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Úvodní slovo ředitele společnosti
Vážení kolegové, 
jsem moc rád, že se nám daří plnit naše plá-
ny a myslím, že můžeme být s aktuálním vý-
vojem ve firmě spokojeni. Doufám, že to vní-
máte stejně jako já. I v tomto vydání Zpra-
vodaje najdete hned několik článků, kte-
ré vypovídají o našich úspěšných aktivi-
tách v  řadě důležitých oblastí. Běží zakáz-
ka na dodávku nových švýcarských tram-
vají a brzy představíme definitivní design 
vozidel i barevné řešení. Běží také zakáz-
ka na nové parciální trolejbusy s baterie-
mi, budou další CNG autobusy, řešíme per-
sonální otázky i organizační strukturu naše-
ho podniku. Ale těmito několika aktivitami 
to zdaleka nekončí. Věnujeme se a budeme  
se dále věnovat zkvalitňování našich služeb.  
Na pořízení nových vozidel, které přinese 
cestujícím zcela nový komfort cestování, na-
vážeme velmi důležitou modernizací infra-
struktury. Důkazem toho je letošní množ-
ství naplánovaných výluk, které jsou vyvolá-
ny potřebou oprav našich tratí, i zprovozně-
ní nového podúrovňového soustruhu. Pros-
tě bez souhry projektů na obnovu vozové-
ho parku a údržby našich tratí a vozidel ne-
lze dosáhnout potřebné změny v kvalitě na-
bízených služeb. 
V duchu jednoho z mých hesel – „s lid-
ma, pro lidi“ jsme úspěšně zahájili také 
nový druh komunikace s veřejností. Za je-

den z velmi důležitých a úspěšně realizova-
ných projektů proto považuji naše otevře-
ní se komunikaci na sociálních sítích. Zalo-
žili jsme účty a zprovoznili nový komuni-
kační kanál, abychom tím přispěli ke zlep-
šení vnímání Dopravního podniku Ostrava 
v očích veřejnosti. Máme teď funkční nástroj 
s obrovským potenciálem oslovit význam-
nou část populace na jedné straně a získá-
vat cennou zpětnou vazbu na druhé straně. 
Nyní jej chceme systematicky využívat. Věř-
te, že víme jak na to. Ale prosím, nedávejme  
si vlastní góly – více v samostatném článku 
dále ve Zpravodaji. Sociálními sítěmi to však 
na poli komunikace s našimi zákazníky ne-
skončí. Budeme využívat ty nejmoderněj-
ší technologie a ještě více komunikaci s na-
šimi zákazníky prohloubíme. Brzy vás bude-
me moci o tomto záměru podrobněji infor-
movat
Prožíváme nádherné květnové prosluněné 
dny. Přeji vám všem opravdu hezké prožití le-
tošního jara, které mě osobně inspiruje k hle-
dání dalších podnětů pro naši cestu za titulem 
být nejmodernějším dopravním podnikem  
v zemi.

Váš
Daniel Morys

Nové tváře ve vedení společnosti
Miloš Hnilica - nový ředitel nákupu a služeb
Novým ředitelem nákupu a služeb se od 1. 4. 2017 stal Miloš Hnilica. V r. 1981 ukončil studium  
na SPŠ Bruntál -provoz automobilové dopravy. V dopravním odvětví se pohybuje 35 let, pracoval  
ve společnostech ČSAD Ostrava a.s., Connex Východní Čechy a.s., Connex ČR s.r.o, Veolia, Arriva Mo-
rava a.s., (změna názvu souvisí se změnou akcionáře nebo brandu), jako řidič, mistr, vedoucí provoz-
ní i obchodní oblasti, provozní ředitel, provozní ředitel pro ČR a generální ředitel a místopředseda 
představenstva.
Miloš Hnilica má zkušenosti s řízením a restrukturalizací společností v provozní i obchodní oblasti, 
optimalizací oběhu vozidel a počtu zaměstnanců. Úspěšně odstartoval a řídil dopravní a vzděláva-
cí projekty, veřejné obchodní soutěže na nákupy vozidel a jejich údržbu. Pomáhal zajišťovat provoz 
MHD v mnoha městech po celé ČR a v poslední době v 9 městech Moravskoslezského a Olomoucké-
ho kraje, včetně části dopravního integrovaného systému měst Ostravy a Olomouce.
V nové pracovní pozici by rád uplatnil své bohaté zkušenosti, které nasbíral během působení v do-
pravních společnostech po celé ČR, a přispěl tak ke zlepšení fungování dopravy v Ostravě.

Ing. Karolína Rycková – vedoucí oddělení tiskového a PR, tisková mluvčí
Už tři měsíce mluvím za vás všechny, milí kolegové. A musím říct, že je to každý den úplně jiný zážitek. 
Mám vystudovanou Ekonomii a právo v žurnalistice a před DPO jsem šest let pracovala v Dolních Vít-
kovicích jako produkční a PR v jednom. Měla jsem na starost organizaci koncertů, veletrhů i vzděláva-
cích seminářů a do toho jsem se staralo o tisk, média a marketing. Když jsem se dozvěděla, že budu 
Dopravnímu podniku dělat tiskovou mluvčí, krom radosti, že jsem vyhrála výběrové řízení, mě ob-
lil pot a říkala jsem si: Co já tam budu dělat? Vždyť já o MHD vím jen to, že nějaká je?! Ale překoná-
vat překážky a postavit se výzvám čelem je můj největší hnací motor. Po třech měsících, bez muče-
ní přiznávám, že jsem z DPO mile překvapená. Čekala jsem přísné, zamračené úředníky a místo toho 
jsme tady potkala poctivé a správné lidi, k vlastnímu údivu i se smyslem pro humor. A moje práce? 
Každý den zažívám nějaký příběh. Mimo klasickou práci mluvčího, jsem to totiž já, kdo odpovídá  
na zprávy a komentáře na sociálních sítích. Musela jsem toho hodně naučit o tarifu, o smluvkách, 
denně čtu dispečerská hlášení i SMS a musím vědět o všem, co se kde šustne, protože novináři i ces-
tující umějí být pěkně tvrdí, neumí odpouštět sebemenší chybu a jejich dotazy umí i pěkně zabolet.  
A to nemluvím o mých přátelích a známých, kteří se mě při každé příležitosti ptají, v kolik jim jede 
tramvaj ☺. Rozhodně je mi ale ctí mluvit za tak velký a významný podnik, který si zaslouží mno-
hem více úcty. A to je teď můj velký úkol: Chci, aby DPO přestal být tím otloukánkem, „sockou“ nebo 
„mastnou tyčí“. Dokážete si představit Ostravu bez nás? Tak vidíte, díky nám se tady dá dýchat i žít. 
Jsme totiž někdo. Jsme DPO.

redakce
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Dopravní podnik děkuje Švýcarsku

Zleva primátor města Ostravy Tomáš Macura, švýcarský velvyslanec Mar-
kus-Alexander Antonietti, ředitelka odboru mezinárodních vztahů Minis-
terstva financí ČR Zuzana Matyášová a generální ředitel Dopravního pod-
niku Ostrava Daniel Morys na společné fotografii po tiskové konferenci,  
která byla součástí slavnostní akce

Hosté byli pozváni na prohlídku výrobních a opravárenských prostor 
naší dceřiné společnosti Ekova electric

Dopravní podnik Ostrava v letech 2014 – 2017 uvedl do provozu pro-
jekty financované z Programu švýcarsko-české spolupráce. Nad rámec  
základních cílů se povedlo realizovat celou řadu dalších, dodatečných 
aktivit. Smyslem bylo přiblížit se vyšším evropským standardům a zlep-
šit komfort cestování MHD. 
Ze švýcarských zdrojů bylo uhrazeno 85 % nákladů projektů, zbylých  
15 % bylo hrazeno z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
27. března se v Ostravě sešli zástupci všech zainteresovaných 
stran, aby slavnostně ukončili několikaletou spolupráci. V čele 
švýcarských hostů se setkání zúčastnil švýcarský velvyslanec 
pan Markus–Alexander Antonietti, mezi dalšími hosty byl primá-
tor města Ostravy Tomáš Macura, radní města Ostravy pro dopra-
vu Lukáš Semerák a dále hosté z ministerstva životního prostředí  
a ministerstva financí ČR a zástupci našeho podniku.
„Využití švýcarských fondů je pro nás velmi zajímavá a pozitivní zkuše-
nost. Jsme rádi, že jsme se k této možnosti finacování pro zdokonalo-
vání našich služeb cestujícím dostali. Chtěl bych proto poděkovat švý-
carským partnerům i představitelům statutárního města Ostravy, kte-
ří nám umožnili uskutečnit naše plány,“ sdělil své dojmy ředitel DPO  
Daniel Morys.

Díky vstřícnosti donátora a schopností DPO zakázky dobře vysoutě-
žit se nakonec mimo základní cíle projektů povedla ještě řada tzv. do-
datečných aktivit. „Jsem potěšen tím, že díky příznivému vývoji směn-
ného kurzu švýcarského franku a české koruny bylo možno realizovat 
užitečné a významné dodatečné činnosti, tj. rekonstrukci dvou dalších 
tramvajových zastávek, instalaci kamer v tramvajích a trolejbusech  
za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících, nebo pořízení zvláštního 
vozidla údržby – čistícího voz,“ doplňuje velvyslanec Švýcarské konfe-
derace Markus-Alexander Antonietti.

redakce

Součástí odpoledního programu byla také exkurze v národním superpočíta-
čovém centru IT4Innovations
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Ředitel Střední školy technické a dopravní Mgr. Miroslav Dočkal vyjádřil své poděkování 
za spolupráci s naším dopravním podnikem, formou dopisu našemu generálnímu ředite-
li se zmínil i o konkrétních našich zaměstnancích, kteří se na zmíněné spolupráci podíle-
li nejvýrazněji

Převrat v @komunikaci s cestujícími  
v Ostravě

Ostravská 
muzejní noc

Při pohledu do přeplněné tramvaje dnes a před 20 lety najdete dva zásadní rozdíly. Skoro každý ces-
tující místo knížky drží v ruce mobilní telefon, tablet nebo vyměnil papírovou knížku za elektronic-
kou čtečku a z uší mu trčí dráty sluchátek. Doba se změnila a s ní musel přijít i jiný způsob komuni-
kace s cestujícími. 
Všichni jsou on-line. Facebook, Twitter, Instagram to všechno jsou názvy, které nám ještě před něko-
lika lety nedávaly smysl. Dnes je to každodenní kratochvíle většiny populace a ne jen těch nejmlad-
ších teenagerů, ale napříč všemi generacemi. Kdo nemá facebook, jakoby nežil. 
Když jsme si loni na konci roku nechávali zpracovat průzkum veřejného mínění, zcela jasně z něj vy-
plynulo, že valná většina našich cestujících chce dostávat informace jen a pouze prostřednictvím  
internetu. Na žádost cestujících jsme tak posunuli komunikaci na úplně novou úroveň. Nově tak na-
jdete DPO také na sociálních sítích, můžete se stát jeho fanoušky, sledovat, co se kolem dopravního 
podniku děje, a to dokonce se zpětnou vazbou do 24 hodin. 

 „Teď můžeme cestující informovat snadno a rychle o všem, co se v ostravské MHD děje. Samozřejmě, komunikace je oboustranná, a také nás  
mohou nyní cestující snadno kontaktovat, když mají problém, nebo se chtějí na něco zeptat. Je to další krok ve zvyšování komfortu pro cestující,“  
popisuje ředitel DPO Daniel Morys.
Za dva měsíce provozu přišlo přes sociální sítě více než 230 dotazů a komentářů. I právě díky nim jsme schopni rychleji reagovat na podněty  
cestujících. Víme, co naše cestující zajímá a jakým směrem rozvíjet dále naše služby. 
 „Zavedli jsme zcela nový systém a organizaci vyřizování všech dotazů, které k nám chodí. Průměrně jsme schopni na došlé podněty reagovat  
během jednoho dne,“ doplňuje Daniel Morys. Nově jsme také  rozšířili verzi internetové stránky ČASTÉ DOTAZY, kde mohou cestující najít odpo-
vědi na své otázky přehledně a rychle.

I my jsme on-line!!! 
facebook.com/DPOstrava

twitter.com/DPOstrava

Ing. Karolína Rycková

Oblíbená červnová akce pro všechny generace 
se opět blíží. V sobotu 10. 6. 2016 proběhne dal-
ší ročník Ostravské muzejní noci. Letos se může-
te vypravit až do 39 organizací, které přes noc 
otevřou své brány a představí bohatý program.  
Samozřejmě, Dopravní podnik Ostrava nebude 
chybět! 
Dopravní podnik Ostrava již tradičně zpřístup-
ní pro Ostravskou muzejní noc místo deponace 
většiny historických tramvají, které se nacházejí  
v areálu dílen DP Ostrava v Martinově. Při této 
příležitosti však budou vystaveny i další historic-
ké dopravní prostředky a tematické předměty  
ze sbírky městského dopravce.
Dále se v průběhu Ostravské muzejní noci mů-
žete podívat také do Ostravského muzea, galerie 
PLATO, Světa techniky, Moravskoslezské vědec-
ké knihovny nebo třeba do Dolu Michal. Program 
pro návštěvníky připraví i Cooltour, Minikino  
Kavárna nebo Janáčkova filharmonie. Vše startuje  
v 17:30 h na Prokešově náměstí pod radniční věží.
Více informací na www.ostravskamuzejninoc.cz.
Program v dílnách v Martinově: 
16.00–23.00 h zpřístupnění depozitáře a přileh-
lých prostor
Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci bude od 
tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava k místu, 
kde budou vystavena historická vozidla dopravní-
ho podniku (v areálu dílen Martinov), jezdit nízko-
podlažní tramvaj. Pro děti budou balónky a taky 
soutěže o zajímavé ceny. 

Ing. Karolína Rycková
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Testujeme nové uniformy pro řidiče MHD

Na stránkách prvního letošního vydání podnikového Zpravodaje  
zazněla informace, že z podnětu ředitele společnosti byla vypsána 
soutěž o nejzdařilejší návrh nové řidičské uniformy, která by nahradila  
uniformu stávající, více by odpovídala aktuálním módním tren-
dům, přitom by byla dostatečně reprezentativní a současně poho-
dlná. V polovině měsíce března skončilo první kolo soutěže, v němž 
měli uchazeči za úkol předložit výtvarné návrhy všech stejnokro-
jových součástí, včetně jejich budoucího materiálové složení. Nyní  
se nacházíme v kole druhém. V rámci druhého kola soutěže byly do-
dány již skutečné uniformy, ušité přesně podle návrhů z prvního kola. 
Tyto uniformy jsou v současné době testovány v provozu těmi, kte-
ří je budou denně oblékat, tedy řidiči MHD. Testována je jedna kom-
pletní pánská a jedna dámská uniforma. Každý testující zaměstna-

nec testuje uniformu cca týden. Pak následuje důkladné vyčištění  
a vydezinfikování uniformy v certifikované čistírně, přesně podle  
instrukcí výrobce. Tím se ověřuje také odolnost materiálů a jejich  
barevná stálost. Testování bude probíhat až do konce měsíce května. 
Veškeré poznatky k novým uniformám, k jejich vzhledu, barevnému  
řešení, střihu, materiálovému složení atd. pečlivě zaznamenáme,  
vyhodnotíme a následně použijeme při rozhodování o konečné podo-
bě uniforem. Testované vzorky tedy ještě v žádném případě nelze po-
važovat za definitivní. 
Všem zaměstnancům, kteří se podílejí na testování nových uniforem, 
děkujeme za ochotu a vynaložené úsilí.

Aleš Hladký

Základní uniforma Podzimní bunda Zimní bunda

Vedení Dopravního podniku Ostrava se rozhodlo reagovat na aktuální 
stav na trhu práce, a aby se podařilo zvýšit zájem o práci v naší společnos-
ti a potvrdila se tak pozice atraktivního zaměstnavatele v kraji, dohodlo 
se vedení s odbory na navýšení platů nejen pro řidiče, ale i další zaměst-
nance. Na konci dubna byl podepsán dodatek ke kolektivní smlouvě a to  
s platností od 1. 5. 2017. Platnost kolektivní smlouvy se zároveň pro-
dlužuje do konce roku 2019 a zahrnuje také další zvyšování mezd o 2%  
k 1. 1. 2018.
Zaměstnanci, kteří pracují jako řidiči tramvaje, autobusu nebo trolejbu-
su, si polepší v průměru o 3000 Kč za měsíc, což je nárůst zhruba o 15 %. 
Konkrétně se zvýší nástupní mzdový tarif z 91,20 Kč/hodinu na 103 Kč/
hodinu a jednotný mzdový tarif bude zvýšen z 97,40 Kč/hodinu na 113 
Kč/hodinu (částky jsou uvedeny bez osobního hodnocení).
Navýšení mezd se dále týká také těch zaměstnanců, kteří ve společnosti 
pracují jako přepravní kontroloři, výpravčí a také všech dělnických pro-
fesí, u kterých se plat od května zvedne v průměru o 1 000 Kč. 
Všichni tito zaměstnanci změnu zaznamenají na svých výplatních pás-
kách za květen, tedy v červnovém termínu. 

Mgr. Veronika Seidlerová

Zvyšování mezd

K podpisu memoranda o navýšení mezd formou dodatku ke kolektivní smlou-
vě došlo u příležitosti tiskové konference na dané téma dne 20. 4. 2017
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Populární Barborka  
má již 95 let

Motorový vůz číslo 21, pojmenovaný po pa-
tronce horníků svaté Barboře, se za léta své 
existence stal mezi ostravskou veřejností sym-
bolem staré „dřevěné“ tramvaje. Podívejme se 
tedy do historie tohoto legendárního tramva-
jového vozu.
Vyroben byl společně s vozy číslo 18 až 20  
v dílnách Moravsko-ostravské místní dráhy  
v roce 1922, jako náhrada za původní vozy 
stejných evidenčních čísel dodaných do Os-
travy z Královopolské strojírny v roce 1905. 
Tyto vozy byly původně určeny pro provoz  
na prodloužené trati z Hulvák do Svinova, kte-
rá měla v místech tzv. Hulváckého kopce ma-
ximální sklon až 77,3 ‰. Oproti dříve doda-
ným motorovým vozům měly tyto čtyři vozy 
poněkud menší rozměry a tím také obsadi-
telnost, neboť jejich celková hmotnost byla 
omezena nízkou únosností mostu přes Odru 
v Nové Vsi. Právě tyto nevyhovující provozní  
parametry byly z největší pravděpodobnos-
tí příčinou jejich předčasného vyřazení již po 
16 letech provozu a nahrazení novými kapa-
citními vozy postavenými podle dokumen-
tace vozů dodaných do ostravského provozu  
z Kopřivnické vozovky v roce 1919.
Nově sestavený vůz číslo 21 byl zařazen  
do provozu v září 1922 a úředně byl vyzkou-
šen 11. října 1922. Spodek vozu byl snýtován  
z ocelových válcovaných profilů, kostra vozo-

vé skříně dodaná Kop-
řivnickou vozovkou byla 
dřevěná, v podokenní 
části opatřená peřejkami 
a kolem oken oplecho-
vaná. Zajímavostí bylo, 
že salón pro cestující byl 
ještě rozdělen přepáž-
kou na oddíl II. a III. vozo-
vé třídy (ke zrušení II. třídy došlo v roce 1924). 
Elektrická výzbroj AEG Union s motory GE 58 
A o výkonu 28 kW byla přenesena z původ-
ních vozů, avšak po osmi letech provozu byla 
tato nevyhovující výzbroj nahrazena novou  
s trakčními motory TM 60 o výkonu 48 kW  
z produkce ČMK a kontroléry P 4 vyrobenými 
Československými závody Brown-Boveri.
V provozu s cestujícími byl motorový vůz čís-
lo 21 do května 1964 a od října téhož roku byl 
převeden mezi služební vozy. Podobně jako 
se tak stalo předtím např. v Praze nebo Ústí 
nad Labem padlo i v Ostravě rozhodnutí upra-
vit některý z vozů na tramvaj mateřských škol. 
Volba padla na motorový vůz číslo 21. V od-
díle byla upravena zvýšená podlaha pokrytá 
gumovým kobercem, ve schůdcích pro snad-
nější nástup a výstup dětí přibyl další stupeň  
a interiér vozu byl opatřen pestrobarevným  
nátěrem a výjevy z pohádek a večerníčků. Vněj-
ší lak byl původně světle zelený s krémovou  

okenní částí a oranžovými doplňky. Premiéru 
měla Barborka 1. května 1965, kdy s nápisem 
„Dar DPMO mateřským školám“ jela v čele pr-
vomájového průvodu pracovníků Dopravního 
podniku města Ostravy.
V letech 2000 až 2001 se Barborka podrobi-
la rozsáhlé opravě spojené s částečnou mo-
dernizací elektrické výzbroje. Byla vyměně-
na kabeláž a pro větší bezpečnost byl dopl-
něn okruh nízkého napětí se statickým měni-
čem a baterií. Již při předchozích opravách byl  
původní nátěr vozu nahrazen modro-bílou 
kombinací vycházející z ostravských měst-
ských barev.
Barborka tedy více než půl století přináší  
radost ostravským dětem, což je delší doba 
než ta, po kterou byl tento vůz aktivně nasa-
zován do provozu s cestujícími. Po celou dobu 
existence Barborky o její technický stav a pro-
vozní způsobilost pečují vzorně pracovníci  
vozovny Moravská Ostrava.

Jiří Boháček

Tovární snímek původního motorového vozu 
číslo 20 ze série vozů 18 až 21 pořízený ještě před 
expedicí v Královopolské strojírně

Motorový vůz číslo 21 při opravě v dílnách Mo-
ravsko-ostravské místní dráhy na Křivé ulici ve 
30. letech minulého století

Barborka v původním provedení ve vozovně 
Křivá v roce 1967

Konvoj historických vozů v čele s Barborkou 
dne 16. listopadu 1991 u příležitosti ukonče-
ní rekonstrukce trati Poruba - Zátiší

Současný stav Barborky byl zdokumentován  
ve vozovně Moravská Ostrava 23. července 2016
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Okno pro komunikaci s plánovačem

Vytištěný rozpis směn

V předcházejícím vydání Zpravodaje byly  
objasněny hlavní důvody zavedení centrální-
ho plánování směn řidičů MHD a také byly po-
psány očekávané přínosy. Nyní blíže k tomu, 
jak centrální plánování vlastně funguje. Jed-
ním z cílů je, aby řidičům odpadla povinnost 
pracně pročítat obsáhlé denní rozpisy směn, 
vyvěšované na nástěnkách dopravních středi-
sek. Ve zdržovnách řidičů tedy byly nově nain-
stalovány moderní informační terminály, ovlá-
dané prostřednictvím dotykové obrazovky,  
se čtečkou BIS karet a termotiskárnou. Prohlí-
žení směn nemůže být jednodušší. Řidič pou-
ze přiloží svou BIS kartu ke čtečce a na termi-
nálu se mu automaticky zobrazí jeho smě-
ny na 7 dní. Nikdo se nemůže splést ani pře-
hlédnout. Jediným stiskem položky „TISK“ 
na displeji terminálu si může řidič zobrazený 

přehled směn vytisknout a odnést sebou  
ve skladném formátu, podobném jako účten-
ka z obchodu. Rychle a bezpracně, žádné opi-
sování z nástěnek do plánovacích kalendá-
řů. Stejným způsobem, tedy jediným stis-
kem položky „KNIHA POŽADAVKŮ“ na displeji  
terminálu, se může řidič přepnout do okna 
pro komunikaci s plánovačem směn. Zadání 
požadavku se provádí ve třech krátkých kro-
cích. Nejprve je třeba vybrat den, na který  
je požadavek směřován, pak je nutno zvolit 
druh požadavku, např. „Změna směny“, „Dovo-
lená“ atd., a na závěr napsat stručně text poža-
davku, např. „Žádám dovolenou, mám nemoc-
nou kočku“. Jak je vidět, obsluha terminálu  
je skutečně snadná. Přesto má každý řidič  
navíc k dispozici i přehlednou obrázkovou pří-
ručku.
Kromě přístupu ke směnám prostřednictvím 
terminálů existuje také možnost přihlášení  
z kteréhokoliv počítače připojeného k interne-
tu pomocí přístupového jména a hesla. 

Důležité je také to, že stejně jako dříve, lze i na-
dále komunikovat s plánovači e-maiem a v ne-
vyhnutelných případech i telefonicky. V době 
nepřítomnosti nebo časové zaneprázdněnos-
ti plánovačů je samozřejmě možné zanechat 
vzkaz na telefonním záznamníku.
Než si na změnu všichni zvyknou, budou na 
střediscích pro jistotu souběžně vyvěšovány 
také tištěné denní rozpisy směn. Pro následují-
cí období pak připravujeme podstatné rozšíře-
ní funkcí terminálů zejména o možnost zobra-
zení rozvrhu směn na měsíc, stavu odpracova-
ných hodin, čerpání dovolené a dalších užiteč-
ných informací. Na základě četných připomí-
nek řidičů také pracujeme na zobrazení infor-
mací o střídajícím řidiči, přiděleném vozidle, 
vozovém jízdním řádu a aktuálních výlukách. 
Všechna tato vylepšení by měla být řidičům  
k dispozici na podzim letošního roku.

Aleš Hladký

Zavedli jsme centrální plánování směn  
řidičů MHD

Přehled směn na sedm dní

Organizační změna k 1. 4. 2017
V rámci zlepšení komunikace mezi útva-
ry, zploštění organizační struktury a pro jed-
noznačné vymezení kompetencí se vedení 
společnosti rozhodlo realizovat organizační  
změnu s účinností od 1. 4. 2017. Mezi hlavní 
změny patří zřízení pozice generálního ředi-
tele, přičemž jednotlivé úseky nově řídí tak-
též ředitelé. Zároveň došlo k úpravě stanov 
společnosti, představenstvo společnosti se od  
1. 4. 2017 skládá z pěti členů – ředitelů jednot-
livých úseků.
Nově vznikl úsek nákup a služby, který je slo-

žen z odboru veřejné zakázky, odboru mate-
riální a technické zabezpečení, odboru služ-
by a oddělení energie a ekologie. V organizač-
ní struktuře se nově objevil odbor bezpečnost 
a kontrola, došlo k přejmenování úseku admi-
nistrativního a správního na úsek generální-
ho ředitele, ve kterém najdeme kancelář spo-
lečnosti, která poskytuje právní poradenství  
a v rámci organizační změny byl odbor práv-
ní služby zrušen.
Úsek ekonomický a personální je od dubna 
přejmenován pouze na úsek ekonomický. 

Odbor personální řízení nově spadá přímo 
pod úsek generálního ředitele a také v tomto 
případě došlo k přejmenování a to na odbor 
lidské zdroje. V rámci odboru ICT byly činnos-
ti rozděleny do oddělení podpory SW a oddě-
lení podpory HW.
A také v odboru marketing dochází k rozšíření, 
vedle oddělení marketingových služeb nově 
vzniklo oddělení tiskové a PR.

Mgr. Veronika Seidlerová
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V březnu letošního roku byla s vítězem otevřeného výběrového říze-
ní Škodou Electric podepsána smlouva na dodávku dvou kusů člán-
kových trolejbusů typu Škoda 27 Tr a 10 kusů 12 metrových trolej-
busů Škoda 26 Tr. Dodávka nových vozidel je dle smlouvy stanovena  
za 12 měsíců u kloubových a 15 měsíců u 12metrových vozidel ode 
dne podepsání smlouvy.
Nově dodané trolejbusy nahradí všechny současně provozované 
vozy řady Škoda 14 Tr a 15 Tr jejichž průměrné stáří se pohybuje oko-
lo 25 let. Základem konstrukce nových trolejbusů je karosérie od fir-
my Solaris a elektrovýzbroj od Škody Electric.
Kloubová vozidla budou vybavena superkapacitory od firmy Ma-
xwell, které nejen ukládají a využívají rekuperovanou energii při roz-
jezdu vozidla, ale také umožní krátkou jízdu vozidla bez napětí v tro-
leji. Těchto vlastností již využíváme u vozidel dodaných v roce 2015, 
která jsou superkapacitory rovněž vybavena a v provozu již otesto-
vána.
Nový rozměr ostravskému dopravnímu podniku dají dvanáctimetro-
vé parciální trolejbusy, které jsou pro jízdu mimo troleje vybaveny  
alternativním zdrojem energie, uložené do trakčních akumulátorů, 
která umožní jízdu vozidla na vzdálenost až 12 kilometrů.
Trakční baterie jsou umístěny ve schráně s dvojitou izolací v zadní 
části vozidla a jsou spojeny se zvláštním měničem (nabíječem) umís-
těným ve střešní jednotce trolejbusu. Tento měnič zajišťuje nabíjení 
trakční baterie z trolejového vedení a rekuperovanou energií v prů-
běhu brzdění. Přes tento měnič probíhá odebírání elektrické energie 
z trakčních akumulátorů pro jízdu, topení, klimatizaci a další spotře-
bu vozidla v provozu na baterie. Obsluha vozidla má na displeji na 
ovládacím pultu zobrazenou informaci o stavu nabití trakční baterie 
a informaci o předpokládaném dojezdu v kilometrech. 
Nasazení parciálních trolejbusů umožní provozovat trolejbusy i na 
části linky číslo 38, ze zastávky Hranečník na zastávku Ještěrka v ob-
lasti Radvanic a Bartovic.
Všechny dodané trolejbusy budou vybaveny klimatizačními jednot-
kami pro stanoviště řidiče i salónu pro cestující. Dalším vybavením 
bude pro zvýšení bezpečnosti cestujících vnitřní kamerový systém, 
který bude ukládat záběry z kamer na záznamové zařízení. Pro řidi-
če budou k dispozici poloautomatické sběrače, které zajistí stažení 
sběračů ze stanoviště řidiče a nasazení sběračů na trolej ručně nebo  
za pomocí nakolejovacích stříšek, které budou umístěny ve vybra-
ných místech trolejového vedení.

Dnešní moderní doba umožňuje využívat on-line internetové služby, 
jejichž prostřednictvím může kdokoli poměrně jednoduše zveřejnit své 
názory a myšlenky.  Ty se pak velmi rychle a jednoduše dostanou i k vel-
kému množství čtenářů. Tato svoboda projevu a tyto technické mož-
nosti však s sebou přinášejí také zodpovědnost za to, co si dovolíme 
prohlásit a zveřejnit. 
Nedávno jsme zprovoznili naše profily na sociálních sítích. Řada z vás 
již naše profily zaregistrovala a stala se dokonce i jejich „fanoušky“. Ano, 
díky za to. To je vítaná forma sounáležitosti s firmou. Zaznamenal jsem 
ale také některé negativní až štvavé komentáře k našim příspěvkům, 
přičemž bylo zřejmé, že autorem je náš zaměstnanec, popřípadě se au-
tor k zaměstnaneckému poměru k dopravnímu podniku dokonce při-
hlásil. Jak potom asi zapůsobí takový příspěvek na veřejnost? To jsou 
přeci jasné vlastní góly do naší branky. 
Pochopím, že zaměstnanec může mít na některé informace, které na-
venek jako firma prezentujeme, svůj osobní názor. Ten může vycházet  
z jeho pohledu na věc, ale bez znalostí všech souvislostí a okolnos-
tí prostě někdy nemůže být objektivní. Svůj názor ale může vyjádřit 
uvnitř firmy. Naše PR oddělení se snaží, abychom byli veřejností lépe 
vnímáni. Proto cílevědomě promýšlí obsah, strukturu, pořadí a celko-

vé pojetí zveřejněných zpráv. No a někteří kolegové tuto snahu ně-
kdy zbrklým komentářem nebo vyjádřením zmaří. To není firemní kul-
tura, se kterou bych se dokázal smířit. Uvědomme si, že zaměstnanec  
by měl být k firmě loajální. V opačném případě porušuje nejen náš 
vnitřní předpis, ale i zákoník práce. A netýká se to jen komentářů na 
sociálních sítích, ale také vyjadřování se k různým tématům v médiích. 
Naše pravidla jsou v tomto ohledu jasná. Za společnost se v médiích  
vyjadřuje vrcholový management a tisková mluvčí. Ostatní zaměstnan-
ci jen po předchozí dohodě. Chtěl bych, abyste tuto věc brali vážně.  
Pocházím z firemního prostředí, ve kterém tato pravidla beze zbytku 
platila a byla přirozeně dodržována. Musíme k tomu dospět i u nás.  
Jen tak můžeme dosáhnout toho, aby naše komunikace s veřejností 
byla smysluplná a přinášela plody v podobě zvýšeného zájmu o naše 
služby. A to si přece všichni přejeme. 
Prosím, podílejme se na dobrém jménu Dopravního podniku Ostrava 
každý kvalitou své práce. Tímto způsobem dosáhneme nejlepší souhry 
a nejlepších výsledků.

Ing. Daniel Morys, MBA
generální ředitel společnosti

Obnovení vozového parku trolejbusů  
dá dopravě v Ostravě nový rozměr

Natrolejovací stříška 

Zařízení slouží k nasazení sběračů na trolej bez
potřeby obsluhy. Stříška je upevněna přímo na troleji
pomocí trolejových svorek, dodává se zcela kompletní,
připravena k osazení na trolej. 
Zkosené hrany (1) bočnic lépe odolávají případným nárazům.
Bočnice (2) jsou lehce výměnné a všechny stejné, takže
odpadá starost o to, jestli mít skladem náhradní pravou
nebo levou bočnici. Bočnice jsou průhledné, čímž neruší 
okolní prostor, nebo je lze shora polepit fólií, např.
reklamní. 

Materál: makrolon, nerez, sklolaminát, plast

Objednací číslo: 0275.1
Objednací číslo bočnice: 0275.1.11 

1

2

Základní rozměry:
délka: 1500mm
šířka: 1100mm
rozteč troleje: 650mm
hmotnost: 18,7 kg

Nedávejme si vlastní góly

Boxy s trakčními pomocnými aku-
mulátory

Superkapacitory umístěné na střeše vo-
zidla

Nakolejovací stříška – zařízení slouží k nasazení sběračů na trolej bez potřeby obsluhy. 
Stříška je upevněna přímo na troleji pomocí trolejových svorek. Bočnice jsou průhledné, 
čímž neruší okolní prostor. 
Délka stříšky je 1, 5 m a šířka 1,1 m.

Základní parametry superkapacitorů

Počet modulů 4

Maximální napětí 4x125V

Maximální množství uložené energie 0,54kWh

Celková hmotnost 500kg

Základní parametry trakčních baterií

Typ bateriových článků Nano Lithium Titanate

Počet modulů v sérii 28

Počet modulů v paralelním zapojení 1

Jmenovité napětí 632,8V

Množství instalované energie 44,3kWh

Celková hmotnost baterií 800kg 

Dodaná vozidla budou disponovat dvěma místy pro invalidní vozík do-
stupnými z rampy umístěné u 2. dveří a systémem pro podáván infor-
mací nevidomým a slabozrakým.
Po dodání všech plánovaných vozů bude vozový park trolejbusů 100 
% nízkopodlažní. Z celkového počtu provozovaných trolejbusů bude 
pouze 10 bez nájezdové rampy.

Ing. Jaroslav Jelínek

2/2017 Dopravního podniku Ostrava

8



V pátek 26. května od 14:30 hodin se usku-
teční jubilejní 25. ročník turnaje v malé ko-
pané o pohár ředitele společnosti znovu  
na bývalém sportovišti DP v Martinově.
Hrací systém – platí pravidla FIFA pro malou 
kopanou: 
-  turnajový způsob ve skupinách podle po-

čtu přihlášených mužstev na více hřištích 
o min. rozměrech 40 x 25 metrů.

-  hrací doba 2 x10 minut. 
-  mužstvo 1 brankář + 4 hráči (až 5 náhrad-

níků), střídání jako v hokeji,
-  brankář vyhazuje max. do půlky hřiště, 

hraje se bez ofsajdů, platí gól z brankoviš-
tě atd. 

-  za vítězství jsou 3 body, v případě remízy 
bude následovat střelba 3 penalt, případ-
ně další až do rozhodnutí (vítězi budou 
započítány 2 body, poraženému 1 bod),  
za prohru v normálním čase je 0 bodů. 

-  o umístění ve skupinách rozhodne počet 
bodů, pak rozdíl skóre, dále počet vstřele-
ných branek, případně další penalty (jed-
notliví hráči).

-  dále budou následovat zápasy play-off dle 
rozpisu, v případě remízy rozhodne střel-
ba tří penalt, případně další až do rozhod-
nutí.

Vítězi 25. ročníku turnaje, mužstvům  
na druhém a třetím místě předá zástup-
ce vedení společnosti ceny a putovní po-
hár. První tři mužstva ocení i ODBORY ZA-
MĚSTNANCŮ DPO a.s. Naše druhá odboro-
vá organizace ZV ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
odmění nejlepšího brankáře, hráče a střel-
ce turnaje a v areálu konání turnaje také 
připravují pro děti různé atrakce a soutěže  
o neméně hodnotné ceny.
Závazné přihlášky družstev možno po-
dat písemně, e-mailem (ptomala@dpo.
cz) nebo telefonicky na klapku 2440 – 
Ing. Petr Tomala, nejpozději do 19. květ-
na, včetně soupisky všech hráčů. Turna-
je se mohou zúčastnit jen zaměstnan-
ci dopravního podniku, kteří se prokáží 
stálou jízdenkou MHD. Mužstva by před-
nostně měla být složena ze zaměstnanců  
jednoho útvaru, ale v případě nedostateč-
ného počtu je možno sestavit družstvo i z 
více oddělení nebo středisek.
Mezi nejúspěšnější mužstva patří středisko 
Údržba autobusy Poruba, které v historii vy-
hráli celkem 6x. Další vítězové byli střediska  
Vrchní stavba, kteří zvítězili 5x, Rozvodné 
sítě 4x, Údržba tramvaje Poruba a Údržba 
tramvaje Ostrava (3x). Střediska Trolejbusy, 

Doprava autobusy Poru-
ba, a bývalé Ústřed-
ní dílny (dnes 
Ekova Elect-
ric a.s.) pak 
dosáhli na 
v í tě z s t v í 
dvak rát. 
Vítězství 
ohajuje 
středis-
ko Vrch-
ní stav-
ba.
O b če r s t-
vení pro 
v š e c h n y 
hráče i divá-
ky bude zajiště-
no v místním bufetu. 
Zveme všechny příznivce 
kopané a zábavy, aby přišli povzbudit svá 
mužstva. Těšíme se na Vaši účast!

Petr Tomala

25. ročník podnikového turnaje o pohár 
ředitele společnosti v malé kopané

Dopravní podnik Ostrava a.s. zahájil v minulém měsíci s ohledem na své aktuální personál-
ní potřeby v oblasti zaměstnanců na pozici řidič tramvaje, autobusu a trolejbusu náborovou 
kampaň, jejíž součástí je náborový příspěvek, který činí celkem 15 000 Kč.
Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou zaměstnanci Dopravního podniku 
Ostrava a.s. a nastoupí do pracovního poměru na pozici řidič autobusu, trolejbusu nebo tram-
vaje nebo nastoupí do příslušného kurzu k získání kvalifikace potřebné pro výkon práce řidiče 
autobusu, trolejbusu nebo tramvaje s následným převodem na pozici řidič autobusu, trolej-
busu nebo tramvaje po ukončení kurzu, a to za předem stanovených podmínek.
Důvodem, proč se k tomuto kroku přistoupilo, je také zvýšení motivace pro účastníky jednotli-
vých kurzů v autoškole, kteří se připravují na práci řidiče pro Dopravní podnik a kteří jsou tím-
to také odměňování za úspěšné zvládnutí průběžných zkoušek.

Mgr. Veronika Seidlerová

V rámci náborové kampaně jsme se rozhod-
li dát možnost potencionálním uchazečům  
na pozici řidiče autobusu vyzkoušet si práci ři-
diče nanečisto. Tato akce proběhla 13. května 
2017 v areálu střediska doprava trolejbusy a ná-
sledně pak v areálu střediska doprava autobusy 
Hranečník, kde cvičné jízdy probíhaly. Zájemci, 
kteří přemýšleli o tom, že by vstoupili do řad ři-
dičů DPO, ale ještě stále měli obavy z řízení auto-
busu, si mohli přijít vyzkoušet, jaké to je sednout 
si za volant tohoto dopravního prostředku a za 
přítomnosti zkušeného lektora autoškoly si pak 
cvičně vyzkoušeli jízdu v rámci areálu. Jedna  
z podmínek byla, aby zájemce měl minimálně 

řidičské oprávnění skupiny B, na středisku trolejbusy se pak zapsal do pořadníků zájemců o jízdu au-
tobusem a v daný čas byl pak převezen na Hranečník, kde si cvičné jízdy konaly. Odjezdy probíha-
ly každou celou hodinu a návštěvníci se také mohli připojit ke komentované prohlídce trolejbusové 
provozovny nebo si vyzkoušet cvičné jízdu na trenažéru. Zájem předčil naše očekávání, již od 9 ho-
din se před vrátnicí začali shromažďovat hloučky lidí, kteří nechtěli promarnit tuto příležitost a měli 
tak šanci zajistit si místo v pořadníku. Během zhruba dvou hodin byly termíny cvičných jízd zcela ob-
sazeny a na mnoho návštěvníků se tak nedostalo. Vzhledem k účasti a zájmu z řad veřejnosti jsme  
se proto rozhodli, že podobnou akci určitě brzy zopakujeme s tím rozdílem, že registrace na zkušeb-
ní jízdy bude probíhat už předem, aby každý, kdo by měl zájem si práci řidiče vyzkoušet, věděl, zda se 
na něho dostane řada. V příštím vydání Zpravodaje přineseme o této akci další informace.

        Mgr. Veronika Seidlero-
vá

Náborový příspěvek

Řidičem nanečisto 

Vyzkoušet si řídit autobus mohou zájem-
ci od 21 let, kteří vlastní alespoň oprávně-
ní na skupinu B.

Náborový příspěvek mohou získat uchazeči na  
pozici řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje.

2/2017 Dopravního podniku Ostrava
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Tramvaje z Tallinnu se rekonstruují v Ostravě
V současné době probíhá v EKOVA ELECTRIC a.s. ve spolupráci s firmou Cegelec zakázka pro Estonské 
město Tallinn. 
Jedná se  o rekonstrukci 12 ks tramvajových vozů KTNF6  a  2 vozy ČKD KT4D s rozchodem kol podvozků 
1060mm. Tramvaje KTNF6 vychází z vozidel KT4D vyráběných v osmdesátých letech v bývalé ČKD, do kte-
rých byl v devadesátých letech Německou firmou MGB Mittenwalde přidán střední nízkopodlažní článek  
s letmo uloženými nápravami.
Zakázka zahrnuje kompletní odstrojení všech komponentů z tramvaje až na holou kostru, sundání staré-
ho oplechování, otrýskání a následnou opravu kostry karoserie, oplechování do nerez provedení, laková-
ní a osazení tramvaje novými komponenty.
Tramvaj je po renovaci dále osazena trakční výzbroji Progress od firmy Cegelec., novými motory se zvýše-
ným výkonem a kompletním LED osvětlením. Kontrakt počítá s dokončením 10 vozů do konce roku 2017 
a další 4 vozy do konce dubna 2018.

Oprava tramvaje Trio 1257
Tramvaj 1257 je nyní na pravidelné vel-
ké prohlídce, kde ji čeká standardní  
procedura, odpovídající tomuto stupni pro-
hlídky. Nad rámec běžných oprav dostane 
doslova nový nerezový kabát. Na tramvaji  
dojde k výměně vnějšího opláštění s pou-
žitím nerezových plechů, samozřejmostí je  
i nový lak. Další podstatnou změnou  
projde i interiér vozidla, kde budou namon-
tována nová nerezová madla a nerezové 
okopové plechy. Další oku lahodící změnou  
je pokládka nové podlahové krytiny. 
Kromě těchto vizuálních oprav bude pro-
vedena generální oprava hydraulické-
ho brzdného systému přímo u dodava-
tele. Během prázdnin by se tramvaj měla  
dostat zpět do běžného provozu.

Ondřej Karpita, DiS.

Trolejbus EKOVA ELECTRON 12T
Ekova Electric a.s. v současnosti vyrábí prototyp parciálního, nízkopod-
lažního trolejbusu délky 12 metrů, který bude po stránce designu vychá-
zet z modelů elektrobusů. Vozidlo bude umožňovat kromě jízdy pod tro-
lejovým vedením také jízdu mimo trolejové vedení, a to na vlastní trakční  
baterii. Předpokládaný minimální dojezd na tuto baterii činí 12 km, nezá-
visle na obsaditelnosti a rovněž nezávisle na používání topení nebo klima-
tizace. Nabíjení baterie je prováděno výhradně přes trolejové vedení, a to 
jednak při stání vozidla, ale také během samotné jízdy. Vozidlo disponu-
je třemi klimatizačními jednotkami, z toho jedna je samostatná pro řidiče 
a další dvě pro salón cestujících. Počet míst k sezení je 28 sedadel, z toho 
2 sedadla jsou sklopná. Trolejbus má také dvě místa pro přepravu tělesně 
postižených osob na invalidním vozíku. .

Ekova electric informuje

Finální montáž trolejbusu EKOVA ELECTRON 12T

Článek C před montáží nového oplechování

První vůz č. 123 přistaven k rekonstrukci Oprava kostry karoserie
Opravený článek tramvaje opatřen no-
vým lakem 

Článek B před montáží nového oplechování

2/2017 Dopravního podniku Ostrava
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Završení úspěšné realizace projektů financovaných 
z Programu Švýcarsko-české spolupráce  
za finanční spoluúčasti  
statutárního města Ostrava 

Letošní rok 2017 znamená pro Dopravní pod-
nik Ostrava a.s. významný mezník, ve kte-
rém je definitivně ukončena realizace a spo-
lufinancování projektů z Programu švýcar-
sko-české spolupráce.  Dne 27.3.2017 jsme 
za účasti donora v osobě velvyslance Švý-
carské konfederace J.E. Marcuse-Alexandra  
Antioniettiho  slavnostně uzavřeli etapu reali-
zace mnoha aktivit dvou projektů. Zde je jejich  
závěrečná rekapitulace.
Švýcarský program finanční pomoci pod-
poruje na základě bilaterálních rámcových  
dohod s členskými státy EU rozvojové pro-
jekty na území jednotlivých členských států 
Evropské unie včetně České republiky. Jeho 
ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů  
v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci 
rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hos-
podářských a sociálních rozdílů mezi dyna-
mickými městskými centry a strukturálně sla-
bými okrajovými regiony.
Na české národní úrovni byl program konci-
pován tak, aby vhodně doplňoval podporu 
z prostředků strukturálních fondů EU, Fondu 
soudržnosti a EHP a Norských fondů. Program 
švýcarsko-české spolupráce doplňuje tyto 
programy a zaměřuje se především na oblas-
ti, které nejsou vůbec, nebo jen částečně kryty  
z jiných finančních zdrojů.
V rámci realizace Programu Švýcarsko-čes-
ké spolupráce  za účelem zkvalitnění tramva-
jové a trolejbusové infrastruktury tak v Ostra-
vě Dopravní podnik Ostrava a.s. realizoval v le-
tech 2013 až 2017 dva projekty s výdaji v cel-
kové výši 190 mil. Kč. Způsobilé výdaje dosáh-
ly výše 182,6 mil. Kč, z čehož byly z 85 % doto-

vány výše uvedeným Programem 
a s dotací do investičních výda-
jů ve výši 15% z rozpočtu statutárního města  
Ostrava. Celkově rozpočty obou projektů,  
vyjádřené ve švýcarské měně dosáhly výše  
7,6 mil. CHF.
U obou projektů došlo k rozšíření počtu rea-
lizovaných aktivit. Především vlivem úspor,  
vykázaných v rámci veřejných soutěží na do-
davatele staveb a dodávek, a také vlivem kur-
zovních rozdílů plynoucích z bankovní inter-
vence Kč.
Základní aktivitou prvního projektu CH-022 
byla výstavba kolejového propojení ulic  
Plzeňská a Pavlovova, rekonstrukce tramvajo-
vých zastávek Krajský úřad, Křižíkova, doda-
tečné aktivity pak představovaly rekonstruk-
ce tramvajové zastávky Prostorná a, výstav-
ba přístřešků pro cestující a bezpečnostního  
zábradlí na 15 nástupištích dalších devíti  
zastávek. Konec roku 2017 byl ve znamení  
realizace dalších dodatečných aktivit, a to re-
konstrukce tramvajové zastávky Palkovské-
ho, instalace aktivních prvků bezpečnosti na 
4 kříženích tramvajové tratě s komunikacemi  
a instalace kamerového systému do 66 tram-
vají.
Základní aktivitou druhého projektu CH-023 
byla výstavba trolejbusové trati v Ostravě  
s napojením na terminál Hranečník, včetně  
rekonstrukce měnírny Hranečník, dodatečnou 
aktivitou byla rekonstrukce měnírny Michál-
kovice, konec roku 2017 přinesl realizaci dal-
ších dodatečných aktivit, a to pořízení čistící-
ho vozu se zametací nástavbou v úpravě I pro 
čištění kolejnicových žlábků a instalace kame-

rového systému do 6 trolejbusů. 
Spolupráci Dopravního podniku Ostrava a.s., 
MFČR a MŽP ČR z české strany a švýcarské 
kanceláře pro hospodářské záležitosti a lze 
označit za příkladnou a bezproblémovou. 
Výsledkem je modernizace, zkvalitnění a zvý-
šení efektivity dopravní infrastruktury v Os-
travě, což znamená vyšší kvalitu a bezpeč-
nost cestování, bezbariérovost, pohodlí MHD 
pro obyvatele i návštěvníky města a součas-
ně přispění ke zlepšení stavu životního pro-
středí. Všem kolegům, kteří se zapojili v ob-
dobí let 2013 – 2017 jak do přípravy tak i re-
alizace uvedených projektů, patří velké podě-
kování. Filmový dokument o výsledku realiza-
ce uváděných projektů si mohou všichni, kteří  
na projektech pracovali včetně široké veřej-
nosti, prohlédnout na webových stránkách 
Dopravního podniku Ostrava a.s. 
Dne 3. května 2017 byla ze strany Ministerstva 
financí uspořádána v Ostravě Závěrečná kon-
ference Programu švýcarsko-české spoluprá-
ce v Dolní oblasti Vítkovic, kde byly prezento-
vány výsledky všech příjemců, kteří realizova-
li projekty za podpory švýcarských finančních 
prostředků. Za Dopravní podnik Ostrava a.s. 
prezentoval výsledky našich projektů generál-
ní ředitel Ing. Daniel Morys, MBA.
Pro ilustraci představujeme dodatečné aktivi-
ty projektů, které jsme Vám v našich předchá-
zejících článcích ještě nezmiňovali.

Alena Mikulcová, 
Marta Skupeňová

Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského 
Bezpečnost – bezbariérovost - komfort 

Rekonstrukce tramvajové zastávky Prostorná 
Bezpečnost – bezbariérovost - komfort 

Pořízení kamerového systému do tramvají a tro-
lejbusů. Vyšší bezpečnost cestujících v 66 tram-
vajích a 6 trolejbusech 

Aktivní prvky bezpečnosti
Vyšší bezpečnost na přechodech a přejezdech 
přes tramvajovou trať 

Pořízení čistícího vozu 
Snížení prašnosti z veřejné dopravy  

Rekonstrukce měnírny Michálkovice
Nová technologie s nižším zatížením životní-
ho prostředí 
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V březnu tohoto roku byla statutárním městem 
Ostrava zahájená dlouho plánovaná rekon-
strukce dvou tramvajových mostů na Plzeňské 
ulici a to přes tramvajovou trať DPO a trať SŽDC 
a dále přes ulici Rudnou.
Úvodem se podíváme do historie obou pře-
mostění. První most byl postaven v souvislos-
ti s výstavbou tzv. Polanecké spojky již v letech 
1964 až 1965, druhý byl součástí stavby pro-
dloužené ulice Rudné a do provozu byl dán  
v roce 1970. Oba mosty byly z prefabrikova-
ných předepjatých nosníků krabicového prů-
řezu a v prvopočátcích sloužily pouze pro sil-
niční provoz. Tramvajová trať na nich byla  
vybudována dodatečně a do provozu byla uve-
dena 7. května 1978. Jelikož se stavební stav 
obou mostů postupně zhoršoval a sanace stá-
vající konstrukce by nebyla ekonomická, bylo 
rozhodnuto o jejich snesení a nahrazení no-
vými mostními objekty. Není bez zajímavosti,  
že správci sousedních silničních mostů postu-
povali stejně a původní konstrukce nahradili 
novými již v předchozích letech.
Vlastní rekonstrukci předcházelo ve dnech  

15. až 22. března 2017 přerušení provozu na 
tramvajové trati pod prvním z mostních ob-
jektů, při kterém byla odstraněna dvojkolejná 
trať a vybudována provizorní kolejová splítka.  
Zřízení splítky umožní za nepřerušeného pro-
vozu provést založení a následné vybudová-
ní přilehlého mostního pilíře. Práce na most-
ních objektech vypukly naplno od 1. dubna, 
kdy byl zastaven provoz na tramvajové trati na 
Plzeňské ulici. Následně byl v dotčeném úseku 
odstraněn tramvajový svršek a trakční vedení  
a byla zahájena demolice starých mostů. Další 
výluky na tramvajové trati pod mostem se ko-
naly 17., 22. a 23. dubna, při nichž byly rozřezá-
ny ve spárách staré nosníky a následně odstra-
něna nosná konstrukce a pilíř mezi tramvajo-
vou tratí a tratí SŽDC. Další výluky, tentokrát již 
na montáž nové nosné konstrukce, jsou pláno-
vány na 24. a 25. června. Samozřejmě podob-
né výluky jako na trati DPO, byly a budou reali-
zovány rovněž na dvoukolejné trati SŽDC. Stav-
ba mostů si vyžádala rovněž dopravní opatření  
na dotčených komunikacích, kde došlo  
k usměrnění silniční dopravy vždy do jednoho 

jízdního pruhu a to na ulici Plzeňské i Rudné.
Založení nových mostních objektů bude čás-
tečně využívat původní základy starých mos-
tů, spodní stavba bude monolitická a nosná 
konstrukce bude tvořena předpjatými tyčový-
mi prefabrikáty. Na nosné prefabrikované kon-
strukci bude na obou mostech zřízena spřahu-
jící železobetonová deska, na které bude po-
mocí kotev přímo uchycena pevná jízdní dráha 
z kolejnic 49E1. Římsy budou železobetonové 
monolitické s chráničkami pro napájecí a zpět-
né kabely DPO. Povrch nosné konstrukce včet-
ně říms bude opatřen speciální stříkanou izola-
cí s odolností proti mechanickému namáhání  
a povětrnostním vlivům.
Podle harmonogramu prací by se měl pro-
voz na tramvajovou trať na Plzeňské ulici vrátit  
do konce září a celá stavba by měla být dokon-
čena do 30. listopadu 2017. Přejme si tedy, aby 
se podařilo všem účastníkům výstavby tento 
harmonogram výstavby naplnit a vedení tram-
vajové dopravy, alespoň v této části města, b 
y se tak mohlo navrátit do normálu. 

Jiří Boháček 

Rekonstrukce tramvajových mostů  
na Plzeňské ulici

Pod ještě nedohotoveným mostem projel dne 27. srpna 
1964 slavnostní vlak

Rok 1964 - montáž nosníků prvního pole mostu 
přes Polaneckou spojku 

Pohled z mostu na již dokončenou tram-
vajovou trať v místech dnešního kolejové-
ho trojúhelníku do ulice Rodinná. Přeložka 
tramvajové trati podél Polanecké spojky 
byla dána do provozu 13. srpna 1964

BENEFITY formou poukázek a jejich výdej v roce 2017
Stejně jako v předešlých letech, také i v letoš-
ním roce společnost poskytuje svým zaměst-
nancům benefity formou poukázek na služ-
by, které lze uplatnit ve sportovních, kultur-
ních, rekreačních, vzdělávacích, zdravotnických  
a předškolních zařízeních. Ti zaměstnanci, kteří 
splňují všechny podmínky podle platné Směr-
nice 2016_305 a využijí čerpání benefitu for-
mou poukázek a nepodali si žádost o převede-
ní benefitu na příspěvek na penzijní připojiště-
ní, mají od 20. března možnost si benefitní pou-
kázky vyzvednout v místech určených dle poky-
nů zveřejněného oznámení. Výdej poukázek na 
jednotlivých útvarech probíhá do termínu urče-
ného vedoucím příslušného útvaru, nejpozdě-
ji však do 30. června, po tomto datu bude vý-

dej až do 30. září 2017 zajištěn odborem služby.
Aktuální seznam provozoven, kde lze uplatnit 
poukázky Ticket Multi®, se nachází na webo-
vé adrese www.edenred.cz v sekci uživatel/za-
městnanec (internetová adresa www.edenred.
cz je uvedena na rubové straně poukázek). Ti-
cket Multi® je poukázka, která v sobě zahrnuje 
všechny oblasti. Dává tak možnost neomeze-
né volby ze širokého spektra aktivit. Držitel po-
ukázky má možnost si vybrat přesně tu službu, 
o kterou má zájem, a může je uplatnit na úze-
mí celé ČR.
Poukázky Ticket Multi® lze použít na tyto akti-
vity:
-  nákup léků, zdravotních potřeb, vitamínů, brý-

lí a čoček

-  sportovní aktivity, bazény, kurty
-  relaxační aktivity, masáže, lázně
-  vzdělávání, kurzy a školy
-  cestování a pobyty v ČR i zahraničí
-  kulturní akce, koncerty, divadla
-  nadstandartní zdravotní péče

Další výhodou jsou slevy díky VIP účtu Eden-
red*, které získáte po registraci na portálu 
VratnéPeníze.cz. Již po registraci získáte extra 
vstupní bonus 80 Kč a po zadání „promo kódu“ 
po dokončeném nákupu se na vašem účtu ob-
jeví informace o očekávané slevě. Slevy získáte 
při nákupech ve více než 200 e-shopech.

Darina Šofrová

Vyhodnocení profesionality v 1Q 2017
Stav plnění ukazatelů profesionality zůstává v prvním letošním čtvrtletí v podstatě neměnný, jako v průběhu celého loňského roku. Bohužel se stále 
nedaří snížit počet stížností cestujících ani zaviněných dopravních nehod. Drobné zlepšení je vidět ve výpadcích spojů. K této nežádoucí situaci ne-
gativně přispívá mimo jiné také nedostatek zaměstnanců v řidičské profesi, který vede ke zvýšené míře práce přesčas a tím nepřímo k únavě a nepo-
zornosti. Jediným střediskem, na kterém se kolektivu řidičů podařilo splnit úplně všechny sledované ukazatele, jsou tramvaje Poruba. Tam také zamí-
řil největší podíl odměn. Gratulujeme. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Aleš Hladký
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Montáž kolejové splítky během první výluky tramvajové dopravy

Dohotovená provizorní splítka v pohledu 
od ulice Pavlovovy 

Řezání nosné konstrukce starého mostní-
ho objektu pomocí velkých okružních pil 
s diamantovými kotouči 

Splítka má celkovou stavební délku pouhých 61 m a 
ve směru Nádraží Vítkovice navazuje na v roce 2014 
vybudovaný kolejový trojúhelník 

Dne 22. dubna probíhala za výluky pomocí těž-
ké jeřábové techniky demontáž mostního pole nad 
tramvajovou tratí DPO

V prvním týdnu provozu splítky byl tramvajový pro-
voz místo světelné signalizace řízen stálými návěsti-
dly

Následný den výluky byl rovněž odstraněn pilíř číslo 3 
mezi tramvajovou tratí DPO a tratí SŽDC

Asistenti přepravy jsou cestujícími vnímáni jako 
velké plus

Od dubna na vytipovaných linkách potkáte 
asistenty přepravy. Jejích úkol je dbát přede-
vším na bezpečnost, nepustit do vozidla oso-
by silně znečištěné nebo zapáchající, pomá-
hat maminkám s kočárky nebo osobám se sní-
ženou pohyblivostí a podávají informace o do-
pravě.  
Asistenti přepravy zatím tvoří dva týmy, ve slo-
žení: tři asistenti a dva strážníci městské po-
licie. Momentálně se pohybují na autobuso-
vých linkách č. 33 a 48, ale je v plánu rozšířit  

i na další linky. Už podle názvu se jedná o asi-
stenční službu občanům a cestujícím v ostrav-
ské MHD. Jejich cílem je 
zajištění maximální bezpečnosti a komfortu 
ve vozidlech DPO. 
Za první tři týdny testovacího provozu z důvo-
du přítomnosti asistentů přepravy do vozidel 
nenastoupilo přibližně 1742 osob, u kterých 
se dal předpokládat úmysl cestovat bez plat-
ného jízdního dokladu. Přímo z vozidel pak 
bylo vyloučeno 601 osob, které ani opakovaně 

nereagovaly na možnost dokoupit si jízdenku 
přímo ve vozidle a 5 osob bylo vyloučeny z pří-

činy silného zápachu, nebo tak zjevně opilého 
stavu, že obtěžovali cestující. 
Poctivými cestujícími jsou rozhodně vnímáni 
jako velký přínos a pozitivní reakce přišly ne-
jen formou pochval, ale velká část jich přišla 
přímo i na facebook DPO. 

Ing. Karolína Rycková
Ing. Radim Pilch
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Pan Jiří Kornas  (vpravo)  –   poděkování  
generálního  ředitele společnosti za dopadení 
vandala

•  Cestující ocenili pochvalou práci řidičů  
i dobrou organizaci dopravy v únoru le-
tošního roku, kdy provoz komplikovaly 
přívaly sněhu. 

•  Poděkování za umožnění přestupu mezi 
spoji bylo předmětem pochvaly udělené 
panu Vladimíru Hütterovi, řidiči střediska 
doprava tramvaje Poruba.

•  Paní Klára Holbíková, řidička střediska 
doprava tramvaje Moravská Ostrava, ob-
držela pochvalu za vstřícný přístup, kdy 
ochotně pomohla cestující, která zablou-
dila při své cestě Ostravou. 

•  Profesionální výkon služby byl předmě-
tem pochvaly udělené panu Petru Glett-
níkovi, řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník. 

•  Paní Jana Lovecká, řidička střediska  
doprava tramvaje Moravská Ostrava, po-

skytla ve vozidle první pomoc osobě ve 
vážném zdravotním stavu, její duchapří-
tomnost a profesionalitu ocenil pochva-
lou cestující, který byl ve vozidle příto-
men. 

•  Spokojený cestující ocenil pochvalou pro-
fesionální výkon služby pracovníků pře-
pravní kontroly v ostravské MHD a také 
tarifní změny platné od 1. ledna 2017. 

•  Cestující vyjádřila své poděkování za na-
vrácení synova mobilního telefonu panu 
Pavlu Musilovi, řidiči střediska doprava 
autobusy Hranečník. 

•  Navrácení mobilního telefonu bylo před-
mětem pochvaly určené panu Petru Čer-
nekovi, řidiči střediska doprava autobusy 
Hranečník. 

•  Pan Zdeněk Slíva, řidič střediska dopra-
va autobusy Hranečník, byl cestujícím 
pochválen za profesionální výkon služby  
a styl jízdy. 

•  Vedení společnosti obdrželo také něko-
lik pochval od cestujících žen, které byly 
u příležitosti oslavy dne Mezinárodního 
dne žen, 8. března 2017, obdarovány žlu-
tým tulipánem. 

•  Pisatel poděkoval panu Milanu Svačino-
vi, řidiči doprava tramvaje Poruba, za vy-
řešení problémové situace, kdy agresivní 
osoba obtěžovala ve vozidle cestující.

•  Cestující poděkovala paní Jiřině Konečné, 
řidičce střediska doprava autobusy Hra-
nečník, za vstřícný přístup k cestujícím  
a profesionální výkon služby. 

•  Pan Jiří Kornas, řidič střediska doprava 
tramvaje Poruba, obdržel poděkování ge-
nerálního ředitele společnosti za dopade-
ní vandala, který poničil interiér tramva-
jového vozu. 

•  Vedení Základní a mateřské školy MUDr. 
Emílie Lukášové poděkovalo panu Micha-
lu Masarovičovi, řidiči střediska dopra-
va autobusy Hranečník, za nalezení tašky  
s věcmi jednoho z žáků a následné telefo-
nické oznámení o nálezu škole. 

•  Pan Martin Bartl, řidič střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava, nabídl ochot-
ně pomoc cestující s kočárkem. Svědky-
ně této situace byla mile překvapena  
a rozhodla se o profesionalitě pana řidiče  
informovat vedení společnosti. 

•  Pisatelka pochvaly ocenila přístup pana 
Lukáše Straky, řidiče střediska doprava 
tramvaje Poruba, který v zastávce „Dům 
energetiky“ vyčkal na dobíhající cestující. 

•  Pan Bielik Pavol, řidič střediska doprava 
autobusy Hranečník, obdržel pochvalu  
za nekompromisní kontrolu jízdních do-
kladů po 20. hodině. 

•  Zapomětlivá cestující poděkovala paní 
Lence Šindelkové, řidičce střediska do-
prava tramvaje Poruba, a to za poctivé 
navrácení složky s důležitými dokumenty. 

•  Cestující poděkoval za umožnění přestu-
pu paní Daně Bártkové, řidičce střediska 
doprava autobusy Hranečník. 

•  Cestující poděkoval pracovníkům odděle-
ní přepravní kontroly pánům Patriku Mar-
tincovi a Janu Vlčkovi, za jejich profesio-
nální výkon služby a nekompromisní pří-
stup ke kontrolovaným cestujícím na lin-
kách 108 a 106. 

POCHVALY

Cibulové kroužky v pivním těstíčku
Postup:
Nejdříve si připravíme dip – studenou omáčku k namáčení usmažených kroužků. V míse prošleháme 
majonézu, zakysanou smetanu, sladkou smetanu (mléko) a hořčici. Vmícháme pažitku, dochutíme solí, 
mletou paprikou a chilli. Omáčku necháme v lednici minimálně 30 minut odležet.
Oloupané cibule nakrájíme na širší kroužky, které vložíme na minutu do vroucí vody. Následně nechá-
me kroužky na sítku nebo utěrce okapat. Na těstíčko si vyšleháme pivo s vejci, vmícháme mouku se so-
dou, solamyl, ochutíme pepřem a solí. Kroužky obalujeme nejdříve v hladké mouce a pak v těstíčku. 
Smažíme z obou stran dozlatova na rozpáleném oleji. Usmažené kroužky necháme okapat na papíro-
vém ubrousku. 

Suroviny:
3 velké bílé cibule
2 vejce
6 lžic hladké mouky
6 lžic piva
1 lžíce solamylu
špetka jedlé sody
mletý pepř
hladká mouka na obalování
olej na smažení

Dip:
120 g majonézy
120 g zakysané smetany
3 lžíce sladké smetany nebo mléka
3 lžíce nasekané pažitky
1 lžička dijonské hořčice

Na dochucení:
sůl, mletá sladká paprika, chilli
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Křížovka

Holišová Helena 25 9. 3. 2017 TAH

Pilarský Tomáš 25 16. 3. 2017 DAP

Santoris Petr 25 26. 3. 2017 DAP

Pavlíček Rudolf 25 1. 4. 2017 EPK

Pechalová Dana 25 6. 4. 2017 DTO

Adamus Radim 25 9. 4. 2017 DAP

Gsyl Alois 25 13. 4. 2017 DAP

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

pomůcka:
arcus

lika, non
rokyt

přísaha gene-
race

obec na
jihlav-

sku
ruský

souhlas
podnik

v
hlinsku

biograf italský
přístav

okresní
muzeum

(zkr.)
zázrak konec

tajenky
plynný
prvek

kluk v
kartách

snad
(bás.)

padělek

doslov-
ný

překlad
obydlo-

vati

druh
lékařů

druh
mechu

vyslanec
beduín-

ský
plášŤ

fran-
couzský
ostrov

rádce mo-
hameda
svislá

jeskyně

kaz
bulhar-

ská měna

dřívější
obchodní

dům

chyba
teprve

ochrana
zboŽí
řecký

bajkář

latinský
zápor

závod na
tření lnu

chorvat-
ská

řeka

peníze
(slang.)
sušický
podnik

patřící
aretě

plynný
uhlovodík

začátek
tajenky

ovinout
kozácký
velitel

lámáním
oddělit

long tone
(zkr.)

náz. sítě
heren

osobní
zájmeno
akvarijní
kapradina

nápěv
kulovitá
bakterie

latinsky
„oblouk”

zámezí
ve hře

spz
kolína

jméno
psa

asijský
stát

část
nohy

obdělaný
pozemek

jméno
herečky
boudové
pokladna

upozor-
nění

primát
stovky

vědní
obor

zn. auto-
svíček

citosl.
povzdechu
prkenné
stropy

vesna
skopec

(oblast.)
náz. řím.

1000

citosl.
rytmu
hudby
moje

přítmí
olympij.
rekord

(zkr.)

váhat bezhrbý
velbloud

ochuco-
vat solí

jiho-
americká
koroptev

nadšení
mongol-

ští
pastevci

ostrý
okraj

hmatati

z dětských výroků
václava richtra:

chodec má přednost,
...(tajenka).

GRATULUJEME!

Karásek Libor 25 23. 4. 2017 DAH

Steiner Petr, Ing. 25 23. 4. 2017 DTR

Klásová Hana 25 24. 4. 2017 DTP

Martinka Ondřej 25 24. 4. 2017 DTP

Soukal Dalibor 25 24. 4. 2017 DAP

Fister Ladislav 35 5. 3. 2017 DAP

Frýdel Břetislav 40 7. 4. 2017 DAP

Příjmení a jméno druh
výročí

datum 
výročí útvar

GRATULUJEME!
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