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Ostravané rozhodli: 
Tramvaje budou s vykřičníky!!!

Dopravní podnik Ostrava nechal veřejnost hla-
sovat prostřednictvím on-line formuláře o ba-
revném provedení nových tramvají značky Sta-
dler, které budou v Ostravě vozit cestující už 
příští rok. Ze čtyř návrhů si Ostravané vybrali 
variantu s bílými dveřmi a ostravskými vykřič-
níky nad nimi.
Vedení společnosti vybralo z návrhů designé-
ra tramvaje Haralda Molla čtyři barevné vari-
anty, které se liší v aplikaci doplňkové bílé bar-
vy. „Naší myšlenkou bylo sjednotit vizuální styl 
města a DPO. Proto jsme vybrali světle mod-
rou barvu, která je v našem design manuálu, 
stejně tak jako v městském. Lidé si pak mohli 
vybrat například to, zda na tramvajích budou 

nebo nebudou stylizované ostravské vykřič-
níky, které má město v logu,“ popisuje anketu  
ředitel DPO Daniel Morys.
Nejúspěšnější varianta byla nejoblíbenější ne-
jen v oficiální anketě, ale posbírala také nejví-
ce „LIKE“ na oficiální facebookové stránce DPO, 
Hitrádia Orion a v anketě zveřejněné na strán-
kách iDNES.cz. „Bereme přání veřejnosti váž-
ně. Nové tramvaje Stadler pro Ostravu tedy bu-
dou mít jak bílé dveře, tak i vykřičníky. S ohle-
dem na jednotnost s barevným řešením vozi-
del ostatních trakcí ještě doplníme úzký bílý 
pruh pod okny“, dodal Daniel Morys.
Veřejnost k hlasování o barevném řešení tram-
vaje připojila také návrh na její pojmenování. 

Z dvou tisícovek došlých návrhů názvů zau-
jalo vedení DPO jméno „nOVA“. „Je v něm ob-
saženo všechno: Ostrava, rychlost, rázovitost 
i informace o tom, že tramvaje přinesou Os-
travě spoustu nového. S vedením STADLERu 
jsme nový název konzultovali a nic nebrání  
v tom, abychom takto nové ostravské tramvaje  
pojmenovali“, doplňuje informaci Daniel Morys  
s tím, že v anketě tento název navrhli celkem tři 
lidé, a ti budou odměněni půlroční jízdenkou 
na cestování MHD v Ostravě.
První „nOVA“ bude přivezena v únoru 2018  
a první cestující by se s ní mohli svézt v srpnu 
téhož roku.

redakce

Postupně zavádíme další moderní prvky pro 
komunikaci a pohodlí cestujících. Již nyní  
se zcela zdarma můžete připojit k bezplatné 
Wi-Fi na několika vysoce frekventovaných za-
stávkách. Do konce roku 2017 se bezplatné při-
pojení k internetu rozšíří na řadu dalších zastá-
vek a části vozového parku. 
Zavedení bezplatné Wi-Fi sítě na zastávkách  
je dalším krokem na naší cestě  vstříc moder-
nizaci a zvýšení komfortu cestování městskou 

hromadnou dopravou v Ostravě. „Jsem velmi 
rád, že se podařilo vybudovat moderní prostře-
dí pro bezplatnou síť, navíc za pomoci měst-
ské firmy OVAnet,“ říká ředitel DPO Daniel Mo-
rys. Kompletní vybudování nové infrastruktury  
nepřekročí částku 1,6 miliónů korun.
Momentálně jsou internetovým signálem po-
kryty tři zastávky – Karolina, Hranečník a Hlavní 
nádraží. Do konce srpna by mělo přibýt dalších 
cca 10 zastávek a do následně pak ještě dalších 

8. Bezplatný internetový signál chceme brzy 
rozšířit také do vozidel MHD.
„Do konce roku chystáme také testovací verzi 
chytré aplikace, která cestování Ostravou ještě 
více usnadní a zjednoduší. Zkrátka se chceme 
dál držet moderních technologií a trendů od-
povídající dnešní době,“ zdůraznil Daniel Mo-
rys.

redakce

Wi-Fi na zastávkách MHD

Aktuální podoba tramvaje Stadler „nOVA“ (červenec 2017) z dílny designéra Haralda Mola respektu-
je výsledky ankety

Generální ředitel společnosti Daniel Morys pře-
dává 180denní jízdenku na MHD Davidu Pin-
terovovi, jednomu ze tří úspěšných účastníků  
ankety, kteří navrhli novým ostravským tramva-
jím jméno „nOVA“ 

Generální ředitel Daniel Morys představuje novou Wi-Fi službu médiím při tiskové konferenci uskuteč-
něné v zákaznickém centru dne 14. července

V rámci kampaně na novou službu „DPO WiFi“ 
jsme na vyhřátém prostranství u zastávky Karo-
lina, nově pokrytém bezplatným signálem WiFi, 
rozdávali kolemjdoucím nanuky
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Poděkování dopravního ředitele
Vážení kolegové řidiči, máme za sebou první 
polovinu roku 2017 a já bych velmi rád konsta-
toval, že jsme ji po pracovní stránce prožili v kli-
du a pohodě. To ale bohužel nemohu, proto-
že opak je pravdou. Stejně jako loni, také letos 
jsme se potýkali s nenaplněným evidenčním 
stavem řidičů tramvají, trolejbusů i autobusů, 
který umocněný mimořádně vysokou absen-
cí zaměstnanců v těchto profesích dokonce  
v měsíci dubnu vyvrcholil nevypravením znač-
ného množství kurzů pravidelné dopravy.  
Vedení společnosti přijalo v posledním období 
celou řadu opatření směřujících k vyřešení této 
nežádoucí situace, a tak je zlepšení snad již na 
dohled. Dlouhodobě potřebná úprava mzdo-
vého ohodnocení zaměstnanců v řidičských 
profesích umožnila naplnění učeben firemní 
autoškoly novými uchazeči o práci řidičů tram-
vají, trolejbusů i autobusů a rovněž přibrzdi-
la odliv zkušených dlouholetých zaměstnan-

ců za lepším výdělkem k jiným firmám. Také 
se podařilo úspěšně uvést do provozu centrál-
ní plánování směn řidičů, bez něhož by s vel-
kou pravděpodobností nebylo možné takovou 
provozní situaci, v jaké jsme se ocitli v měsíci 
dubnu, vůbec zvládnout. Za mimořádné úsi-
lí, vynaložené při zavádění centrálního pláno-
vání, a následně při překonávání dubnové ab-
senční krize, náleží všem zaměstnancům toho-
to nového oddělení mé velké uznání. Poděko-
vání si ale zaslouží také všichni řidiči tramvají, 
trolejbusů i autobusů, včetně brigádníků, kteří 
se v celém nelehkém uplynulém půlroce neo-
točili k zaměstnavateli zády, vytrvali a svou po-
ctivou prací často nad povinný rámec přispě-
li k překonání jednoho z nejsložitějších obdo-
bí naší společnosti.

Ing. David Mlčák

Ing. David Mlčák, dopravní ředitel

Ing. Aleš Hladký, vedoucí odboru doprava

O podobě nových uniforem řidičů DPO 
je rozhodnuto

Soutěž v profesionalitě nově pro každého

Soutěž o nejlepší návrh nové uniformy pro řidiče Dopravního pod-
niku Ostrava, vyhlášená na začátku letošního roku, dospěla do své-
ho cíle. Výběrová komise, složená ze zástupců vedení společnosti,  
zástupců řidičů z řad členů obou odborových organizací a odborní-
ka v oblasti oděvního a textilního průmyslu, rozhodla o vítězné vari-
antě. Tou je návrh kompletní pánské a dámské uniformy od firmy CA-
NIS PLUS. Vítězná varianta mimo jiné reflektuje na výsledky zkušební-
ho provozu, kdy jednotlivé oděvní součásti testovali více než měsíc pří-

mo v provozu vybraní řidiči a řidičky a také vychází z hlasování a při-
pomínek zaměstnanců dopravního podniku na intranetových stán-
kách dopravy. Nová stejnokrojová sestava je k vidění na obrázcích.  
V následujících měsících je dále nutno vysoutěžit dodavatele, který 
bude nové uniformy schopen v požadovaném množství a kvalitě dodá-
vat tak, aby mohly být k dispozici řidičům od začátku příštího roku.

Aleš Hladký

Soutěž řidičů tramvají, trolejbusů a autobusů v profesionalitě funguje v Do-
pravním podniku Ostrava úspěšně již čtvrtým rokem a po celou své existen-
ce má své příznivce i odpůrce. Příznivci zpravidla kladně hodnotí možnost  
finančního nadhodnocení za příkladný výkon práce, odpůrci zase nejčastěji 
kritizují kolektivní vyhodnocování úspěšnosti či neúspěšnosti v soutěži. 
Téměř všichni se ale dlouhodobě shodují na tom, že se neradi odlišují odzna-
kem „ŘIDIČ DPO“, který označuje účast v soutěži. Dobrá zpráva tedy určitě je, 
že odznaky profesionality jsou od července letošního roku zrušeny a v pro-
fesionalitě nově soutěží automaticky všichni řidiči. Ostatní pravidla soutěže 
se nemění, tj. nejprve soutěží celé kolektivy za svá střediska a následně jed-
notliví řidiči na střediscích. Úspěšný je ten, kdo projde celým čtvrtletím bez 
přestupků, nehod, stížností a bez nadspotřeby trakční energie, nafty či CNG. 
A pozor, změna je také ve výpočtu výše odměny na jednotlivé zaměstnan-
ce, kdy na rozdíl od předchozího stavu se nově odměna počítá také z hodin  
odpracovaných přesčas. Tak hodně zdaru v soutěži.

Aleš Hladký 
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Křižovatky po roce
Již více než rok funguje v Ostravě systém obousměrné rádiové komu-
nikace mezi palubními počítači vozidel MHD a řadiči křižovatek. Za tu 
dobu se systém rozšířil natolik, že se s ním setkávají řidiči všech trak-
cí. Nejviditelnějším přínosem je tento sytém pro tramvajovou dopravu, 
nicméně, i provoz autobusů a trolejbusů je jím významně ovlivněn. Před 
více než rokem se nemohlo stát, že by křižovatka čekala na autobus, než 
projede křižovatkou. Dnes, pokud tomu nebrání další faktory v provozu 
(např. koordinace s jiným SSZ), je mnohdy autobus díky nově používa-
né technologii tím nejhlavnějším, kolem čeho se v daný okamžik utvá-
ří dynamika řízení.
Na základě zlepšených možností průjezdu a prokazatelné funkčnosti 
systému se dnes počítá s osazením systému do dalších světelně řízených 
křižovatek a přechodů pro chodce už při plánování různých rekonstrukcí 
a výstavbách nových SSZ. V letošním roce se počítá s instalováním toho-
to sytému hned na několika dalších SSZ na území města. 
Jedním z nich je SSZ na přechodu pro chodce u zastávky Sl. Ostrava kos-
tel. Jedná se o novostavbu, která zde má především zvýšit bezpečnost 
dětí přecházejících na cestě do školy.
Dalším SSZ s tímto systémem bude na křižovatce Paskovská x Šrobárova 
u zastávky Šídlovec, která projde celkovou opravou včetně výměny řadi-
če. Křižovatka byla již v minulosti předmětem stížností řidičů na provoz-
ní komisi z důvodu svého specifického nastavení. Toto nový řadič a jeho 
komunikace s vozidly vyřeší.
Podobnou opravou projde přechod pro chodce na ulici Hlučínské u kři-
žovatky s ulicí Balbínovou, kde bychom rádi docílili stavu, kdy bude pře-
chod reagovat nejenom na průjezd ve směru od náměstí k Nordpólu, ale 
i na zpáteční cestě, kdy zastavením dopravy na Hlučínské usnadní pře-
jezd autobusu. 
Další přechod pro chodce, kde se plánují větší opravy a tím i instalace 
vzájemné komunikace, je na ulici Plzeňské u Dakoty. 

V souvislosti se stavebními pracemi na ulici Českobratrské dojde k pře-
stavění stávajícího přechodu u ulice Přívozské na plnohodnotnou křižo-
vatku s touto ulicí. Stávající přechod pro chodce u Baníku bude přesu-
nut do nové polohy a obě SSZ na Českobratrské budou také nově napo-
jeny na tento systém. 
Rozšiřování systému obousměrné rádiové komunikace na stále větší 
množství SSZ svědčí o tom, že také magistrát města vidí výhody, které 
systém přináší a má zájem o vylepšení podmínek pro provoz hromad-
né dopravy. Instalace radiomodemu a vysílačky pro komunikaci s naši-
mi vozidly a hlavně vytvoření signálního plánu, který bude smysluplně 
reagovat na zasílané požadavky, není zdaleka levnou záležitostí, proto-
že, jak už to tak bývá, za kvalitu se musí připlatit. Jak je ale patrno, ma-
gistrátu se investice vyplatí, protože pak získá křižovatky, které fungují 
jako třeba křižovatky Martinovská x Provozní u zast. Čistíren, Opavská x 
Martinovská nebo Horní x Provaznická u Brodwaye v Hrabůvce, fungu-
jí tak, jak jsme si ještě před nedávnem ani neuměli v podmínkách naše-
ho města představit.

Pavel Fluksa 

Křižovatka u zastávky „Čistírny“ v Porubě je příkladem toho, jak se investice 
do preference MHD vyplatí. Před více než rokem se nemohlo stát, že by kři-
žovatka čekala na autobus, než projede křižovatkou.

Problematika zpracování a ochrany osobních 
údajů nás provází v každodenním osobním ži-
votě, ale zejména při výkonu povolání. V sou-
časné době jsou nastaveny standardizované 
procesy při různých typech zpracování osob-
ních údajů, jsou obecně aplikovatelné stan-
dardy zajištění bezpečnosti těchto údajů, navíc 
jsou právními opatřeními jasně stanovené po-
vinnosti a oprávnění různých subjektů. Do to-
hoto „klidového“ režimu nově zasáhlo nařízení 
EP a Rady, který může vyvolávat určité obavy.    
Ke dni 25. května 2018 nabude účinnos-
ti již platné „nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 679/16 ze dne ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES“. Tento dokument nově upravuje podmín-
ky pro zpracování osobních údajů, včetně čás-
tečné úpravy odborné terminologie. Zároveň 
přináší i požadavky na byrokratické procesy  
v souvislosti nejen se zpracováním, ale i se za-
jištěním ochrany a bezpečnosti zpracováva-
ných a uchovávaných osobních údajů.
Doporučený harmonogram postupu:
V prvé fázi bude proveden rozbor (analýza) 

současného stavu zpracování osobních údajů:   
−   zpracovávaných na základě plnění právní 

povinnosti,
−   zpracovávaných na základě vlastního uvá-

žení,
−   z pohledu zajištění jejich ochrany a bezpeč-

nosti, 
−   z pohledu plnění formálních (byrokratic-

kých) povinností,
−   z pohledu požadavků na technologie a IT 

bezpečnost.
Výstupem bude ucelený přehled o stavu a roz-
sahu zpracovávaných osobních údajů v rámci 
Dopravního podniku Ostrava a.s., popis mož-
ných pochybení, rozbor případných rizikových 
činností či stavů a odborná poradenská činnos-
ti k zajištění právních povinností.
Příprava implementace nových podmínek 
(viz, nařízení EP a Rady EU 679/16).
Nařízení je přímo aplikovatelné do právních 
systémů jednotlivých států EU. Dle současné-
ho stavu spěje řešení implementace nařízení 
na naši národní úrovni do situace, že s velkou 
mírou pravděpodobnosti bude provedena roz-
sáhlá novela zákona o ochraně osobních úda-
jů (z. č. 101/2000 Sb.), místo původně zamýšle-

ného vytvoření nového zákona. Unijní pracov-
ní skupina WP 29 bude postupně vydávat zá-
vazná stanoviska k nařízení. Do současné doby 
bylo vydáno pouze jedno (posouzení vlivu). 
To je důvod, proč zpracovávání formalit a sta-
novení podmínek přechodu na nové podmín-
ky (režim) je v současné době předčasný. 
Poté bude následovat průběžné zavádění no-
vých pravidel do praxe, zpracovávání doku-
mentace, ověření, kontrola a vyhodnocení, ko-
rekce stavu.

Mgr. Radim Pilch
Mgr. Vladimír Oliberius (soudní znalec v oboru)

Osobní údaje – nová legislativa 

Mgr. Radim Pilch, vedoucí odboru bezpečnost  
a kontrola

Výměna ODISek rodinných příslušníků zaměstnanců – pozor změna! 
V důsledku výrobní vady končí platnost ODISek (dříve nazývané e-karty) 
rodinných příslušníků zaměstnanců nikoli datem doby platnosti uvede-
ném na kartě, ale jiným datem. Toto správné datum ukončení platnos-
ti je uvedeno v seznamu, který je k nahlédnutí na jednotlivých útvarech 
u pověřeného pracovníka (referenti, asistentky, ekonomové, kteří zpra-
covávají mzdy). Ve jmenném seznamu zaměstnanců jsou uvedeni všich-
ni rodinní příslušníci, kteří mají na zadní straně ODISky uvedeno da-
tum platnosti 12/2017. U každého rodinného příslušníka bude uvedena  
i skutečná doba platnosti ODISky. Kontrolu platnosti ODISky si lze ověřit 
také na odbavovacích terminálech ve vozidlech MHD a to tak, že na ter-
minálu zvolíte „Další volby“ a následně „Info o kartě“. Po přiložení se zob-
razí její platnost. Výměna bude probíhat ve všech podnikových prodej-
nách jízdních dokladů (kromě prodejny Avion Shopping Park Ostrava). 
Na přepážce je nutné předložit původní ODISku(y) a sdělit, že se jedná  

o kartu rodinného příslušníka. Následná výroba ODISky od podání žá-
dosti trvá maximálně 21 dnů. Nově vyrobenou ODISku nelze zasílat poš-
tou na adresu.  Po předložení původní ODISky na kontaktním místě, které  
si určíte, bude nově vyrobená karta vydána s tím, že na ni bude přehrán 
platný kupón popřípadě hodnota elektronické peněženky. Cena nové 
ODISky je 130 Kč a hradí se přímo v prodejně jízdních dokladů v hoto-
vosti i bezhotovostně. ODISku pro rodinné příslušníky nelze vyrobit ex-
presním způsobem. Upozorňujeme, že při žádosti o vydání nové karty 
pro rodinného příslušníka – žáka a studenta do 26 let věku je nutné do-
ložit jeho aktuální fotografii (fotografie se nevrací). Další informace po-
skytuje oddělení mzdová účtárna, paní Svačinová (kl. 1546), paní Trybu-
lová (kl. 1551) a pracovnice prodejen jízdních dokladů.
Děkujeme všem za pochopení.

Marie Trybulová

3/201 Dopravního podniku Ostrava

4



Dopravní nehoda není legrace
S podivem jsem zareagoval na aktivitu tvůrce 
kalendáře s výjevy dopravních nehod s pro-
středky MHD v Ostravě (v médiích proběhla 
zpráva o vydání kalendáře „Chyť si svou tram-
vaj“ s uvedením loga DPO a fotografiemi do-
pravních nehod tramvají – pozn. redakce).  
Zamýšlím se nad morálním profilem autora, 
který evidentně zcela pohrdá traumatizujícími 
zážitky všech osob zúčastněných při doprav-
ních nehodách a bez jakýchkoli bližších infor-
mací, např. o osudech účastníků nešťastných 
událostí, vyrábí tuto cynickou zábavu.
Mně osobně je velmi líto všech osob, které  
se v podobných situacích ocitly. Nehledím při-
tom na to, zda byly při nehodě zraněny či zda 
šlo „jen“ o materiální škody. Dopravní pod-
nik Ostrava se problematice dopravních ne-
hod věnuje intenzivně a zavádí řadu opatře-
ní k eliminaci jejich vzniku. Při stále narůstají-
cí frekvenci provozu na ostravských komunika-
cích je to však obtížný úkol. Myslím, že všichni 

si ta opatření vybavíme - modernizujeme ná-
stupiště tramvajových zastávek s cílem zvýšení 
bezpečnosti chodců, podél tratí vkládáme od-
dělovací tvarovky, v poslední době jsme napří-
klad pořídili a instalovali nákladné prvky aktiv-
ní bezpečnosti na kříženích tramvajové dráhy 
se silniční komunikací. Na dalších opatřeních 
pracujeme.
Pečlivě se také věnujeme proškolování našich 
řidičů. Výsledkem je fakt, že drtivá většina do-
pravních nehod s prostředky MHD není zavině-
na našimi řidiči. Nechceme se tím však uspo-
kojovat. Nadále se této problematice budeme 
intenzivně věnovat, především pak v oblasti 
posilování schopností našich řidičů předvídat 
chování ostatních účastníků provozu. 
Domnívám se, že toto je, na rozdíl zmíněné ak-
tivity tvůrce kalendáře, cesta k dalšímu snižo-
vání počtu dopravních nehod.

Daniel Morys
generální ředitel 

Dopravní podnik Ostrava letos přivítal v rámci 
Ostravské muzejní noci 1600 návštěvníků. Tra-
dičně představil svou sbírku historických vo-
zidel, která je jedna z největších v ČR. V areá-
lu dílen v Martinově byl připraven také bohatý 
doprovodný program a komentované prohlíd-
ky depozitáře historických vozidel s průvodci, 
kteří zájemcům poutavě sdělovali zajímavosti  
z historie MHD na Ostravsku.
Po celou dobu muzejní noci se přišlo na atrak-
ce DPO podívat asi 1600 návštěvníků, které ne-
odradilo ani deštivé počasí. Další tisíce návštěv-
níků byly přepraveny ve speciálně vypravených 
čtyřech tzv. muzejních autobusových linkách, 
které ve dvacetiminutovém intervalu bezplat-
ně přepravovaly návštěvníky mezi jednotlivými 
zúčastněnými institucemi.

Ing. Karolína Rycková

Ostravská Muzejní noc v Dopravním podniku 

3/2017 Dopravního podniku Ostrava

5



Od února le-
tošního roku 
jsme začali 
fungovat také 
na faceboo-
ku. Po prvních 
týdnech to na 

naší stránce začalo opravdu žít, a tak jsme se v 
redakci Zpravodaje rozhodli přinášet vám pra-
videlně nejlepší komentáře, které se tam objeví. 
Martin Č.:
Vyrostl jsem v Ostravě, teď studuji v Brně, pro-
jezdil jsem MHDéčkem města jako je Barcelo-
na, Oslo, či česká Praha a musím říct, že jsme 
na tom v Ostravě velmi dobře. Nevidím do zá-

zemí zaměstnanců, ale  
z pohledu pasažé-
ra hodnotím klad-
ně zejména vybave-

ní vozidel a samotný vozový park, který jde 
s dobou, dobrou obslužnost elektrifikova-
ných linek a malou poruchovost. Na rozdíl od 
Brna se mi ještě prakticky nestalo, aby nám 
na trolejbusu padaly troleje za každou větší  
křižovatkou. Oceňuji rovněž možnost platby 
kartou, která mi jakožto již výjimečnému uživa-
teli MHD usnadňuje cestování po našem městě  
a pomáhá tak i množství právě přijetých cizin-
ců, kteří třeba nemají ODISku. Zavedení asis-
tentů jsem ještě neměl možno obhlédnout, ale 
vidím tuto iniciativu pozitivně. Naopak vidím  
některé linky, či jízdy nočních autobusů, jakožto 
nadbytečné, zbytečné, nebo naopak tam, kde 
by se to hodilo, by šlo počet autobusů navý-

šit. Jsou to však zejména drobnosti. Přeji naše-
mu dopravnímu podniku hodně štěstí ve svém 
rozvoji a spoustu naježděných kilometrů po na-
šem krásném městě.
Tomáš Z.: 
Moc jsem si to užil, těším se na další den otevře-
ných dveří    (o Muzejní noci)
Jan K.:  
Podle mého názoru máme v Ostravě kvalit-
ní, moderní a vynikající veřejnou dopravu. Dle 
mého mínění máme jednu z nejlepších MHD  
v naší republice. Díky Dopravnímu podniku Os-
trava se dostanu vždy tam, kam potřebuji a jako 
obrovský fanoušek MHD si to taky díky Vám 
užiji. Myslím si, že i každodenní cesty do práce  
se může stát zážitek a to právě díky Vám.  
Děkuji :)

Ing. Karolína Rycková

Zprávy z facebooku: 

Rozšiřujeme počet zastávek na znamení

Pomáháme hasičům být lepší

Od neděle 2. července 2017 rozšiřujeme počet 
zastávek, které budou provozovány celoden-
ně v režimu „na znamení“.
NOVÉ ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ S PLATNOS-
TÍ OD 2. 7. 2017
A – J
Antošovice, Balkán, Bartošova, Bělská, Beto-
nářská, Bláhova, Blatouchová, Botanická za-
hrada, Brigádnická, Číhalíkova, Dolina, Důl 

Alexander, Důl Koblov, Fišerova, Grmelova, 
Hasičská zbrojnice, Hladnovská, Holandská, 
Hradní náměstí, Husův sbor, Chalupová, Chro-
bákova, Chrustova, Jaklovecká

K - P 
Kepkova, Keramická, Koblov škola, Konečné-
ho, Koněvova, Košická, Kotkova, Kovařicova, 
Králičí, Kramolišova, Lámař, Lávka, Lékařská fa-

kulta, Lidická, Malý kopec, Marešova, Michal-
ské náměstí, Míroděv, Na Jánské, Na Josefské, 
Na Najmanské, Nová huť garáže, Nová ocelár-
na, Panská, Parcelní, Podsedliště, Polní, Poštul-
kova, Požární zbrojnice

R - Z 
Rajská, Riegrova, Romo, Růžová, Salma, Slez-
ská Ostrava kostel, Slezská Ostrava radnice, 
Slunná, Stadion Bazaly, STAV-IZOL, Škrobálko-
va, Štěrkovna, Trnkovec škola, Trnkovecká, Tur-
geněvova, U Boříka, U Kříže, U Lékárny, U Lípy, 
U Pumpy, U Rozvodny, Ústřední hřbitov, Vrbi-
na, Všehrdův sad, Záblatská, Zlatnictví, Zvěřin-
ská

redakce

V červnu proběhlo v Ostravě mezinárodní cvi-
čení hasičů. Celkem 21 profesionálních hasičů 
ze Slovinska a Černé Hory a dalších více než 10 
hasičů z Moravskoslezského kraje cvičilo spo-
lečně v Ostravě a Moravskoslezském kraji vy-
prošťování zraněných osob z havarovaných 

aut. Přijeli k nám v rámci třístranného projektu 
Evropské unie „Města a komunity odolné pro-
ti pohromám“, zkráceně pojmenovaný Direct 
(Disaster Resilient Communities and Towns). 
Přímo na vyřazené tramvaji Dopravního pod-
niku Ostrava si vyzkoušeli, jaké to je vyprošťo-

vat zraněné po srážce s osobním automobilem 
pomocí hydraulických nůžek, prohlídku prvků 
stabilizace tramvaje a také vyzkoušeli vniknutí 
do tramvaje přes její plášť. 

Ing. Karolína Rycková

Cvičilo se i vyprošťování zraněných osob z havarovaných autCelkem 21 profesionálních hasičů ze Slovinska a Černé Hory k nám přijelo v 
rámci projektu Evropské unie „Města a komunity odolné proti pohromám“
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Jaké to je řídit tramvaj?

Tiskový systém - MYQ

Často se setkáváme s reakcí, že v Praze je to ta-
kové a v Ostravě zase makové. Jaké jsou oprav-
du rozdíly mezi řízením tramvají v Ostravě,  
a v Praze nám odpovídal pan Martin Berenik,  
řidič brigádník v Ostravě a kmenový zaměstna-
nec dopravního podniku v Praze.
Kde je to lepší, v Ostravě nebo v Praze?
Bydlení je lepší v  Ostravě, aspoň pro toho, kdo 
nemá v Praze vlastní byt. Protože s normál-
ním platem máte na 20 až 30 roků vystaráno, 
že budete vědět, kam pošlete minimálně tře-
tinu mzdy. Co se týče práce a pracovních pod-
mínek, to je zase lepší v Praze. Myslím zázemí 
pro řidiče, WC na konečných, nebo dodržovaní 
bezpečnostních přestávek na obratištích.  Mně 
to přijde lepší a snadnější, ale to berte s rezer-
vou, protože už mám v Praze dlouhou praxi.  
Platové podmínky i benefity jsou v Praze lep-
ší, ale to bude jak rozpočtem, tak i konkuren-
cí pracovních možností. Jsem ale přesvědčený,  
že se platové podmínky zlepší i v Ostravě, 
zvlášť když se začíná projevovat nedostatek 
kvalitních zaměstnanců. A někteří, jako napří-
klad já, by se vrátili zpátky do Ostravy, kde jsme 
doma.  
Poznáte i rozdíl mezi cestujícími?
V Praze jsou cestující moc „demokrati“, tam 
vědí, že mají svá práva, ale s povinnostmi je to 
už horší.  Tady je to jiné. V Praze jsou větší pro-
blémy s bezdomovci a narkomany, tady zase  
s nepřizpůsobivými.  Moc se mi líbí, že Ostra-

va zavedla asistenty přepravy. To vám v Pra-
ze řidiči moc závidí, a pokud se to ještě rozšíří, 
bude Ostrava v kultuře cestování nejlepší v re-
publice. V Praze zavedli do nočních spojů hlíd-
ky městské policie, ale těch je taky málo.
Jaké další pozitiva vidíte na práci řidiče v Os-
travě?
Ostrava má rozhodně pestřejší vozový park  
a odbavovací systém pro cestující je určitě nej-
lepší v republice. Na to si klidně vsaďte. Jen  
je škoda, že to není moc rozšířené v povědomí 
návštěvníků z jiných měst.  Pro řidiče máte zase 
moderní palubní terminály. Jak jsem se s tím 
naučil pracovat, tak jsem zjistil, že je to „skoro“ 
dokonalé. Nějaká zlepšení se určitě ještě dodě-
lají. Ostrava má trochu horší kolejovou síť, myš-
leno v mimořádných událostech. Když se něco 
stane v Praze, tak se dá neprůjezdné místo ob-
jet. Když se stane něco např. ve Svinově, tak 
tramvaje stojí. V Praze jsou taky velmi nezod-
povědní řidiči ostatních vozidel. Nějaké záka-
zy stání nebo dávání přednosti je asi přežitek. 
A není den, kdy se auto postaví tak, že se nedá 
projet. O stržených trolejích taky škoda mluvit.  
V Ostravě to je určitě méně psychicky nároč-
né, ale je tady zase více tlak na jízdní doby, ně-
kdy mi to přijde až moc utažené. Už se to díky  
začínajícím instalacím preferencí na křižovat-
kách začíná zlepšovat, ale dohnat Prahu ještě 
chvíli potrvá. A to je, myslím, hlavně zátěž pro 
nové řidiče.  Takže když shrnu celkově kde je líp, 

tak bych asi byl špatný patriot, kdybych neřekl,  
že v Ostravě, ale zase kolega z Prahy vám bude 
tvrdit opak. Takže nechám zhodnocení na kaž-
dém zvlášť. Ale můžu doporučit návštěvu Pra-
hy a dalších měst a promluvit si s kolegy. Nej-
lepší způsob je přes F.O.Ř.T. - Facebooková or-
ganizace řidičů tramvají z celé ČR a přidávají 
se i řidiči z dalších okolních zemí. A snad mají 
něco podobné i kolegové na autobusech.

rozhovor připravila Ing. Karolína Rycková

Už více než rok provozujeme nový tiskový sys-
tém MYQ a velkokapacitní zařízení TaskAlfa.  
Na konci roku 2015 jsme úspěšně nainstalo-
vali nová velkokapacitní zařízení a systém pro 
správu tisku MYQ. V průběhu měsíce prosince 
proběhlo testování a od ledna 2016 jsme začali 
používat nový způsob tisku v ostrém provozu. 
Začátek nebyl lehký, protože změna způsobu 
tisků měla samozřejmě své odpůrce a neobe-
šla se bez drobných problémů. Avšak už bě-
hem prvního pololetí se nový způsob tisků vžil 
a nakonec se nám podařilo dosáhnout poža-
dovaného stavu.
V prvních měsících provozu jsme se zaměřili 
na ladění systému a sbírali zkušenosti pro op-
timální nastavení všech obslužných činností. 
Sbírali jsme nejen zkušenosti, ale zároveň také 
důležité informace, které nám umožní porov-
návat celkové náklady na tisk dokumentů a pří-
padná další srovnání týkající se tisků v následu-
jících obdobích. 
Z počátečního stavu 178 ks inkoustových  
a laserových tiskáren provozujeme v současné 
době pouze 92 ks a s počtem zařízení se nám 
podařilo snížit i celkové náklady na tisk a tisko-
vá zařízení oproti roku 2015.
Díky MYQ má každé oddělení konkrétní čísla, 
která může použít pro srovnávání a především 
pro tvorbu plánu na následující období. Když 
všechna čísla z roku 2016 sečteme, zjistíme,  
že jsme za rok 2016 vytiskli 1 281 871 stran. 
Je to moc nebo málo? Na tuto otázku si musí 
odpovědět každý sám za sebe, jestli oprav-
du tiskl jen ty dokumenty, které musí být vy-
tištěny. Jisté je, že se nám nikdy nepodaří udr-
žet počet tisků na nějaké konstantní hodno-
tě, protože množství tisků bude vždy odrážet  
legislativní požadavky a v nemalé míře i nasta-
vené vnitrofiremní procesy. 
S legislativními požadavky nejspíš nepohne-
me, ale získané informace z tiskového systé-
mu můžeme určitě použít jako důležitý pod-

klad pro úpravu vnitrofiremních procesů např. 
v souvislosti s digitalizací dokumentů. Osobně 
věřím, že celkový počet tisků bude postupně 
klesat, až skončíme na úplném minimu a tisk 
nějakého dokumentu pro nás bude velkým 
svátkem.
Několik doporučení získaných z provozu:
-   V případě výpadku tiskárny je možno pokra-

čovat v tisku na jakékoliv jiné tiskárně TaskAl-
fa. 

-   Tiskárny nejsou ve vlastnictví jednotlivých 
oddělení nebo odborů. Konkrétní tisky se úč-
tují konkrétním uživatelům (oddělením).

-   Při plánovaném větším počtu tisků je vhodné 

upozornit oddělení podpory HW (dodávka 
papírů) nebo rozložit tisky a jednotlivé části 
vytisknout na ostatní zařízeních TaskAlfa.

-   Není potřeba přehazovat papíry mezi zásob-
níky. Zařízení dokáže rozpoznat obsazenost 
zásobníků a tomu přizpůsobit podávání pa-
píru.

Dušan Zeman

Martin Bereník – řidič tramvají

Za rok 2016 jsme všichni dohromady vytiskli  
1 281 871 stran. Je to moc nebo málo? Na snímku 
Mirka Zahradníčková z marketingu
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Turnaj o pohár ředitele společnosti
Výsledky jubilejního 25. ročníku turnaje v malé 
kopané

Dne 26. května se uskutečnil jubilejní 25. roč-
ník podnikového turnaje v malé kopané o po-
hár ředitele společnosti. Pro konání fotbalové-
ho turnaje se opět podařilo zajistit naše býva-
lé podnikové hřiště v Martinově. I tentokrát si 
odborová organizace DOSIA připravila soutě-
že pro děti, takže krásné počasí přispělo k vel-
ké návštěvě, a tedy i k podpoře jednotlivých 
družstev. Těch se ale do soutěže nakonec při-
hlásilo jen 10, a navíc se ještě pár dnů před tur-

najem museli odhlásit obhájci loňského titu-
lu z důvodu hromadného onemocnění většiny 
svých hráčů. Proto byla družstva rozlosována 
do dvou skupin jedné pětičlenné, jedné čtyř-
členné, s tím že druhý loňský finalista byl na-
sazen jako první do čtyřčlenné skupiny. Je vel-
ká škoda, že se nezúčastnili kromě obhájců ví-
tězství z vrchní stavby také zástupci z trolejbu-
sů, protože údržba ani s řidiči opět nedokáza-
li dát dohromady potřebný počet hráčů, a zů-

stali tak jedinými středisky, kteří již dlouhodo-
bě chybí!!! Ostatní zaměstnanci z řad MZ, revi-
zorů, případně jiných středisek pak posílili své 
kolegy z dopravy, údržby, nebo družstvo odbo-
rové organizace DOSIA. V den turnaje technic-
ký ředitel Ing. Martin Chovanec provedl rozlo-
sování. Z obou skupin pak přímo do semifinále 
postupovali první dvě mužstva.

Správce během dopoledne připravil tři hřiště 
stejně, jak tomu bylo i v předcházejících roční-
cích. Krásné počasí a paralelní dětský den, po-
řádaný odborovou organizací, přilákaly velký 
počet diváků. Tradičně se přišli podívat i bývalí 
zaměstnanci a důchodci. O občerstvení se po-
starali místní provozovatelé areálu.
Díky patří rozhodčím, kteří odvedli očekávané 
spolehlivé výkony. Velký počet zápasů ve sku-
pinách udělal v postupové matematice krás-
nou zápletku a teprve poslední zápasy nako-
nec rozhodovaly o postupujících do play-off. 
Do semifinále nakonec postoupila mužstva 
Tramvaje Ostrava vozovna, DOSIA, Rozvodné 
sítě a Ekova Electric. První semifinále vyhráli zá-

stupci z Tramvají Ostrava vozovna, ve druhém 
mužstvo odborové organizace DOSIA, a to až 
na penalty. O třetí místo se jako již tradičně ko-
paly penalty a zde byli stejně jako loni úspěš-
nější střelci z Rozvodných sítí. 
Vítězem se nakonec stali borci odborové orga-
nizace DOSIA, kteří po remíze v základní hra-
cí době převážili své vítězství na svou stranu  
až v penaltovém rozstřelu.
Po skončení turnaje předal předseda ZV ZO 
OS DOSIA při DPO a.s. Ivo Protivínský ceny nej-
lepšímu brankáři turnaje Jaroslavu Musialovi  
z mužstva Rozvodných sítí, hlavně za skvělé vý-
kony při penaltách, dále nejlepšímu hráči Miro-
slavu Kapcovi, který tentokrát hrál za mužstvo 

Tramvaje Ostrava vozovna a nejlepšímu střel-
ci turnaje Martinu Sysalovi, hrajícímu za od-
borovou organizaci DOSIA, který vstřelil cel-
kem osm gólů. Mužstva na prvních třech mís-
tech ocenili také Odbory zaměstnanců. Gene-
rální ředitel společnosti Ing. Daniel Morys pak 
předal vítězům nový putovní pohár se jmény 
všech dosavadních vítězů a prvním třem muž-
stvům poháry a dárkové koše. 
Děkujeme všem hráčům za kvalitní a hlavně 
korektní výkon, divákům za vzorné povzbuzo-
vání a těšíme se na viděnou u dalšího, již 26. 
ročníku tradičního turnaje.

Ing. Petr Tomala

Dosavadní vítězové turnaje:  
1992 Trolejbusy
1993 Autobusy Poruba garáže
1994 Autobusy Poruba garáže
1995 Autobusy Poruba garáže
1996 Autobusy Poruba garáže
1997 Autobusy Poruba garáže
1998 Vrchní stavba
1999 Vrchní stavba
2000 Vrchní stavba
2001 Tramvaje Poruba vozovna
2002 Tramvaje Poruba vozovna
2003 Autobusy Poruba doprava
2004 Tramvaje Poruba vozovna
2005 OKV Martinov A
2006 Rozvodné sítě 
2007 Rozvodné sítě
2008 Tramvaje Ostrava vozovna
2009 Vrchní stavba
2010  Autobusy Poruba garáže
2012 Rozvodné sítě
2013 Rozvodné sítě
2014 Ekova Electric
2015 Tramvaje Ostrava vozovna
2016 Vrchní stavba
2017 DOSIA

A TOD AHG EE DOSIA TPV skóre body pořadí
TOD 3:0 0:1 0:2 0:1 3:4 3 4.
AHG 0:3 0:4 0:2 3:2 3:11 3 5.
EE 1:0 4:0 1:2 2:0 7:2 9 2.
DOSIA 2:0 2:0 2:1 1:0 P 7:1 11 1.
TPV 1:0 2:3 0:2 0:1 P 3:6 4 3.

B TOV TPD RS APG skóre body pořadí
TOV 2:0 4:0 3:1 7:1 9 1.
TPD 0:2 0:1 0:4 0:7 0 4.
RS 0:4 1:0 4:3 P 5:7 5 2.
APG 1:3 4:0 3:4 P 8:7 4 3.

Nejlepší hráč s míčem - Miroslav Kapec z mužstva Tramvají Ostrava vozovnaVítězové při přebírání poháru

Vítězná družstva dohromady

Nejlepší brankář při penaltách 
Jaroslav Musial z Rozvodných sítí

Nejlepší střelec při penaltách - Martin Sysala z mužstva DOSIA

SEMIFINÁLE:
DOSIA : Rozvodné sítě 1 : 1 (P 3 : 1)
Ekova Electric : Tramvaje Ostrava vozovna 0 : 4

O 3. místo:
Ekova Electric : Rozvodné sítě 2 : 4 P

FINÁLE:
Tramvaje Ostrava vozovna : DOSIA 1 : 1 (P 2 : 3) 

KONEČNÁ TABULKA:
1. DOSIA
2. Tramvaje Ostrava vozovna
3. Rozvodné sítě
4. Ekova Electric
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Léto, období výluk
Jak už je pravidlem, období letních prázdnin 
je obdobím výluk. Ani letošní rok není výjim-
kou. Opět se můžeme setkat s omezením do-
pravy po celé Ostravě. Některé rekonstrukce si 
dokonce vyžádaly omezení provozu už během 
první poloviny letošního roku.
Jednou z nich je stavba nových tramvajových 
mostů na ulici Plzeňské v Ostravě Zábřehu.  
V druhé polovině března letošního roku do-
šlo k vybudování kolejové splítky pod mostem 
Mládeže a v dubnu následovalo řezání nosníků 
mostu Mládeže. Vzápětí došlo ke snášení nos-
níků. Na konci června následovala montáž no-
vých nosníků. Důvodem stavby nových mos-
tů byl jejich havarijní stav. Otevření mostů pro 
tramvaje je naplánováno v polovině září.  
Další významnou rekonstrukcí, která se výraz-
ně dotkla provozu MHD v Ostravě, je rekon-
strukce ulice Českobratrské v úseku od křižo-
vatky se Sokolskou třídou po křižovatku s uli-

cí Nádražní. Samotná rekonstrukce začala  
už v květnu letošního roku, ale vozidlům DPO 
byl umožněn průjezd, jediným omezením tedy 
bylo přesunutí zastávky Husův Sad na zastávku 
Konzervatoř. Od začátku platnosti letních jízd-
ních řádů však byl tento úsek ulice uzavřen úpl-
ně a doprava byla svedena na ulici 30. dubna. 
Toto omezení se dotklo prakticky všech trolej-
busových linek vyjma 101, 106 a 113. Otevření 
ulice pro DPO se plánuje na začátek září, celko-
vé otevření ulice pro IAD na podzim letošního 
roku. Největší změnou bude vybudování záli-
vu v zastávce Husův sad směr Českobratrská.
Neméně významnou rekonstrukcí je oprava 
estakády Bazaly, která bude opravena od Mos-
tu Pionýrů po etapách až ke kruhovému ob-
jezdu na Sl. Ostravě u zastávky Revírní Bratr-
ská Pokladna. Dojde k výměně povrchu silnice  
a k rekonstrukci povrchu zastávek, které jsou již 
v katastrofálním stavu.  

Potěšením pro řidiče tramvají a cestující bude 
výměna kolejí u Nové Vsi vodárny 
– tzv. esíčko Nová ves. Na zhruba 250metro-
vém úseku, ve kterém již dlouhou dobu byla  
z důvodu havarijního stavu kolejí snížena 
rychlost na 20 km/h, budou vyměněny koleje  
a opět dojde k navýšení komfortu cestování  
a rychlosti na standardních 60 km/h.  
Na konec srpna a začátek září je naplánovaná 
výměna kolejí v úseku Výstaviště – Hranečník. 
Tramvajová trať v tomto úseku rovněž nespl-
ňuje požadavky na komfortní a bezpečnou jíz-
du při běžné rychlosti. Další výměny kolejí pro-
běhnou v září a říjnu na ulici Opavské na vý-
jezdu z vozovny, na ulici Nádražní mezi zastáv-
kami Křižíkova a Muglinovská, mezi Náměs-
tím Republiky a Vítkovice, vys. pece a na ulici 
1. máje. 

Patrik Kozel

Nový vjezd do areálu vozovny trolejbusů

Oprava tramvajové tratě u Nové Vsi

V souvislosti s výlukou dopravy na ulici Česko-
bratrské, která vedla k omezení trolejbusového 
provozu, jsme přikročili k dlouho plánované re-
konstrukci vjezdu do Areálu trolejbusy Ostra-
va. Stávající vjezd ze Sokolské třídy a navazující 
zpevněná plocha byly s povrchem ze žulových 
kostek, autobusová zastávka pak s betonovým 

povrchem a přilehlé nástupiště nevyhovujících 
parametrů s asfaltovým povrchem. Stávající 
povrchy byly již ve velmi špatném technickém 
stavu, proto byla navržena jejich rekonstruk-
ce. Rekonstrukce spočívá ve výměně celé kon-
strukce stávajících zpevněných ploch a návr-

hu nových konstrukcí v tloušťce cca 40 – 60cm  
u pojížděných zpevněných ploch, respektive  
v tloušťce cca 25 cm u nástupiště pro cestující. 
Přilehlé parkoviště bude se živičnou povrcho-
vou úpravou. V návaznosti na navrhovanou re-
konstrukci je rovněž navržena drobná výšková 
korekce / zpětné osazení stávajících žulových 
obrub oblouku vjezdu do areálu s přídlažbou 
„jednořádku“ ze žulových kostek a opravení as-
faltového povrchu stávajícího chodníku v blíz-
kosti místa pro přecházení, včetně zpětného 
osazení varovných pásů. Rekonstrukce půdo-
rysně i výškopisně sleduje v max. míře stávají-
cí stav. Celkovou rekonstrukci projde i autobu-
sové nástupiště, jehož nové parametry již bu-
dou splňovat podmínky bezbariérového pří-
stupu. Nově bude na nástupišti osazen třímo-
dulový prosklený přístřešek. Zhotovitelem re-
konstrukce je firma Severomoravská stavební 
společnost.

Ing. Karel Navrátil

Vzhledem k velmi špatnému technickému sta-
vu tramvajové tratě  Nová Ves – Poruba jsme  
6. 7. 2017 zahájili opravu obou kolejí. Opravovaný 
úsek v délce tramvajové tratě cca 465 m se nachá-
zí na ulici 28. října, v úseku mezi ulicemi Plzeňská 
(Mariánskohorská) a ulicí Fričova. Začátek opra-
vy byl navržen v místě kolejnicových styků za-
čátků výhybek (na hranici křižovatky s ul. Plzeň-
ská / Mariánskohorská a konec opravy ohraničo-
valo samostatné drážní těleso s otevřeným svrš-
kem tratě.
Tramvajová trať (kryt) byla opatřena vnitřními (lo-
kálně i vnějšími) zádlažbovými panely, přilehlá sil-
nice II/479 má živičný kryt. Oprava tramvajové tra-
ti byla potřebná, neboť se v tomto úseku proje-
vovaly deformace nivelety a kolejnice byly znač-

ně opotřebované ojetím hlavy. Z těchto důvodů 
zde často docházelo k lomům kolejnic. Upevně-
ní korodovalo a vrtule nezajišťovaly potřebnou 
soudržnost podkladnic a dřevěných pražců. Kryt 
tvořený zádlažbovými panely byl ve špatném sta-
vu, přes kryt zatékalo a v zimních měsících to pak 
způsobovalo nadzvedávání panelů, ohrožující 
provozuschopnost tratě. Stavbou se zlepší kom-
fort jízdy tramvajových souprav, eliminuje se nut-
nost častých oprav, resp. udržovacích prací na tra-
ti, a znatelně se sníží hlučnost vznikající tramvajo-
vým provozem.
Tramvajová trať byla v tomto úseku naposledy 
opravována v letech 1982-1983. Zhotovitelem 
stavby je EUROVIA CS.

Ing. Karel Navrátil l

Demolice mostu nad tramvajovou tratí na ul. Pal-
kovského

Rekonstrukce spočívá ve výměně celé konstrukce 
stávajících zpevněných ploch, včetně přilehlého 
parkoviště a opravy chodníku

Oprava tramvajové trati u Nové Vsi byla potřeb-
ná. Projevovaly se zde deformace nivelety a ko-
lejnice byly značně opotřebované. Často zde do-
cházelo k lomům

Montáž nosníku na tramvajovém mostě na ul. Pl-
zeňské přes Polaneckou spojku

Stávající povrchy u vjezdu do vozovny trolejbusů 
byly ve špatném technickém stavu

Dvoucestná podbíječka na tramvajové trati na ul. 
Výškovická při údržbě trati
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Neplatíte za energie víc, než musíte?  
Nechte si poradit 

Říkáte si, že šetříte, kde se dá – svědomitě zhasínáte, klasické žárovky jste už téměř všechny vyměnili  
za úsporné varianty, v regulaci tepla vám pomáhá termostat, váš dům je zateplený. Stále ale máte pocit,  
že platíte za energie příliš? Rozumíte svému vyúčtování energií? Odpovídá zvolený tarif provozu Vaší do-
mácnosti? Víte, jestli vaříte, topíte a ohříváte vodu úsporně? Nechte si bezplatně poradit od odborníků, kteří 
vám pomohou najít úspory tam, kde jste je možná ani nečekali.
Našemu Dopravnímu podniku Ostrava dodává již několik let energie společnost Europe Easy Energy, kte-
rá je součástí skupiny Bohemia Energy. Na základě pozitivních zkušeností nyní nabízí všem našim zaměst-
nancům individuální setkání s energetickými poradci této společnosti, kteří vám bezplatně poradí, jak a kde 
uspořit energii v domácnosti, na chalupě či chatě. Zároveň vám pomohou s orientací ve fakturách, navrh-
nou případnou změnu tarifu a překontrolují, zda nemáte kupříkladu zbytečně výkonný jistič. Pokud bude-
te mít zájem o schůzku přímo u vás doma, zaměří se i na spotřebu stávajících spotřebičů, na způsob vytá-
pění, podívají se, jestli vám „neutíká“ teplo okny, nebo jestli není čas přemýšlet o zateplení domu. Zároveň 
vám navrhnou optimální řešení, díky kterému ušetříte, a bude již jen na vás, zda jej využijete. Pro zaměst-
nance dopravního podniku připravili speciální nabídku při sjednání dodávky elektřiny nebo plynu od Bo-
hemia Energy, získáte bonus ve výši 250 Kč pro každé odběrné místo ve formě jednorázové dodatečné slevy  
v prvním vyúčtování.
Jak si domluvit schůzku s energetickým poradcem?
Napište na emailovou adresu Poradce-Ostrava@bohemiaenergy.cz, zda máte zájem o setkání na pracoviš-
ti, v regionální kanceláři energetických poradců v Ostravě či přímo ve vaší domácnosti. Zanechte svůj kon-
takt a poradci se s vámi již domluví na všem potřebném.
Využijte akční nabídky a slevy
Kromě bezplatného energetického poradenství můžete využít i slev na produkty a služby, které společnost 
poskytuje nebo zajišťuje. Může to být akční nabídka na některý z produktů na dodávku energií, nebo sle-
va na nákup spotřebičů, bílé techniky, osvětlení, ale i získání výhodných podmínek v případě výměny oken  
a dveří nebo instalace solárního fotovoltaického řešení. 

Ing. Jiří Plaček

První vozy do Göteborgu jsou na cestě

Ekova electric informuje

Ekova Electric a.s. se v loňském roce účastnila Veřejné zakázky rekonstrukce 
tramvajových souprav pro dopravní podnik Göteborgs Spårvägar ve Švédsku. 
Tuto zakázku se podařilo úspěšně získat. Přesněji řečeno jde o rekonstrukci vo-
zidel s typovým označením M32.  Jedná se celkem o opravu 65 vozidel do roku 
2021, tedy na dobu pěti let. 
Hlavní součást kontraktu je oprava hrubé stavby, aplikace nové podlahy a celo-
vozového laku. Nedávno bránu Ekovy opustila první dvě opravená vozidla a ná-
sledující měsíc odjede třetí.
Ekova Electric plánuje letos opravit 10 až 14 těchto vozidel. Pokud budou prá-
ce na vozech pokračovat dosavadním tempem, podaří se zakázku dokončit ješ-
tě v předtermínu.

Leona Kuchařová

Nedávno bránu Ekovy opustila první dvě opravená vozidla pro Göteborgs Spårvägar
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Ekova Team na Mad Race 2017

Do Tallinnu doputovala první tramvajová 
souprava

Ekova electric informuje

Dne 3. 6. 2017 se uskutečnil na Vaňkově kopci již třetí 
ročník „šíleného“ závodu Mad Race. Adrenalin, těžký 
terén, obrovské fyzické vypětí, ale také zábava, která 
se jen tak nevidí. Za společnost EKOVA ELECTRIC a.s. 
letos prověřoval svou sílu, rychlost, vytrvalost, obrat-
nost a odvahu nově vytvořený čtrnáctičlenný team 
na trase zvané „SPORT“. Spolu s dalšími tisícovkami 
závodníků běželi náročným přírodním kopcovitým 
terénem a museli zvládnout trať dlouhou 13 kilome-
trů, prošpikovanou 27 překážkami, na kterých si pro-
věřili dovednosti a sáhli na dno svých sil.
Celkem se účastnilo 75 týmů. Naši se umístili na 48. 
místě s průměrným týmovým časem 2:51:53. Mezi 
jednotlivci byli ze 719 účastníků nejlepší Roman Mel-
lo a Ivan Šén, kteří se umístili na krásném 43. mís-
tě oba současně. Samozřejmě nechyběla ani účast  
ze strany kolegů a kolegyň, kteří čekali dlouhé minu-
ty u těch nejtěžších překážek, aby své favority pod-
pořili a team pak doběhl v plném počtu. Gratulace, 
velký dík a respekt patří všem závodníkům za skvělou  
reprezentaci Ekovy!!

Leona Kuchařová

Jak jsme již zmiňovali v posledním čísle zpravodaje, firma EKOVA ELECTRIC dokončila v červnu 2017 modernizaci první tramvajové soupravy pro  
estonský Tallinn.
Modernizace 1. tramvajové soupravy (tzv. prototypový vůz) byla zahájena v srpnu loňského roku a byla realizována 10 měsíců.
Celková modernizace tramvajové soupravy zahrnovala mimo jiné i generální opravu skeletu a nové opláštění článku z nerezové oceli, dále také  
výzbroj od společnosti Cegelec, generální opravu trakčních i běžných podvozků včetně zvýšení výkonu trakčního motoru a v neposlední řadě  
novou dvoustupňovou převodovku. EKOVA ELECTRIC bude pro Tallinn modernizovat celkem 12 tramvajových souprav KT6 a dvě tramvajové sou-
pravy KT4, a to až do prvního kvartálu roku 2018.

Leona Kuchařová

Tramvaj z Tallinnu před modernizací Modernizovaná tramvaj po 10 měsících

Ekova fandí Ekově

Součástí závodu byl i běh přes bahno U některých disciplín si závodníci sáhli až na dno svých sil
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Investice 2017

Setkání v Ostravě

Letošní rok 2017 byl z pohledu investic zahájen 
především přípravou stavebních projektů, kte-
rá spočívala v zajištění projektových dokumen-
tací a inženýrské činnosti pro potřebná povole-
ní, bez kterých nelze stavby povolit a následně 
realizovat. V tuto chvíli můžeme spolu s kolegy 
z investic a dopravní cesty konstatovat, že ka-
pacitní možnosti projektantů jsou natolik vytí-
ženy, že některá vyhlášená výběrová řízení zů-
stávají bez předložených nabídek. 
Investiční plán 2017 pro letošní rok obsahuje 
rozsáhlý počet položek, kterými jsou také nově 
pořizované dopravní prostředky, stroje a zaří-
zení zajišťující obnovu a modernizaci vybavení 
v Dopravním podniku Ostrava.
V druhé půli roku 2017 je naplánována dodáv-
ka šesti parciálních trolejbusů, která zapadá do 

strategie obnovy dopravních prostředků. Dal-
ší významnou obnovu našeho vozového parku 
představuje naplánovaná dodávka 20 nových 
středněkapacitních tramvají. U všech nově po-
řizovaných vozidel počítáme se spolufinanco-
váním z Integrovaného regionálního operač-
ního programu (prostředky EU). Průběžná ob-
nova zastaralých a neekologických dopravních 
prostředků má pozitivní vliv na kvalitu cesto-
vání, životní prostředí a ekologii na území měs-
ta Ostravy. V přípravě je další náhrada dieslo-
vých autobusů za nové autobusy na CNG po-
hon a elektrobusy.
K nejvýznamnějším připravovaným stavbám 
je bezesporu výstavba již druhé plnící stanice 
CNG v Areálu autobusy Hranečník a dále vý-
stavba první průběžné nabíjecí stanice včetně 
dodávky dvou elektrobusů. Dokončení těch-
to dvou významných staveb je předpokládáno  
v roce 2018. 
Pro informaci uvádíme seznam významných 
investic, které byly dokončeny v letošním roce 
a rovněž investice, které jsou v realizaci.
Významné projektové dokumentace: 
-   Investiční záměr - Plnící stanice CNG autobu-

sy Hranečník - dokončeno
-   Studie rekonstrukce budovy ředitelství – pro-

bíhá projektování stavby
-   Výměna podlahy na hale II. – Areál trolejbusy 

Ostrava (III. etapa) - dokončeno
-   Rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Pl-

zeňské přes ul. Výškovická – probíhá projek-
tování stavby

-   Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská – 
probíhá projektování stavby

-   Rekonstrukce přístřešků, zábradlí a nástup-
ní hrany Hotelový dům Hlubina a Zastřeše-
ní Terminálu Dubina – probíhá projektování 
stavby

-   Měnírna Svinov – přípojka nabíjecí stanice 
elektrobusů – probíhá projektování stavby

-   Řešení záložního napájení v budově ředitel-
ství – v realizaci

-   Sociální zařízení pro řidiče MHD na zastávce 
Mariánské Hory – probíhá inženýrská činnost

-   Kabelové trasy (Novoveská, křižovat-
ka Kolejní x Poděbradova, 28. října,  
zpětná skříň 28. října, zpětná skříň Pošta) – 
probíhá projektování stavby

Významné stavby: 

-   Areál dílny Martinov – Snížení stropu ve skla-
du 03 – v realizaci 

-   Hydroizolace skladu 05 Hranečník – v reali-
zaci

-   Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce čis-
tírny odpadních vod – v realizaci

-   Rekonstrukce vjezdu do Areálu trolejbusy Os-
trava –  v realizace

-   Kabelové trasy (28. října, Novoveská) – před 
dokončením

-   Opora ke stání na tramvajových nástupištích 
– před dokončením

-   Doplnění přístřešků na tramvajových zastáv-
kách o boční zasklení - dokončeno 

-   Přepážka integrovaného mobilního centra 
KODIS - dokončeno

Významné pořízené stroje a zařízení:
-   Interaktivní tabule
-   Vibrační pěch
-   Rozbrušovačka kolejnic
-   Utahováky kolových matic
-   Nový komunikační bod WIFI
-   Vysokotlaké zvedací vaky
-   Monitory včetně elektrických a datových pří-

pojek na zdržovaných řidičů
-   Svařovací souprava CO2
-   Elektrocentrály
-   Brousící centrum
-   Úprava bezdotykového měření rozchodu
-   GPS lokátor
-   Stojan na motory Solaris
-   Výměna a doplnění klimatizace sál centrální-

ho dispečinku
-   Měnič elektrické energie s kabelovým rozvo-

dem
-   Vysokotlaký parní čistič

Technické zhodnocení vozidel: 
-   Dodatečné aktivity v rámci Programu švýcar-

sko-české spolupráce – CH-023 - Čistící vůz
-   Výměna trakčních akumulátorů
-   Signál z SOS tlačítka

Informační technologie (HW+SW):
-   Licence Microsoft
-   Vozidlový palubní počítač včetně terminálu

Ing. David Hýža 
Ing. Alena Mikulcová

Na měsíc květen byl naplánován další termín setkání Sdružení dopravních podniků 
– odborné skupiny personalistika a místem konání byla právě Ostrava. Na jednání dorazili téměř všichni zástup-
ci jednotlivých dopravních podniků z celé České republiky. Setkání se od začátku neslo v příjemné a přátelské atmosfé-
ře. Oficiální část akce probíhala v prostorách banketky v Ostravě–Martinově. Kromě rozsáhlého programu jednání měli kolegové  
z dopravních podniků možnost vystoupat až na samý vrchol Bolt tower, a podívat se tak na Ostravu z jejího současně nejvyššího geografického 
bodu.

Mgr. Veronika Seidlerová

V rámci investic roku 217 byl pořízen také nový 
podúrovňový soustruh, který efektivně opraco-
vává kola našich tramvají pro jejich lepší jízdní 
vlastnosti a snížení hluku z provozu tramvají

3/201 Dopravního podniku Ostrava
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Řidičem nanečisto 

Czech Raildays 2017

Festival Bus

V sobotu 13. května se otevřel areál středis-
ka trolejbusy zájemcům, kteří měli možnost 
na chvíli si vyzkoušet, jaké to je být v kůži ři-
diče autobusu. Začátek akce byl naplánován 
na 10. hodinu, ale již pár minut před devátou 
se před vrátnicí začal tvořit hlouček nedočka-
vých zájemců. Ti se po příchodu ihned zača-
li registrovat u hlavního stánku, kde bylo nut-
né předložit řidičský průkaz, poté jim byl při-
dělen přesný čas cvičebních jízd a vysvětleny 
všechny potřebné instrukce. Zároveň dosta-

li „jízdenku“, kterou se pak prokazovali při ná-
stupu do autobusu autoškoly. Zájem veřejnosti 
nás opravdu hodně překvapil, protože již něco 
málo po 11. hodině byly všechny termíny cvič-
ných jízd obsazeny. Harmonogram byl naplá-
nován tak, že se vždy v celou hodinu sešli za-
psaní účastníci, proběhla kontrola „jízdenek“ 
a v případě, že se někdo nedostavil, byla dána 
možnost náhradníkům, kteří netrpělivě postá-
vali kousek od hlavní skupinky a čekali, zda se 
nějaké místo uvolní. Poté si účastníci nastou-
pili do autobusu a zkušený lektor autoškoly  
s nimi odjel na Hranečník, kde cvičné jízdy 
probíhaly. Důvodem přesunu bylo to, že areál  
autobusů na Hranečníku poskytuje lepší pod-
mínky pro jízdu autobusem hlavně díky pro-
storu a své velikosti. Zde se skupinka rozděli-
la na dvě části, jedna se vydala na obhlídku 
provozoven střediska, ta druhá pak trénovala  
za volantem a zhruba po půl hodině se sku-
pinky prostřídaly. Poté byli účastníci převeze-
ni zpátky do areálu trolejbusů. V tomto režimu 
probíhala akce celý den až do 17 hodin. Když 
jsme mluvili s lidmi před nástupem do autobu-
su, mnozí z nich ještě nikdy za volantem tako-
vého velkého dopravního prostředku neseděli 
a nervozitu ani neskrývali. Ale když se pak vrá-
tili a ptali jsme se na první pocity, většina z nich 
byla nadšená a reakcí typu „bylo to super, moc 
děkuji za skvělý zážitek!“ se vyjádřil téměř kaž-
dý. V průběhu akce byla možnost prohlídnout 
si provozovny, kde se starají o trolejbusy. Toho 
využívali především ti, kteří měli jízdy napláno-
vané na pozdější hodinu. Dále pak byly otevře-
ny prostory autoškoly a stejně tak byl pro veřej-
nost zpřístupněn trenažér, u kterého se během 

celého dne prostřídalo opravdu velké množ-
ství zájemců, především těch, kteří zatím ne-
vlastní řidičský průkaz, ale řízení si chtěli vy-
zkoušet alespoň nanečisto. 

Mgr. Veronika Seidlerová

Také letos jsme se zúčastnili dalšího, již 16. roč-
níku, mezinárodní veletrhu drážní techniky, vý-
robků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové do-
pravy. Veletrh se letos konal v termínu 13. - 15. 
června. Naši expozici dominoval nově pořízený 
čisticí vůz, nazývaný také „čiko“ - ČIstič KOlejí. 
Dalším exponátem byl také historický trolejbus 
Škoda 17Tr, který byl v rámci poslední opravy 
uveden do stavu odpovídajícímu období krát-
ce po zařazení do provozu v ostravské měst-
ské hromadné dopravě. Původní barevné ře-
šení přitom doplňují věrně provedené nápisy, 
kterými byl v prvních letech provozu opatřen.
Mezi další exponáty patřily již tradičně výrobky 
z oblasti oznamovací a zabezpečovací techniky 
v drážní dopravě, jichž jsme úspěšným vývojá-
řem i výrobcem. Stánek jsme sdíleli společně  
s naší dceřinou společností Ekova electric, kte-
rá vystavovala svůj nový trolejbus Electron. 
Naším dalším spoluvystavovatelem byla spo-

lečnost Brens Eutrope, a.s., která vystavova-
la kolejové absorbéry hluku s funkcí reten-
ce vody a nízké protihlukové clony. S aplikací 
těchto absorbérů se brzy setkáme v naší kole-
jové síti, protože během prázdnin dojde k je-
jich instalaci na část tratě mezi zastávkami Ka-
rolina a Náměstí Republiky. Absorbéry kromě 
útlumu hluku a vibrací přesně vymezeným 
způsobem zadržují dešťové srážky nebo umě-
lé zavlažování v horní části stavby kolejové drá-
hy a umožňují její následné využití. Současně 
snižují teplotu povrchu dráhy a zvyšují relativ-
ní vlhkost ovzduší. Dílce kolejových absorbérů 
nebo nízkých protihlukových clon tvoří prefab-
rikovanou stavebnici umožňující rychlou mon-
táž a demontáž. Konstrukce představené sesta-
vy kolejových absorbérů hluku je ze 100 % vy-
robena z recyklovaných materiálů - pryž a syn-
tetické textilie.  

Ing. Miroslav Albrecht

S organizátory letošního Festivalu v ulicích jsme se dohodli na 
poskytnutí jednoho z našich autobusů k aplikaci streetartového 
nástřiku. Tento sezónní „nátěr“, myslím, vystihuje letošní léto plné 
hudebních festivalů a dalších kulturních akcí. Autobus není rekla-
mou na žádnou službu ani firmu, jen zajímavým způsobem do-
kresluje letošní ostravskou letní atmosféru. Autobus, ev. č. 4275, 
z mateřských garáží na Hranečníku, bude s tímto nástřikem jez-
dit zhruba až do března příštího roku, tedy do termínu plánova-
né obnovy vozového parku autobusů novými vozy. Z tohoto dů-
vodu byl originální nástřik opatřen přelakováním, aby spolehlivě 
vydržel pravidelné mytí v myčce. 

Ing. Miroslav Albrecht

Celkový pohled na naši expozici, popředí nově 
opravený historický trolejbus Škoda 17 Tr

Zájem veřejnosti nás překvapil, po 11. hodině již 
byly všechny termíny cvičných jízd na Hraneční-
ku obsazeny

S aplikací těchto absorbérů hluku s retencí vody 
se brzy setkáme v naší kolejové síti

Festival Bus, ev.č. 4275, byl pravidelně vypravován nejen na náhradní dopravu 
při výlukách (na snímku), ale také na posily u hudebního festivalu Colours of 
Ostrava                      Foto: Radek Havlík
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•  Vedení společnosti obdrželo ze 
strany cestujících dvě desítky 
poděkování za zavedení tzv. asi-
stentů v přepravě.  

•  Cestující poděkovala panu Vla-
dimíru Hütterovi, řidiči středis-
ka doprava tramvaje Poruba, za 
profesionální přístup vůči star-
ším cestujícím. 

•  Cestující ocenila pochvalou paní 
Janu Kotáskovou, řidičku stře-
diska doprava tramvaje Morav-
ská Ostrava, která svou rychlou 
reakcí zabránila střetu s osobním 
automobilem. 

•  Cestující poděkovala pracovní-
kům oddělení přepravní kont-
rola: Janu Klymcovi a Marianu 
Daubnerovi, za profesionální vy-
řešení konfliktu s problémovým 
cestujícím ve spoji linky č. 37. 

•  Pan Petr Vantuch, řidič středis-
ka doprava tramvaje Poruba, vy-
loučil z přepravy cestujícího bez 
platné jízdenky, za to si vyslou-
žil pochvalu cestující, která byla 
svědkem této situace. 

•  Pan Petr Belas, řidič střediska 
doprava tramvaje Moravská Os-
trava, obdržel poděkování za to, 
že z vozu vykázal problémové 
cestující. 

•  Pavel Špaček, řidič střediska do-
prava autobusy Hranečník, ob-
držel poděkování cestujícího za 
profesionální přístup a pomoc 
vozíčkáři s nástupem do vozu  
a výstupu z něj. 

•  Pan Lumír Cyrus, řidič střediska 
doprava tramvaje Poruba, obdr-
žel poděkování cestující za vyře-
šení konfliktní situace ve voze. 

•  Vyloučení cestujícího v zapácha-
jícím oděvu bylo předmětem po-
chvaly udělené panu Jiřímu Prá-
gerovi, řidiči střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava. 

•   poděkoval panu Robertu Sla-
tinskému, řidiči střediska dopra-
va autobusy Poruba a také panu 
Ladislavu Fisterovi, výpravčímu 
střediska doprava autobusy Po-
ruba, za rychlou výměnu znečiš-
těného autobusu na lince č. 46.  

•  Cestující poděkoval panu Mar-
tinu Sulowskému, pracovníkovi 
oddělení dopravní projektování, 
který vykonával svou službu jako 
řidič na spoji trolejbusové linky 
č. 106, za poctivé odevzdání sy-
nova ztraceného batohu s osob-
ními věcmi a tabletem. 

•  Pisatelka pochvaly ocenila pří-
stup pana Petra Rudnického, ři-
diče střediska doprava autobusy 
Poruba, který na ni vyčkal s od-
jezdem ze zastávky „Hájkovic-
ká“. 

•  Cestující poděkovala vedení 
společnosti za expozici na ve-
letrhu Czech Raildays, zejména 
pak pracovníkům, kteří u expo-
nátů poskytovali zájemcům od-
borný výklad. 

•  Řidiči střediska doprava tramva-
je Poruba, pan Petr Tešla a pan 
Radim Jelínek, obdrželi pochva-
lu za vyčkání na dobíhající ces-
tující. 

•  Ing. Lumír Chovanec, řidič stře-
diska doprava autobusy Hraneč-
ník, obdržel pochvalu cestující 
za ohleduplný přístup k ostat-
ním účastníkům dopravního pro-
vozu. 

•  Cestující poděkovala panu Pav-
lu Piszczekovi, řidiči střediska 
doprava autobusy Hranečník, za 
vyřešení nepříjemné situace ve 
vozidle, kterou způsobil nepři-
způsobivý cestující. 

•  Pan Gabriel Petr, řidič středis-
ka doprava autobusy Hranečník, 
byl cestujícím pochválen za pro-
fesionální výkon služby a styl jíz-
dy.

•  Pisatelka poděkovala panu Do-
miniku Janíkovi, řidiči střediska 
doprava tramvaje Moravská Os-
trava a Tomáši Anderkovi, pra-
covníkovi oddělení přepravní 
kontrola, za vyřešení problému  
s agresivním cestujícím. 

POCHVALY

Letní salát se sýrem cottage  
a zapečenou bagetkou

Suroviny :
1 salátová okurka
1 velké rajče nebo hrst cherry rajčátek
1 kelímek sýra cottage
jarní cibulka
čerstvá nať petrželky, kopru, lístky 
bazalky
1 polévková lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 polévková lžíce octu
1/2 polévkové lžíce cukru 
4 malé bagetky
100 g másla
2 stroužky česneku
2 lžíce nasekaných bylinek dle 
individuální chuti 
trochu soli

Postup:
Zeleninu omyjeme a nakrájíme, přidáme najemno nasekaný kopr, bazalku, petrželku a olej. Ochutí-
me solí, pepřem, octem, cukrem a promícháme. Nakonec vmícháme sýr cottage. Hotový salát dáme 
uležet do chladničky a připravíme si zapečené bagetky. 
Změklé máslo smícháme se solí, prolisovaným česnekem a nasekanými bylinkami. Bagetky nakrájí-
me na příčné plátky široké asi 2 cm, ale řezy úplně nedokončíme, aby se pečivo nerozpadlo. Do kaž-
dého zářezu vetřeme lžičku bylinkového másla a zbytkem potřeme povrch bagetek. Každou baget-
ku zabalíme do alobalu, vložíme na 8-10 minut do trouby rozehřáté na 180°C, pak obrátíme a peče-
me dalších 3-5 minut. Nakonec odkryjeme alobal a dopečeme dokřupava.
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Tisk o nás

Letní salát se sýrem cottage  
a zapečenou bagetkou

oddělení marketingové služby 
 

PRÁVO Období: 2017 

strana 1/1 

15. června – str. 12 

 
Právo 15.6.

Moravskoslezský den 17.7.

Moravskoslezský den 19.5.

Mladá fronta dnes 6 - 31.5.
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Křížovka

Pinka Lubomír 25 4. 5. 2017 DAP

Smital Dušan 25 4. 5. 2017 DAH

Vlk Jiří 25 11. 5. 2017 DTR

Šotkovský Jiří 30 13. 5. 2017 DAH

Hrubý Antonín 25 18. 5. 2017 DTO

Krupa Pavel 25 22. 5. 2017 DAH

Chyla Dalibor 25 1. 6. 2017 NAU

Pich Libor 25 18. 6. 2017 DAH

Špok Jiří 25 19. 6. 2017 DAH

Körner Slavomír 25 22. 6. 2017 DAH

Borovičková Ondrová Ivona 25 25. 6. 2017 TTO

Kubík Daniel 25 25. 6. 2017 TAH

Kupka Martin 25 25. 6. 2017 TTO

Matura Gabriel 25 25. 6. 2017 TAH

Hrbáček Radim 25 26. 6. 2017 TAH

Humeňanská Jana 25 26. 6. 2017 TTM

Majchrovský Zbyněk 25 26. 6. 2017 NEE

Sopková Michaela 25 26. 6. 2017 NSK

Vavřina Kamil 25 26. 6. 2017 TVV

Mazoch Petr 30 1. 5. 2017 DAH

Kučera Alois 30 18. 5. 2017 TTO

Kváš Miloslav 35 4. 5. 2017 TAP

Mynář Vlastimil 35 17. 5. 2017 DAH

Harabiš Richard 40 25. 6. 2017 TVV

Kleinová Zdeňka 40 25. 6. 2017 TVS

Ondis Miroslav 40 25. 6. 2017 TVS

Sysala Pavel 40 25. 6. 2017 TVS

Tobiáš Vladimír 40 25. 6. 2017 TTM

Vaněk Jaroslav 40 25. 6. 2017 TAP

Příjmení a jméno druh  výročí datum výročí útvar Příjmení a jméno druh  výročí datum výročí útvar
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zn. auto-
svíček

křídla
paláce
takto

konec
tajenky

sibiřský
veletok

mravouk
nejmenší
částice
hmoty

druh
papouška znoj

otec
(nář.)

metro-
pole
peru

tmel
beduín-

ský
plášť

symet-
rály

kyslík
a

dusík

tato

dvě blondýnky se baví
u pumpy: „v létě prý má
hodně zdraŽit benzin.”

druhá odpovídá: „mně je
to jedno. ...viz tajenku.”

GRATULUJEME!
GRATULUJEME!GRATULUJEME!
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