty v oblasti využí-
vání nejmodernějších světových techno-
logií, které průřezově v celé firmě zkvalit-
ní, zefektivní a zjednoduší naše vnitřní pro-
cesy. Svým způsobem k tomu přispěje také 
změna organizační struktury, kterou spus-
tíme od 1. dubna. A připraveny máme dal-
ší kroky, které nás postupně posunou k  vizi 
být nejmodernějším dopravním podnikem 
v zemi. Postupně vás budeme se všemi ak-
tivitami seznamovat.

Ing. Daniel Morys, MBA 
předseda představenstva 

a ředitel společnosti

V únoru roku 2016 jsme ve Zpravodaji informovali 
o plánu provést revizi systému řídících norem. Revi-
ze proběhla od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016. Připome-
nu důvody, proč se revize prováděla:
1)  Revize systému řídících norem je vyžadována 

systémem řízení kvality ISO 9001:2008. Doporu-
čený interval jsou dva roky a poslední revize pro-
běhla v roce 2013.

2)  Stará aplikace Řídící normy 2005+ byla vytvo-
řena v roce 2005 ve vývojovém prostředí, které  
se v dnešní době nepodporuje. Proto vznikla 
nová aplikace Normy 2015+.

3)  Zefektivnění systému řízení eliminací počtu no-
rem.

Jaký je tedy výsledek revize norem? Na počátku 
roku 2016 bylo aktivních 386 řídících norem (řády, 
směrnice, pokyny, příkazy, rozhodnutí představen-
stva, …). Po revizi je aktivních 347 norem. Došlo ke 
snížení počtu norem o 11 %. 

Několik závěrů z výsledků revize:
1.  Vysoký počet norem ukazuje na to, že se moc  

nemění systém řízení. Je za tím možné vidět vy-
soký stupeň podnikové byrokracie a alibismus 
některých vedoucích. Pořád přetrvává názor,  
že vše je nutné řešit formou řídících norem. Kaž-
dý řídící akt by měl podporovat, popř. zlepšovat 
konkrétní proces. Informace se však dají distribu-
ovat různým způsobem, mnohdy efektivnějším 
než je vydání řídící normy:

    a)  Může to být zápis z porady s následným úko-
lem – nemusí probíhat schvalovací kolečko.

    b)  Zpracování metodického pokynu, který se dá 
publikovat na intranetu – nemusí probíhat 
schvalovací kolečko.

2.  Zpracovatel by se měl hlavně zamyslet nad  
obsahem normy a rozsahem zaměstnanců, pro 
které je obsah normy smysluplný. Mnoho norem 
je určeno všem zaměstnancům, i když k tomu 
není žádný důvod.

3.  Dalším problémem je velký počet norem, u kte-
rých zpracovatel vyžaduje „prokazatelné sezná-
mení“. Opět platí, že v mnoha případech k tomu 
není důvod.

4.  Příliš široký rozsah zaměstnanců v kombinaci  
s „prokazatelným seznámením“ způsobuje velké 
problém hlavně u seznamování řidičů.

Řídicí normy

Co říci závěrem? Revize byla provedena, ale z pohledu tvrzení, že budujeme moderní firmu, jsme se v oblasti řídících norem tomuto tvrzení moc 
nepřiblížili. Všichni vedoucí zaměstnanci by se měli zamyslet nad způsobem řízení a hlavně nad tím, zda skutečně potřebujeme takové množství 
norem. Je velice složité se v tomto systému orientovat. A řízení je přece hlavně o „selském rozumu“.

Ing. Milan Horňák

Nová aplikace k vyhledávání řídicích norem Normy 2015+

Stará aplikace Řídicí normy 2005+ byla vytvořena ve vývojovém prostředí, které se v dnešní 
době nepodporuje
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Měsíc únor byl ve znamení náborových kam-
paní řidičů a řidiček pro spádovou oblast Po-
ruba. Vydali jsme se do města Klimkovice, Bílo-
vec a obce Těškovice, kde jsme se zaměřili pře-
devším na řidiče autobusů pro středisko do-
pravy Poruba. Ještě před samotnými akcemi 
jsme se spojili se zástupci jednotlivých obec-
ních a městských úřadů již zmiňovaných měst 
a obce, abychom se domluvili na spolupráci  
a možné propagaci. Informační letáky o chys-
tané kampani tak byly vždy vytištěny jako po-
zvánka v místním zpravodaji, objevovaly se 
formě plakátu na veřejných místech a mezi 
obyvatele se tato informace dostala také jako 
zpráva v hlášeních místních rozhlasů. Náboro-
vé kampaně pak probíhaly v termínech 8., 10. 
a 14. února, vždy od 17 hodin. Ve většině pří-
padů jsme se zájemci sešli v prostorách obec-
ních úřadů, jako byl sál, knihovna nebo infor-
mační centrum. Mezi těmi, kteří se přišli na 

akci podívat, se objevovali také býva-
lí zaměstnanci – řidiči, kteří si již užíva-
jí zaslouženého důchodu. Ti se zapo-
jovali do naší prezentace a doplňo-
vali informace z vlastních zkušenos-
tí z toho, co zažili, jak to sami vní-
mali. Většinou tak došlo k příjemné 
diskuzi, do které se zapojila větši-
na těch, která na akci dorazila.  

Mgr. Veronika Seidlerová

Vzhledem ke klesajícímu zájmu cestující ve-
řejnosti o nákup papírových jízdenek u řidičů 
ve vozidlech MHD bylo vedením společnos-
ti rozhodnuto o ukončení této služby. Zájem 
o jízdenky v doplňkovém prodeji začal klesat 
po zavedení možnosti platit jízdné prostřed-
nictvím SMS. Následně, zprovozněním nové-
ho odbavovacího systému, umožňujícího pla-
tit jízdné přímo ve vozidlech MHD platebními 
kartami, se tento zájem snížil na úplné mini-
mum. Papírovou jízdenku u řidiče v ostravské 
MHD tedy bude možné pořídit naposledy 31. 
března 2017.
Z hlediska přesnosti a plynulosti provozu  
se jistě jedná o krok správným směrem, neboť 
v podmínkách, kdy běžná doba odbavování 
cestujících v zastávkách činí 10 až 20 vteřin, 

přestavuje prodej jízde-
nek u řidičů nezanedba-
telné zdržování. Šikovný 
řidič, který má při ruce při-
praveny drobné mince na 
vrácení, je schopen ces-
tujícímu prodat jízdenku 
za 15 vteřin. Toto zdánlivě nepatrné zdržení 
však může způsobit, že řidiči v křižovatce „ute-
če zelená“, a tak musí vyčkat na následující vol-
no. 15 vteřin se natáhne na minutu, a pokud  
se v křižovatce sjede více spojů, za křižovat-
kou už pravděpodobně pojedou v nespráv-
ném pořadí. Zopakuje-li se taková situace  
na trase vícekrát, může spoj dorazit na koneč-
nou zastávku i s několikaminutovým zpoždě-
ním.

Nespornou výhodou zrušení doplňkového 
prodeje jízdenek u řidičů MHD je také sku-
tečnost, že řidiči sebou nebudou muset mít  
na směně jízdenky a zejména utrženou hoto-
vost, čímž se omezí krádeže, ke kterým občas 
na konečných zastávkách bohužel docháze-
lo. A na závěr stojí za zmínku i to, že odpad-
ne nutnost řešit otázku hygieny rukou při prá-
ci s penězi.

Aleš Hladký

Pracovně–prezentační veletrh JOBfest, kte-
rý dává příležitost prezentovat se a současně  
nabízí setkání široké veřejnosti se zástupci 
zajímavých zaměstnavatelů v Moravskoslez-
ském regionu, se konal v pátek 10. února od 
10 do 18 hodin v ostravském Avion Shopping 
parku. V Ostravě se konal již 3. ročník. 
Veletrh pracovních příležitostí pořádá společ-
nost ADVEY services s. r. o. Akce začala v Ostra-
vě, dál bude pokračovat v Přerově, Brně, Liber-
ci, Praze a dalších městech. V Ostravě se před-
stavili nejvýznamnější zaměstnavatelé Morav-
skoslezského kraje. Zúčastnili se zástupci pa-
desáti firem, kteří zájemcům nabízeli mož-
nost zaměstnání v různých pozicích. Studenti 
středních a vysokých škol si mohli nechat po-
radit od nejvýznamnějších personalistů firem. 
Avion parkem prošlo téměř 30 tisíc lidí.
Veletrhu se zúčastnil a svůj stánek zde měl 
také náš dopravní podnik, který nabízel ne-
jen pracovní pozice řidičů a řidiček tramvají,  
autobusů a trolejbusů. Zájemci měli také mož-
nost informovat se na další aktuálně nabíze-
né funkce a profese. Ke stánku už v průběhu  
dopoledne začaly proudit skupinky lidí a ten-
to zájem vydržel po celý den, až do ukončení  

tohoto veletrhu. Účastnící JOBfestu, kteří  
se zastavili u našeho stánku, měli zájem přede-
vším o pozici řidiče MHD a zjišťovali si podrob-
nější informace o tom, jak to probíhá v kurzu, 
na co se má připravit během zácviku, také zís-
kali podrobnější představu o pracovních pod-
mínkách a spousta z nich si hned na stán-
ku vypsala dotazník, kterým potvrdili svůj zá-
jem o práci řidiče, přičemž většina by se ráda  
dostavila na osobní pohovor. V průběhu dne 
se u stánku vystřídalo velké množství lidí, 
muži, ženy, mladší i starší generace a my jsme 
jim mohly v rámci celého dne prezentovat  
nejen informace o dopravním podniku a na-
bízených profesích, ale i naopak jsme odpoví-
daly na jejich dotazy a otázky. Letošní ročník 
bychom mohly zhodnotit nejen, co se počtu  
návštěvníků týká jako velice úspěšný, ale zá-
roveň jsme získaly mnoho nových kontaktů  
od lidí, kteří mají zájem pracovat pro Doprav-
ní podnik Ostrava a s kterými jsme se už v prů-
běhu týdne spojily a domluvily se na dalším  
setkání. 

Mgr. Veronika Seidlerová

JOBfest

Konec doplňkového prodeje jízdenek  
u řidičů MHD

Náborové kampaně v regionu

           8. února 2017 od 17 hodin 

       Dům kultury Bílovec - malý sál 

Prezentační stánek Dopravního podniku Ostra-
va na letošním JOBfestu v Avion Shopping parku

Informační letáky o chysta-
né kampani byly vždy vytiš-
těny jako pozvánka v míst-
ním zpravodaji
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Vyhodnocení ukazatelů profesionality řidičů 
MHD za rok 2016

Oprávněné stížnosti, zaviněné dopravní neho-
dy, zaviněné výpadky spojů, přestupky a pra-
covní úrazy byly v loňském roce, stejně jako 
v letech předchozích, rozhodujícími ukazateli 
pro rozdělování odměn řidičům MHD za „pro-
fesionalitu“. Také celková částka k odměňová-
ní, převyšující dva miliony korun, zůstala v me-
zích uplynulých let. Bohužel, stanovené uka-
zatele se v řadě případů nepodařilo splnit. Nej-
větší problém byla tradičně nadměrná neho-

dovost. Zde je k zamyšlení, že větší polovina 
zaviněných nehod se nestala v hustém provo-
zu na linkách MHD, ale z nepozornosti a leh-
komyslnosti při manipulacích v areálech vozo-
ven a garáží nebo na obratištích!!! V roce 2017 
tedy máme co zlepšovat. Naopak, ke „stereo-
typu“ soutěže v profesionalitě, v dobrém slova 
smyslu, dlouhodobě patří vynikající výsledky 
kolektivu řidičů tramvají z porubské vozovny. 
Jak je vidět z vyhodnocení v přiložené tabulce, 

porubští tramvajáci nezaváhali ani v jednom 
čtvrtletí a všechny stanovené ukazatele vždy 
beze zbytku splnili. Díky tomu si nejúspěšnější 
řidiči tohoto střediska vysloužili za loňský rok 
na odměnách v součtu i přes 7000 korun na 
osobu. Do Poruby tedy směřuje naše poděko-
vání a zasloužená gratulace 

Aleš Hladký 

Současný služební stejnokroj ostravských řidi-
čů MHD je s výjimkou krátkých letních kalhot, 
trika a fleesové mikiny, které byly do sortimen-
tu stejnokrojových součástí zařazeny teprve 
nedávno, využíván v nezměněné podobě již 
několik desetiletí. Přitom oděvní průmysl, stej-
ně jako jiná odvětví, prochází vývojem a na 
trh vstupují stále nové technologie a materi-
ály. Na základě podnětu ředitele společnos-
ti tedy byla vypsána soutěž o nejzdařilejší ná-
vrh zcela nové řidičské uniformy, která by od-
povídala aktuálním módním trendům, součas-
ně by byla dostatečně reprezentativní, splňo-
vala by podmínky uživatelského pohodlí a ko-
respondovala by s nastartovaným procesem 
modernizace Dopravního podniku Ostrava, 
řazeným vedením společnosti mezi hlavní cíle 
pro následující období. To je podstatná změna 
v porovnání s dosavadním stavem, kdy jedním  
z hlavních požadavků na uniformu byla její 
nízká cena.

Soutěž proběhne ve dvou kolech. V prvním 
kole budou na základě posouzení předlože-
ných grafických návrhů vybráni tři nejlepší 
uchazeči, kteří následně ve druhém kole své 
návrhy realizují do podoby jedné kompletní 
mužské a jedné ženské stejnokrojové sestavy 
k fyzickému odzkoušení. K sestavám uchaze-
či doloží také úplnou technickou dokumenta-
ci všech oděvních součástí, včetně materiálo-
vých listů. V rámci testování samozřejmě po-
čítáme po dohodě s vybranými řidiči MHD  
i s odzkoušením přímo v běžném provozu. 
O vítězném uchazeči by mělo být rozhodnuto 
do konce května 2017, takže řidiči by si mohli 
poprvé nové uniformy obléknout již začátkem 
příštího roku.

Aleš Hladký 

Připravujeme nové uniformy pro řidiče MHD

Současný služební stejnokroj řidičů DP Ostrava
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Testování městského elektrického autobusu 
EKOVA ELECTRON 12

Dopravní podnik Ostrava (DPO) od 6. února 
2017 testoval v provozu městský 100% níz-
kopodlažní elektrický autobus s názvem EKO-
VA ELECTRON 12, vyrobený společností Eko-
va Electric a.s., která je dceřinou společnos-
ti DPO.
Testovaný elektrobus má přiděleno evidenční 
číslo 9988, pod kterým je evidován a vypravo-
ván. Testování probíhalo na lince číslo 38. Na 
tuto linku jsou vypravovány také elektrobusy 
značky SOR EBN o délce 10,5 m, které Doprav-
ní podnik Ostrava provozuje od roku 2010. 
Zapůjčený elektrobus je vybaven plnohod-
notným palubním a odbavovacím systémem  
v našem standardu a je schválen, resp. odpo-
vídá schválení technické způsobilosti jednotli-
vě vyrobeného vozidla.
Denní dopravní výkon dělené směny, na kte-
rou je pravidelně vypravován, je 154 km (ran-
ní díl 50 km, odpolední díl 104 km), výprava  
a nabíjení probíhá na středisku Hranečník. 

Elektrobus je koncipován jako kompletně 
elektrický, včetně elektrického topení.  Moto-
ry mohou být dodávány v koncepci s centrál-
ním motorem nebo s motory v nápravě.  
Zajímavostí je rozměr pneumatik 455/45 R22,5  
na nápravě Ziehl Abegg s motorem v náboji 
kola, přičemž běžně používané hnací nápra-
vy ZF AV 132 jsou vybaveny dvoumontážemi 
o rozměru kol 275/70 R22,5. 
V začátcích testování probíhalo ladění nabí-
jení, pro splnění nájezdu celé směny byl na-
výšen nabíjecí výkon na 25 kW, který zajišťuje 
dobití baterií pro ranní část směny na cca 95 % 
a plné dobití po ukončení směny. Elektrobus 
se nabíjí pomocí ručně ovládaného konek-
toru s výkonem 25 kW, nabíječkovou zásuv-
kou umístěnou na vozidle s napětím 3×400 V, 
proudem 38 A. 
Počasí panující v době testování prověřilo 
všechny výrobcem deklarované parametry  
v reálném provozu, především nejvíce sledo-
vané parametry, a to dojezd se spuštěným to-
pením interiéru a zbytkovou kapacitu baterií.  

Jiří Osmančík 

Zadní náprava Ziehl Abegg

Elektrobus Ekova Electron 12 před ostravskou radnicí

Rozměry zadních pneumatik na kolech s trakč-
ními motory v nábojích kol jsou opravdu impo-
zantní – 455/45 R22,5. Srovnání s běžnou před-
ní pneumatikou

Technické parametry:

Vnější rozměry
Délka    11 980 mm
Šířka      2 550 mm
Výška      3 270 mm
Šířka dveřního prostoru     1 280 mm

Hmotnosti
Celková hmotnost               18 000  kg
Přední náprava                   7 200 kg
Zadní náprava                 11500 kg

Obsaditelnost
Max. celková           72 - 90 osob
Stojící            44 - 62 osob
Počet sedadel                      28 - 30

Parametry motoru
Motory:      V nápravě značky Ziehl Abegg,  

synchronní 2 x 113 kW
Chlazení: Kapalinové

Další vybrané parametry
Přední náprava:  ZF RL82EC
Zadní náprava:  Ziehl Abegg – AX02-CRPLF-

SKB-A/O
Pneumatiky:  Přední 275/70 R22,5,  

Zadní 455/45 R22,5
Baterie:  Lithiové  265 kWh v 7 bateriových bo-

xech
Topení:  Elektrické 20 kW
Klimatizace:  SAFKAR 24 kW
Dojezd:  230 km (bez elektrického topení a kli-

matizace)
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Zatočíme s prachem a špínou 
v Ostravě

Fotografie ukazují, že devatenáctým dnem měsíce ledna letošního 
roku, kdy po své cestě z německého Leichlingenu v DPO  konečně při-
stál (tedy spíše dojel na valníku dodavatele fairmy CROY) nový čisticí vůz 
značky  Mercedes-Benz. Vozidlo bylo zakoupeno za cenu 9,4 mil. Kč bez 
DPH. Pořízení tohoto vozidla je součástí dodatečných aktivit Programu  
švýcarsko-české spolupráce, ze kterého bylo hrazeno 85 % 
ceny, přičemž zbylých 15 % financovalo statutární město Ostra-
va ze svého rozpočtu. Tento 18tunový drobeček má kolejový pod-
vozek a bude především využíván pro čištění kolejových žlábků na  
našich tramvajových tratích. Jeho další využití bude ovšem i při čištění komunikací  
ve vlastnictví našeho podniku. Tento zametač, mnohými přezdíván ČIKO, 
má motor o obsahu 10 677 cm³ o výkonu 290 kW splňující  emisní limit 
EURO VI. Zametací nástavbu vyrobila firma FAUN, kolejový podvozek fir-
ma ZWEIWEG a úpravu podvozku provedla firma PAUL. Všechny tři firmy 
jsou německé včetně výrobce vozidla společnosti DAIMLER, takže věříme, že 
se projeví pověstná německá preciznost a čistící vozidlo nám bude dlouho  
a dobře sloužit. Tímto bych chtěl poděkova všem, kteří se aktivně podíleli s přípravou  
a dokončením tohoto dle mého názoru úspěšného nákupu.

Václav Kupka

Novela zákona o ovzduší je tady! 
Dlouho očekávaná novela zákona o ovzduší byla konečně schválena  
a vydána ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2016 Sb., a začala platit od 
 1. 1. 2017!Cílem novely zákona je posílení ochrany čistoty ovzdu-
ší před znečišťujícími látkami. Vedle přísnějších limitů pro jem-
né prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometrů  

(PM 2,5), také bude možné 
pružněji vyhlašovat smogo-
vé situace, dále upravuje na-
příklad vjezd automobilů do 
nízkoemisních zón. Tou hlav-
ní a nejdiskutovanější změnou, 
kterou novela přináší, je nová 
pravomoc úředníků vstupovat 
do domácností a zkontrolovat, 
čím lidé topí ve svém kotli.
A co to bude přinášet?
Novela zákona zavádí povin-
nost provozovatelů domácích 
kotlů umožnit osobám pově-
řeným obecním úřadem obce  
s rozšířenou působností pří-
stup ke zdroji, k jeho příslušen-
ství a používaným palivům ke 
kontrole dodržování povinnos-
tí podle tohoto zákona. 
Podmínkou je však opa-
kované podezření úřa-
du, že domácí topeniš-
tě se provozuje v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem  
o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovate-
le písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí  
jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o dů-
sledcích opakovaného podezření, možnosti provedení přímé kontroly 
přímo u něj doma. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník 
oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pra-
videl daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.
Fyzická kontrola kotlů v domácnostech má být ale až krajním řešením 
při důvodném podezření, že je v domácnosti spalován např. odpad, 
chemicky ošetřené dřevo nebo dokonce PET lahve. Úředníci obce by 
kontrolu měli provádět společně s odborníkem na technický stav kot-
le. Kontrolovat se bude vlastní zařízení (kotel), topivo a může být i ode-
brán vzorek popela k laboratorní zkoušce. Pokud se však prokáže, že 
v kotli byly opravdu spalovány odpadky nebo jiné nežádoucí materi-
ály, bude lidem hrozit až padesátitisícová pokuta. Stejně vysoká poku-
ta bude hrozit i za nevpuštění kontrolujícího úředníka do domácnosti.
Podle ministerstva životního prostředí tak starostové obcí dostali do ru-
kou účinný nástroj, jak zabránit lidem v pálení PET lahví nebo jiných 
zdraví nebezpečných odpadů v domácích kotlích. To bylo protizákonné  
už před nabytím uvedené změny. Obcím, ale chyběl nástroj na vynuco-
vání tohoto zákazu.
A jestli nám to přinese, v naši zemi lepší vzduch, to ukáže až čas.

Ing. Michaela Žáková Navarová

Nový čisticí vůz Mercedez-Benz v ceně 9,5 mil. Kč byl hra-
zen 85 % z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Zbylých 15 % poskytlo město Ostrava
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Rekapitulace investic roku 2016

V minulém roce 2016 byly realizovány další vý-
znamné investice, které modernizují a obno-
vují hmotný i nehmotný majetek. Mají beze-
sporu vliv na kvalitu dopravy, bezpečnost ces-
tujících, životní prostředí, bezpečnost a pro-
duktivitu práce. Celková tvorba plánu inves-
tic na rok 2016 vycházela z dlouhodobé kon-
cepce obnovy vozového parku a infrastruktury  
v návaznosti na programové dotační obdo-
bí, což bylo promítnuto do strategických po-
ložek plánu investic 2016 tak, abychom měli 
vlastní zdroje na jejich financování. Plnění stra-
tegických investic zejména v kapitole doprav-
ních prostředků bude probíhat v delším časo-
vém horizontu, než byl samotný rok 2016. Z to-
hoto důvodu a z důvodu složitých administra-
tivních a legislativních úkonů byly tyto položky 
v roce 2016 plněny jen z části a značný objem 
vlastních zdrojů je převeden do roku 2017. Oče-
kávané plnění investic bylo plněno dle plánova-
ných bilancí plnění za uplynulé období a v sou-
ladu s platebním kalendářem (cash flow), kte-
rý je pravidelně aktualizován. Vzhledem k žá-
dostem o dotace z fondů EU, došlo oproti plá-
nu k přechodnému  navýšení vlastních zdrojů 
na úkor dotací.
Plán investic na rok 2016 byl ve výši 828 853 
tis. Kč a k 31. 12. 2016 byly realizovány in-
vestice v celkovém objemu 146 362 tis. Kč  
(17,7 %) nákladů. Zbylé nerealizované investice 
byly převedeny na rok 2017.

Významné realizované stavební investice  
v roce 2016: 
Dodatečné aktivity v rámci Programu švý-
carsko-české spolupráce: 
-    Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovské-

ho Stavební rekonstrukce tramvajových za-
stávek „Palkovského“ spočívala v úpravě na 
zastávky s částečně zvýšenými jízdními pásy. 
Rekonstrukce zajistila bezpečnost pro cestu-
jící, plynulost dopravy, bezbariérový pohyb 
cestujících v prostoru a blízkosti nástupišť a 
rovněž zvýšila bezpečný průjezd vozidel při-
lehlou vozovkou.

-   Aktivní prvky bezpečnosti
     Doplnění tří stávajících úrovňových křížení 

tramvajové trati se silniční komunikací a jed-
noho křížení s komunikací pro pěší o zařízení 
celosvětelného LED dopravního značení. Zaří-
zení řídící skříně obsahuje řídící modul vyba-
vený soustavou v kolejišti umístěných řídících 
smyček, zajišťující automatickou aktivaci vý-
stražné signalizace přibližujícím se tramvajo-

vým vozem.
-   Rekonstrukce měnírny Michálkovice
    Použitím nových technologií došlo k ekolo-

gizaci provozu. Došlo k výměně zastaralého 
zařízení na konci životnosti a tím ke zlepše-
ní a zefektivnění dopravy s dálkovým řízením  
z centrálního dispečinku.

-  Rekonstrukce tramvajové zastávky Prostorná
    Realizací stavebních úprav jsme zajisti-
li bezpečný a bezbariérový pohyb cestujících  
na uvedené zastávce. 

Sanace tramvajové tratě Martinovská
Předmětem stavby byla sanace spodku tramva-
jové trati a zvýšení jeho únosnosti. Pláň tramva-
jového spodku byla sanována vápennocemen-
tovou stabilizací a je odvodněna.
Protihlukové úpravy TT ul. Horní
Umístěním pryžových bokovnic na úseku dvou-
kolejné tramvajové trati, bylo dosaženo proka-
zatelného snížení hluku z tramvajového provo-
zu o 4,5dB.
 Konstrukce pro zabezpečení pádu do hloub-
ky – hala 1 a 3
Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pra-
cujících při opravách na střechách trolejbusů,  
byl proveden systém podélných podvěsných 
drážek se záchytným bezpečnostním systé-
mem. Součástí díla byla dodávka 22 ks pojízd-
ných vozíků včetně závěsných popruhů s klad-
kami zabezpečovacího systému.
Ostatní drobné stavby
Obnova a technické zhodnocení majetku.
 
Významné stroje a zařízení pořízené v roce 
2016 
 Podúrovňový soustruh
Podúrovňový soustruh je schopen obrá-
bět tramvajová kola na vozidle bez demontá-
že komponentů, a to u tramvají všech provo-
zovaných typů. Zvýšila se produktivita i eko-
nomika opracování tramvajových kol a snížila  
se hlučnost provozu tramvají a opotřebení ko-
lejí. 
Zvedací nakolejovací zařízení
Sada nakolejovacího zařízení pro účely řeše-
ní mimořádných událostí v tramvajové dopra-
vě slouží k nakolejení tramvají v případě jejich 
vykolejení. 
Montážní vozidlo kabeláže
Speciální montážní automobil se skříňovou ná-
stavbou, žluté barvy, určené k využití jako po-
jízdná dílna včetně převozu pracovníků opravá-
renské čety. 

Úprava technologie výměníkových stanic
Úpravy aplikačního software a hardware řídící-
ho energetického systému AISYS na provozov-
nách Poruba, Martinov a Hranečník. 
Ostatní drobné stroje 
Obnova a technické zhodnocení strojů a zaří-
zení. 

Významné zhodnocení dopravních pro-
středků v roce 2016 
 Dodatečné aktivity v rámci Programu švý-
carsko-české spolupráce: 
-    Kamerový systém do 66 tramvají a 6 trolejbusů 

Zajistí dohled řidiče na pohyb všech cestují-
cích ve vozidle během jízdy a rovněž dohled 
nad bezpečným výstupem a nástupem ces-
tujících. Řidič může operativně zasáhnout  
v případě zjištění závadného jednání a zajistit 
tak bezpečnost cestujících ve vozidle. Zázna-
my, zajištěné kamerami, mohou být v případě 
potřeby poskytnuty Policii. 

 Realizované investice v rámci Regionálního 
operačního programu:
-    Zavedení a modernizace odbavo-

vacích a palubních systémů v DPO 
Zavedením odbavovacího systému pomo-
cí „ODISEK“ došlo k modernizaci zastaralého 
systému.

Realizované investice v rámci Integrované-
ho regionálního operačního programu:
-  Úprava SW odbavovacích terminálů 

Úprava SW umožnila hrazení jednotlivého 
elektronického jízdného prostřednictvím běž-
ných bezkontaktních bankovních platebních 
karet. 

Významné informační technologie v roce 
2016:
Diskové pole
V rámci plánované obnovy výpočetní techni-
ky bylo dodáno diskového úložiště IBM STOR-
WIZE V7000.
Realizace všech investic by nebyla možná bez 
vzájemné spolupráce všech dotčených od-
borných útvarů a správců majetků. Všem za-
interesovaným patří mé veliké poděkovaní  
za odvedenou práci. Závěrem chci informovat,  
že investiční plán pro rok 2017, včetně převo-
dů z předchozích let, byl schválen. Tím ale prá-
ce nekončí. Věřím, že budeme v plnění investič-
ního plánu pokračovat stejně tak úspěšně, jako 
tomu bylo v roce minulém. O plánu investic pro 
rok 2017 vás budu informovat v některém z dal-
ších vydání.

Jako první testujeme nové elektroauto
Dopravní podnik Ostrava 10 dní testoval nový elektro-automobil Hyundai 
IONIQ. V rámci společnosti jsme jej otestovali ve více režimech, včetně celo-
denní zátěže. Testováním jsme nasbírali vlastní poznatky s provozem osob-
ního automobilu na alternativní pohon. Tyto zkušenosti budou užitečné při 
rozhodování o obnově vozového parku v segmentu služebních referent-
ských vozidel. 
Testováním zapůjčeného osobního elektro-automobilu obohatil náš do-
pravní podnik dosavadní zkušenosti nabyté již více než šestiletým provozo-
váním vlastních elektrobusů a testováním řady dalších vozidel s pohonem 
na baterie. Ekologizace provozu MHD je jednou z priorit vedení společnosti 
a netýká se jen provozu vozidel městské hromadné dopravy. 
Hyundai IONIQ, který Dopravnímu podniku Ostrava jako prvnímu zapůj-
čila autorizovaná společnost Autolaros Speed s.ro., má dojezd až 250 km 
na jedno nabití. V případě použití rychlonabíječky, lze vybité vozidlo dobít  
do plné kapacity již za cca 30 minut. 

Ing. Miroslav Albrecht
Ředitel Autolaros Speed s.ro. Jiří Láša předává klíčky od vozidla  
Hyundai IONIQ dopravnímu náměstkovi DPO Davidu Mlčákovi

Ing. David Hýža
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Počet přepravovaných osob v MHD vzrostl

ROK Počet cestujících 
(v mil. osob)

2013 93,5

2014 91

2015 88,2

2016 88,5

Konečně eviduje nárůst cestujících městskou 
hromadnou dopravou. Zatímco v minulých le-
tech mírně, ale trvale klesal, čísla za rok 2016 
ukazují na návrat cestujících do MHD. Svůj po-
díl na tom má možnost přímé platby platební 
kartou, změna tarifních zón i možnost cesto-
vat od 65 let zcela zdarma.
Každoročně vyhodnocujeme počty přepravo-
vaných osob v souladu s aktuálně platnou me-
todikou Ministerstva dopravy ČR. Loni jsme 
takto napočítali přes 88,5 miliónu cestujících. 
Poprvé za deset let tak počet cestujících v os-
travské MHD stoupá. „Děkujeme všem našim 
cestujícím. Intenzivně jsme pracovali na zpří-
jemnění a zjednodušení cestování MHD. 
Nárůst cestujících ukazuje, že jsme zvoli-

li správný směr. Věřím, že se již jedná o trvalý 
trend,“ řekl ředitel Dopravního podniku Ostra-
va Daniel Morys.
Na základě průzkumu veřejného mínění zpra-
covaného v prosinci 2016 vyplývá, že projek-
ty spuštěné dopravním podnikem v loňském 
roce měly u cestujících úspěch. Dvě třeti-
ny cestujících vnímají platbu platební kartou  
a zrušení městských zón 1 - 4 jako změnu  
k lepšímu. Snížila se hranice bezplatné přepra-
vy ze 70 na 65 let. Průzkum tak ukázal, že 88 
% respondentů by doporučilo používat měst-
skou hromadnou dopravu v Ostravě.
„Chceme, aby Dopravní podnik Ostrava byl 
nejmodernějším dopravním podnikem v Čes-
ku. Naše nedávné i současné projekty jsou  

u cestujících úspěšné. Neusínáme však na vav-
řínech a pracujeme na dalších projektech, kte-
ré cestování po Ostravě ještě více zatraktivní,“ 
doplnil Daniel Morys. Pružnější reakce na pod-
něty cestujících v budoucnu zajistí moderní 
technologie, které DPO plánuje naplno vyu-
žívat. Další nárůst cestujících očekává doprav-
ní podnik také v souvislosti s nákupem nových 
moderních tramvají švýcarské značky Stadler. 
Do roku 2020 zmizí z každodenního provozu 
naftové autobusy. DPO tak dokazuje, že hro-
madná doprava může být rychlým, chytrým  
i ekologickým řešením přepravy.

redakce

Úprava mezd na rámec Kolektivní smlouvy
Představenstvo společnosti v reakci na aktuální situaci na trhu práce za-
pracovalo do podnikatelského plánu na rok 2017 návrh na mimořádné 
navýšení mezd zaměstnanců nad rámec platné Kolektivní smlouvy. Ten-
to návrh se podařilo prosadit a výsledkem je navýšení objemu mzdo-
vých prostředků o 2 %. Dopravní podnik Ostrava tak získal navíc zhruba  
16 mil. Kč. Vedení společnosti po analýze, na které spolupracovalo s ve-
doucími jednotlivých středisek a úseků, došlo ke shodnému názoru a roz-
dělilo tuto částku především mezi řidiče a dělnické pozice za účelem zvý-
šení naší konkurenceschopnosti a udržení vysoce kvalifikovaného týmu 

zaměstnanců. Částka byla použita jednak na úpravu mzdových prostřed-
ků u řidičů, a to následujícím způsobem:
1)  navýšení příplatku za dělenou směnu ze 70 Kč na 100 Kč
2)  narovnání rozdílnosti v oblasti proplácení svátků u řidičů
3)  úprava osobního hodnocení
Zbylá část pak byla použita zejména na úpravu mezd dělnických profe-
sí, u kterých je v současné době na trhu práce problém sehnat schopné  
a odborně způsobilé zaměstnance.

Mgr. Veronika Seidlerová

Již 40 let uplynulo od události, ve které hrálo stěžejní roli počasí. Dne 
9. dubna 1977 došlo u pravidelného spoje linky č. 5 z Poruby do Kyjo-
vic – Budišovic (motorový vůz č. 42) ke zlomení nápravy, když se nachá-
zel mezi Horní Lhotou a Kyjovicemi.
Silná sněhová bouře prošla v průběhu noci naším územím a tíha mok-
rého sněhu způsobila pád odhadem asi stovky stromů na těleso drá-
hy. Zajímavé na celé události bylo, že trolejové vedení místy leželo  

až na trati včetně utržených výložníků, ale nedošlo k jeho přetržení. Prá-
ce spojené s odstraňováním následků trvaly celý týden, než se podaři-
lo odstranit spadlé stromy, opravit trolejové vedení a odvézt poroucha-
ný motorový vůz. 
Fotografie byly pořízeny 10. dubna 1977.

Ing. Rudolf Pavelek

Stalo se před 40 lety
Jarní sněhová kalamita na tramvajové trati  
do Kyjovic – Budišovic
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Od roku 2018 se Ostrava dočká úplně nového požitku z jízdy tramvají. Dů-
vodem je nákup až 40 nových plně nízkopodlažních tramvají švýcarské firmy 
STADLER, které zajistí vyšší standard kvality a bezpečnosti pro cestující v Os-
travě. Na výrobě jedinečných tramvají se v maximální možné míře budou po-
dílet také Češi.
Tramvaje STADLER budou jako první v České republice přepravovat cestující 
u nás v Ostravě. Dopravní podnik Ostrava zadal v rámci veřejné zakázky ná-
ročné podmínky především v ohledu zvýšení komfortu a bezpečnosti cestu-
jících. Kvalitní švýcarské tramvaje budou projekčně upraveny v české poboč-
ce firmy STADLER. „Chceme zavést úplně nový rozměr jízdy tramvají. Bezpeč-
nější, pohodlnější a tišší městskou hromadnou dopravu pro Ostravu. Věřím, 
že naší cestující budou s tímto rozhodnutím spokojení a nová moderní vo-
zidla ocení,“ řekl předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Da-
niel Morys. „Tramvaje pro Ostravu dodáme v maximální kvalitě. Použijeme  
k tomu naše nejlepší zkušenosti a nejmodernější technologie“, řekl výkonný 
viceprezident pro marketing a prodej STADLERu, Peter Jenelten.
Švýcarské tramvaje budou dodány s konkrétními technickými parametry, kte-
ré byly požadovány. „Zvolili jsme středně kapacitní tramvaje o délce necelých 
25 metrů. Omezíme tak provoz spřažených souprav, a zároveň můžeme lépe 
reagovat na aktuální poptávku, to vše samozřejmě s větším komfortem a bez-
pečím pro naše cestující,“ doplňuje Daniel Morys.
Nejen maminkám s kočárky a vozíčkářům jistě udělá radost 100% nízká pod-
laha v interiéru nových vozů. Tramvaje budou dále vybaveny kamerovým a in-
formačním systémem (LCD monitory). Pohodlí pro cestující zase podpoří USB 
konektory k nabíjení telefonů a tabletů nebo moderní klimatizace a topení. 
O tišší provoz se postarají otočné podvozky s lepším dvojitým odpružením.  
Novinkou bude v Ostravě také mazání kol tramvají, které přispěje k tišší a klid-
nější jízdě. Tramvaj STADLER může přepravovat až 188 osob, z toho 61 se může 
pohodlně usadit.
První tramvaj toto typu bude přivezena za rok, tedy v únoru 2018. Pokud 
všechny testy dopadnou dobře, první cestující se touto supermoderní tram-
vají svezou už v srpnu téhož roku.

redakce

První návrh vzhledu nové tramvaje švýcarské firmy Stadler.
Dva měsíce se nyní bude pracovat na doladění konečné podoby 
tramvaje. Náš dopravní podnik má právo mluvit do toho, jak bude 
vypadat vůz, který by měl být tváří města. A můžeme si vymyslet  
i originální název.

Tisková konference k zahájení spolupráce se švýcarským dodava-
telem tramvají Stadler se konala 9. 2. 2017 na půdě Dopravního 
podniku Ostrava

Dopravní pod-
nik Ostrava (DPO) 
podporuje plán 
města prodloužit 
tramvajovou do-
pravu až do 7. a 8. 
porubského obvo-
du. Do roku 2021 
by tak měla být 
vybudována zcela 
nová, vysoce mo-
derní a komfort-
ní trať, která pro-
pojí obyvatele 
této části Ostravy 
s centrem a ostat-
ními částmi města.
„Cítíme potřebu 
toto téma pravi-

delně a maximálně otevřeně komunikovat. Jsme jediným provozovate-
lem městské hromadné dopravy a bezprostředně se nás to dotýká “ řekl 
ředitel Dopravního podniku Ostrava, Daniel Morys. Naším úkolem však 
není jen na nově plánované trase přepravovat cestující, ale i technicky za-
jistit maximální komfort a bezpečí.
Největší důraz je kladen na potlačení hluku z tramvajové dopravy. V DPO 
se touto tématikou intenzivně zabýváme více než 10 let. „Na Nádražní uli-
ci v centru města jsme při nedávné rekonstrukci dosáhli výrazného sníže-
ní hluku o 4,5 decibelů. Takový rozdíl je opravdu znatelný oproti předcho-
zímu stavu. Když se nám takový úspěch podařil se starými typy tramvají, 
věřím, že s novou, ještě modernější tratí, a nejmodernějšími vozy dokáže-
me hluk snížit na úplné minimum,“ řekl Daniel Morys. Celá tramvajová trať 
v Porubě by měla být zasazena v pryžovém loži a tam, kde to bude mož-
né i s vegetačním krytím. Kromě toho investujeme do aktivních opatře-
ní ke snižování hluku. Nový podúrovňový soustruh dokáže denně a mno-
hem kvalitněji opracovat kola dvojnásobku tramvají (4 ks) s polovičními 
náklady (úspora až 768 000 Kč/rok) v porovnání s výkony staré techno-

logie broušení, která již dosloužila. Do úpravy tramvajových tratí má do-
pravní podnik v plánu letos investovat 4 milióny korun a současně budou 
probíhat také projekty osazování tramvajových tratí zelení a nízkých pro-
tihlukových clon.
Jasno máme samozřejmě i v dalších podnětech pro stavbu nové trati jako 
je především ekologie, zrychlení plynulosti dopravy i značné finanční 
úspoře. Díky nasazení tramvají v této části města dojde k výraznému sní-
žení emisí v ovzduší, které v Porubě pochází z 64 % právě z dopravy. V po-
rovnání s ostatními druhy MHD tramvaje zcela jistě vítězí a ve všech ohle-
dech přinesou maximální užitek a komfort všem občanům Ostravy.
Aktuálně se zvažují dvě nové trasy, a to konkrétně na ulicích Bedřicha Ni-
kodéma, 17. listopadu a Průběžné. Celkem tak má přibýt 8 zastávek. Tram-
vaj poskytne možnost přímého spojení s centrem města až pro 20 000 
obyvatel.

redakce

Nová tramvajová trať v Ostravě-Porubě  
a moderní technologie snižování hlučnosti

Nové tramvaje přinesou nový  
rozměr komfortu cestování

www.novatramvajporuba.cz
Informace o plánova-
ném projektu nové tram-
vajové trati v 7. a 8. po-
rubském obvodě posky-
tuje od úterý 14. února 
nová informační platfor-
ma http://novatramvaj-
poruba.cz. Na ní a na stej-
nojmenném facebooko-
vém profilu profilu jsou 
soustředěny všechny do-
stupné aktuální a spoleh-
livé zprávy, které se za-
mýšlenou výstavbou sou-
visejí.

Vedoucí odboru kolejových vozidel Petr Tomala vysvět-
luje novinářům princip podúrovňového soustruhu pro 
tramvajová kola
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•    Pan Jiří Pělucha, řidič střediska  
doprava trolejbusy, poctivě ode-
vzdal nalezený batoh, za což mu 
cestující poděkoval v zaslaném  
e-mailu. 

•    Cestující vyjádřila své poděkování za na-
vrácení mobilního telefonu panu Rober-
tu Hackenbergovi, pracovníkovi odděle-
ní dopravní projektování, který vykoná-
val svou službu jako řidič tramvaje. 

•    Řidiči střediska doprava autobusy Po-
ruba, panu Ludvíku Polakovičovi, bylo 
dvakrát poděkováno cestujícími za pro-
fesionální zdravotnickou pomoc osobě, 
která se pádem zranila v zastávce. 

•    Cestující vyjádřil svým dopisem spo-
kojenost s elektronickým odbavova-
cím systémem, zejména s možnos-
tí placení jízdného platební kartou  
a ODISkou. 

•    Cestující vyjádřila své poděkování za vy-
čkání v zastávce panu Rostislavu Pěsňo-
vi, řidiči střediska doprava autobusy Po-
ruba. 

•    Cestující poděkovala pracovní-
kům oddělení přepravní kontroly pá-
nům Lukáši Kuncovi, Petru Pastorovi  
a Danielu Adámkovi za jejich profesio-
nální výkon služby a nekompromisní pří-
stup ke kontrolovaným cestujícím. 

•    Pan Lubomír Fasora, řidič střediska do-
prava autobusy Hranečník, byl pochvá-

len za profesionální výkon služby, kdy 
při nástupu po 20. hodině neoblom-
ně požadoval po cestujícím platný jízd-
ní doklad. 

•    Navrácení mobilního telefonu bylo před-
mětem poděkování zaslaného Ing. Lu-
míru Chovancovi, řidiči střediska dopra-
va autobusy Hranečník. Část poděková-
ní patřila rovněž pracovníkům oddělení 
marketingové služby, kteří mu s hledá-
ním výrazně pomohli.

•    Cestující poděkoval všem řidičům auto-
busové linky č. 28 za vyčkávání na pře-
stup v terminálu Hranečník. 

•    Pan Tomáš Gubala, řidič střediska do-
prava autobusy Hranečník, obdržel po-
děkování cestující za navrácení synova 
ztraceného školního batohu. 

•    Cestující poděkoval panu Luď-
ku Smutkovi, řidič tramvaje dopra-
va tramvaje Poruba za to, že vylou-
čil z přepravy tři cestující, kteří si  
ve voze zapálili cigaretu.  

•    Vděčná cestující vyjádřila svůj dík panu 
Albínu Kromkovi, řidiči střediska dopra-
va autobusy Hranečník, který jí posky-
tl pomoc ve chvíli zdravotní indispozice. 

•    Srdečné poděkování cestující za vráce-
ní tašky s peněženkou obdržel pan Pa-
vel Šiška, řidič střediska doprava tram-
vaje Moravská Ostrava. 

•    Cestující vyjádřila své poděkování  
za profesionální výkon služby panu Mi-
roslavu Všetulovi, řidiči střediska dopra-
va autobusy Hranečník. 

•    Své novoroční cestování popsal  
v e-mailu cestující, který byl maximálně 
spokojen s profesionálním výkonem služ-
by pana Dalibora Škuty, řidiče středis-
ka doprava tramvaje Moravská Ostrava  
a pana Pavla Mintěla, řidiče střediska  
doprava autobusy Hranečník, oba ři-
diči trpělivě vyčkali na nástup  
dobíhajících cestujících. 

•    I další poděkování se týkalo vyčkání na 
dobíhající cestující, tentokrát jej obdr-
žel pan Jiří Sivek, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník. 

•    Spokojená cestující zaslala pochvalu 
paní Ivaně Hubáčové, řidičce střediska 
doprava autobusy Hranečník, za profe-
sionální výkon služby při přepravě han-
dicapovaných cestujících.

•    Pan Petr Gierczak, řidič střediska dopra-
va autobusy Poruba, obdržel poděková-
ní vděčného cestujícího, kterého vzbu-
dil, aby mohl vystoupit, a dále za navrá-
cení mobilního telefonu, který cestující 
při této dobrodružné cestě ztratil.

•    Pan Hrubča Karel, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník vyčkal na dobí-
hající maminku se dvěma dětmi, za což 
mu paní vyjádřila svůj srdečný dík.

POCHVALY

Vepřové kostky s hlívou ústřičnou
Na 4 porce budete potřebovat: 
500 g vepřového masa na guláš
1 cibuli
5 stroužků česneku
150 ml červeného vína
1 konzervu loupaných rajčat
500 ml masového vývaru
200 g hlívy ústřičné
2 lžíce sádla

Dochutit:
sůl
pepř

Postup:
Cibuli nakrájejte nadrobno a stroužky česneku na plátky. V hrnci nechte rozpustit sádlo, opečte na něm 
cibuli, a po chvíli i česnek. Přidejte na větší kostky nakrájené maso a orestujte ho do zlatova. Pak vše pod-
lijte vínem a čekejte, až se odpaří. K masu přidejte loupaná rajčata, osolte, opepřete, promíchejte, přilij-
te vývar a maso duste pod pokličkou asi 40 minut. Pak přidejte nakrájenou hlívu a duste další půlhodin-
ku nebo do chvíle, dokud není maso dostatečně měkké.

Každým rokem ztratí zdravotní způsobilost  
k výkonu práce několik našich řidičů MHD a ná-
sledkem toho je s nimi rozvázán pracovní po-
měr. Pro ilustraci – od ledna 2016 do prosince 
2016 roku přišlo o práci právě z důvodu ztráty 
zdravotní způsobilosti 5 řidičů tramvají, 1 řidič 
trolejbusu a 7 řidičů autobusů.
Odborový svaz DOSIA sjednal exkluzivně pro 
naše členy „Pojištění pro případ dlouhodobého 
pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce“ 
(činnosti) řidiče autobusu, tramvaje, trolejbu-
su (řidiči MHD). Nárok na pojistné plnění vzni-
ká tehdy, pokud je se zaměstnancem rozvázán 
pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způ-
sobilosti k výkonu práce. Pojistné plnění je ve 
výši 18 000 Kč po dobu 6 měsíců (tedy celkem 
108 000 Kč). Roční platba pojistného činí 2 500 
Kč (což je 6,85 Kč denně).

Výše pojistného k datu:
10. 10. 2016  2 500,-Kč
10. 11. 2016  2 292,-Kč
10. 12. 2016  2 083,-Kč
10. 01. 2017  1 875,-Kč
10. 02. 2017  1 667,-Kč
10. 03. 2017  1 458,-Kč

Počátek pojištění začal již 1. 11. 2016. Nejzazší 
vstupní věk do pojištění je 55 let. Maximální věk 
konce pojištění je 60 let.
Každý kdo stihne uzavřít pojištění do 10. 3. 
2017 (počátek pojištění od 1. 4. 2017), nemu-
sí vyplňovat přihlášku k pojištění a dokládat 
lékařský posudek. Stačí, když při uhrazení po-
jistného v kanceláři ZV bude zapsán do „Hláše-
ní pojistníka o pojištěných osobách“. Ten, kdo  
se pojistí po termínu 10. 3. 2017, bude již muset 

vyplnit přihlášku k pojištění a doložit lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti.
Pojištění se nevztahuje na pojistné události 
způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo 
způsobené na základě nemoci z povolání.  
V těchto případech náleží zaměstnanci dle Zá-
koníku práce odstupné ve výši 12-ti násobku 
průměrné mzdy a následně i doplácení mzdy 
do výše průměrné mzdy dosažené před samot-
nou událostí.
Zájemci o pojištění z řad členů naší 
ZO OS DOSIA při DPO a.s., se mohou pojistit 
v kanceláři ZV (vyřizuje p. Jarmila Řezníčko-
vá - tel. č.: 597401051).

Ivo Protivínský

Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí 
zdravotní způsobilosti k výkonu práce
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Vepřové kostky s hlívou ústřičnou
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Křížovka

Biravský Alfréd 25 1.1.2017 DAH

Burek Miroslav 25 1.1.2017 DAP

Fárek Jan 25 1.1.2017 TVS

Kostřica Jiří 25 1.1.2017 DAP

Onderka Libor 25 1.1.2017 DAH

Pelčík Rodriguez 25 1.1.2017 DTO

Strakoš Tomáš 25 1.1.2017 DAH

Tichý Kamil 25 1.1.2017 TRK

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

pomůcka:
arado
lapa
pete

plavidla
starší
ruská

stíHačka
memoáry který

(zast.)
část

kabátu
sloven-

sky
„neboŤ”

péče
(ze

sloven.)
větná

spojka

cvičný
boxer-

ský štít
domácky
klotylda

panen-
kovy

iniciály

alŽírský
přístav
muŽské
jméno

lepidlo
posky-
tovati

nikoli
nalévati

velký
ořecH

výHodná
koupě popravčí

praotec
kreslený

dokončit
balení

druH kvě-
tenství

kulovitá
bakterie

začátek
tajenky

smyčky
značka
astatu
snad
(bás.)

česká
řeka

jalov-
cová

latinská
spojka

členský
stát usa

trumfy

seznam
zboŽí

druH
palmy

zpátky

zn. prac.
prášku

mezinár.
um. jazyk

oděvní
závod
(zkr.)

patřící
soně

nevlast-
nit

Husarský
kabát

sloven.
město

značka
selenu
velké

podnosy

noční
vidina

sůl kys.
vinné

bezHrbý
velbloud

běloves.
kyselka

ptačí
citosl.

matův
soused
jméno

psa
státní

přírodní
rezer-

vace (zk.)

značka
lyŽí

koně
(bás.)

zdrHo-
vadlo

zn. prac.
prášku

ambaláŽ
komise

národn.
pojišt.

oděv

nervová
bojová
látka

výrobce
brýlí

značka
cínu

kmínky
značka
Hliníku

konec
tajenky

vznášet
námitky

jméno
zpěvačky

pavone
nápěv brečeti

jméno
tenisty

samprase

poHyb
vzdu-
cHem

rusky
„tito”

Hostinský radí opilému Hostu:
„zůstaňte u nás. v takovém stavu
nemůŽete řídit své auto. cesta je

plná zatáček.”
„pcHá, zatáčky! to je maličkost.

...TAJENKA.”

GRATULUJEME!

Kamenárová Mária 25 9.1.2017 EPJ

Cimalová Iveta 25 15.1.2017 DTO

Přidalová Iva 25 15.1.2017 DTO

Turánková Alena 25 16.1.2017 EPJ

Hopp Roman 25 20.2.2017 DAP

Juchelková Kristina 30 1.1.2017 TTP

Tišl Jaroslav 35 1.1.2017 TAH

Wunschová Zlatuše 35 1.1.2017 EPJ

Sukačová Jarmila 35 1.2.2017 DOP

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

GRATULUJEME!
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