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Dopravní podnik Ostrava nabízel letošním prvňáčkům jejich první ODISku zcela 
zdarma. Rodiče dětí narozených v letech 2010 a 2011, kteří v období od 8. srpna do  
30. září 2017 podali Žádost o vydání Osobní ODISky pro své dítě, nemusí uhradit  
poplatek ve výši 130 Kč za vydání karty.
„Rozhodli jsme se alespoň symbolicky ulevit rodičům, kteří vypravují své ratolesti  
do prvních tříd a mají s tím spojenu celou řadu dalších výdajů“ říká ředitel DPO  
Daniel Morys.
Na takto získanou ODISku je pak potřeba zakoupit zlevněnou dlouhodobou jízden-
ku pro žáky od 6 do 15 let v cenách podle platného tarifu. Bezplatné pořízení ODIS-
ky proběhne na základě předložení rodného listu případně jiného dokladu, který 
umožní ověřit osobní údaje dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce,  
občanský průkaz rodičů).
„Děti jsou naše budoucnost a my v dopravním podniku si to uvědomujeme. Vydáním 
první ODISky zdarma bychom rádi přispěli k budování jejich kladného vztahu k měst-
ské hromadné dopravě,“ říká ředitel DPO Daniel Morys.
Žádost o ODISku bez poplatku za vydání nelze podat elektronicky, ale pouze  
osobně v prodejnách jízdních dokladů. Veškeré podmínky se dočtete  
na www.dpo.cz/prvniodiska.

redakce

Horké letní dny jsou krásné pro ty, kteří mají volno a mohou je strávit u vody 
nebo relaxací na zahrádce, na dovolené nebo na výletech. Ale pro ty, kteří volno 
nemají, jsou tyto dny podstatně náročnější. Vedro se nikomu nevyhýbá. 
Na přelomu července a srpna byly natolik horké letní dny, že se vedení Doprav-
ního podniku Ostrava rozhodlo, poskytnout řidičům bonusový „pitný režim“. 
Na vybraných zastávkách čekali připravení informátoři DPO, aby mohli do kabin 
řidičů rozdávat studené plechovky s nápoji. Rozdáno bylo přes tisíc plechovek  
a i takové malé osvěžení vykouzlilo úsměvy na rtech splaveným řidičům.  
Tropická vedra nás do budoucna jistě neminou a i proto budou v rámci obmě-
ny vozového parku nakupována vozidla s klimatizací. Uleví se tak nejen řidičům,  
ale i cestujícím.

Ing. Karolína Rycková

Jedna z největších světových společností VISA si vybra-
la Dopravní podnik Ostrava jako destinaci pro celosvěto-
vý spot o využívání platebních karet ve veřejné dopravě. 
Dvoučlenný štáb z Londýna natáčel v Ostravě dva dny. 
Kromě Ostravy se ve spotu objeví také Londýn, Oxford, 
Vratislav a Madrid. Společnost VISA bude tento spot  
používat při obchodních schůzkách s dalšími společnost-
mi, které zvažují využívat bezkontaktní systém placení  
v městské hromadné dopravě. Naše společnost se tak 
vyšvihla mezi světovou špičku, a záběry z našich tram-
vají uvidí celý svět. Součástí natáčení byl několikaminu-
tový rozhovor s generálním ředitelem Dopravního pod-
niku Ostrava Danielem Morysem v angličtině. Hovořilo  
se o především o otevřeném systému bezkontaktní-
ho placení a jeho přínosu pro cestující. Kromě záběrů  
z vozovny tramvají v centru města si filmaři pořídili záběry  
z autobusů i trolejbusů a samozřejmě nezapomněli 
ani na typické záběry našeho města. Velmi je uchvátila  
návštěva Dolních Vítkovic, nového partnera Dopravní-
ho podniku Ostrava. Sledujte naše sociální sítě, aby vám 
toto video neuteklo. 

redakce

Nic nás nezastaví 

ODISky prvňáčkům zdarma

VISA natáčí v Ostravě spot pro celý svět

Na zastávce Křižíkova jsme s „pitným režimem“ zastihli pana  
Petra Klučku z Hranečníku
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Zhruba rok po zavedení možností platby 
bezkontaktní platební kartou přímo ve vo-
zidle jsme slavili rekord. Dne 20. červen-
ce 2017 si „píplo“ jízdenku 14 318 cestují-
cích platební kartou a celkový prodej elek-
tronických jízdenek se vyšplhal na 18 362 
kusů.
Dosavadní rekord byl z července přede-
šlého roku, kdy se pomocí platebních ka-
ret odbavilo 8 174 cestujících. Rekordní 
prodeje jsou důsledkem vysoké návštěv-
nosti festivalu Colours of Ostrava, jehož  
návštěvníci přijíždějí do Ostravy z růz-
ných koutů České republiky i celé Evropy.  
Vysoká čísla potvrzují, že odbavení plateb-
ní kartou je rychlé, jednoduché a snadno  
dostupné pro všechny cestující, bez toho 
aniž by si museli lámat hlavu nad tím,  
jakou jízdenku si pořídit.

Denně si elektronickou jízdenku zakou-
pí v průměru více než 6 tisíc cestujících  
a obliba tohoto způsobu odbavení rapidně 
stoupá. Naproti tomu pomalu začíná ustu-
povat obliba SMS jízdenek i krátkodobých 
papírových jízdenek. Do konce letošní-
ho roku chce DPO cestujícím navíc umož-
nit zakoupit pomocí platební karty také  
jízdenku pro další spolucestující či zava-
zadlo nebo si ke své platební kartě pořídit 
dlouhodobou jízdenku. Těmito kroky bude 
dosažena dříve deklarovaná komplexnost 
celého systému, který je prozatím v ČR  
stále unikátní.

redakce

Dopravní podnik Ostrva oživil starší pro-
jekt tramvaje pro cyklisty, která již v mi-
nulosti byla provozována na lince č. 5. Dr-
žáky jízdních kol byly původně umístěny  
ve starším typu tramvaje T3 RP, která nebyla 
nízkopodlažní. To znemožňovalo plynulé na-
stupování a vystupování cestujících s jízdními 
koly. Nově jsou držáky jízdních kol umístěny  
v druhé nízkopodlažní části tramvajového 
vozu VARIO LF2 ev. č. 1403, což nástup a vý-
stup s jízdními koly značně usnadní. Vyhraze-
ný prostor pojme až 12 jízdních kol. Po drob-
né technické úpravě nahradí přepravu kol  
v zimním období přeprava snowboardů a lyží. 
Držáky jsou vyrobeny ve spolupráci s dce-
řinou společností Ekova Electric a jsou z ne-
rezového materiálu, který ladí s nerezovými  
záchytnými tyčemi pro cestující, takže interiér 
tramvaje není narušen jinými materiály. 

Upravený tramvajový vůz je vypravován od 
pondělí do neděle celodenně na lince číslo 
5, kde jej mohou nejlépe využít jak příznivci 
cykloturistiky, tak v zimním období i běžka-
ři, lyžaři a snowboardisté. Při plánování výletu 
je však nutno mít na paměti, že ve vozovém 
parku máme jen jediný takto upravený vůz.  
V případě jeho technické závady, dopravní 
nehody nebo pravidelné údržby tedy vypra-
vujeme normální tramvaj. Také je nutno po-
čítat s tím, že ve voze nelze přepravovat vět-
ší počet jízdních kol, než určuje kapacita zá-
věsného zařízení. Přeprava jízdních kol vol-
ně v prostoru tramvaje není v případě toho-
to upraveného vozu dovolena, a to ani v mís-
tě vyhrazeném pro přepravu cestujících s dět-
skými kočárky a na vozících pro invalidy.

Radek Koráb, Aleš Hladký

Tramvaj pro cyklisty opět v ulicích Ostravy

Rekord v platbách platební kartou

Poděkování
Ing. Rudolf Novotný
Je to už skoro 15 let, kdy pan Ing. Rudolf Novotný nastoupil do Doprav-
ního podniku Ostrava jako vedoucí oddělení přepravní kontroly a kdy 
se stal důležitou součástí kolektivu odboru přepravy a tarifu. Jeho kaž-
dodenním chlebem bylo především vedení a podpora celého týmu  
přepravních kontrolorů a práce s tím spojená. Ať už šlo o kontrolu do-
držování přepravně-tarifních podmínek, organizaci kontroly jízdních  
dokladů nebo také vyřizování stížností a podnětů v rámci jeho odděle-
ní a ještě mnoho dalších povinností, které mu z jeho funkce vyplývaly.
Za upřímnost, lidský a profesionální přístup ke své práci si jej váží  
nejen kolegové na oddělení, ale i celý management Dopravního pod-
niku Ostrava.
S odchodem do důchodu a s ukončením pozice vedoucího oddělení 
dovolte, abychom panu Novotnému poděkovali za veškerou práci, kte-
rou v této funkci svědomitě vykonal. Každý konec je začátkem něčeho 
nového a proto věříme, že si následující léta bude pan Novotný užívat  
plnými doušky.
Tímto mu děkujeme za výbornou spolupráci a do blízkého odchodu  
do důchodu přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.
 

redakce

Upravená tramvaj pro cyklisty (Vario LF2, ev.č. 1403) je vypravována od pondělí do neděle 
celodenně na lince 5

Rekord padl dne 20. července 2017 – 14 318 cestujících zaplatilo v jediný den jízdné  
platební kartou
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Které pracovní úrazy také označujeme jako 
pracovní úrazy s otazníkem? Jsou to pří-
pady, u kterých opakovaně konstatujeme,  
že k nim nemuselo vůbec dojít a okolnosti je-
jich vzniku byly nejasné, nedůvěryhodné nebo 
přímo podezřelé. Při objasňování okolností  
jejich vzniku zjišťujeme, že u nich nelze jedno-
značně nebo vůbec identifikovat zdroj, který  
by mohl zaměstnanci způsobit poškození zdra-
ví. Nelze prokázat, že vznikly při plnění pra-
covních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  
V popisu události jsou nedůvěryhodné úda-
je nebo tvrzení, která se v nejednom případě 
vzájemně vylučují. Podle rozborů pracovní úra-
zovosti lze takto označit 7 úrazů v roce 2012, 
9 v roce 2013, 11 v roce 2014, 8 v roce 2015, 
9 v roce 2015 a 5 do srpna 2017. Proto musí-
me v rozborech opakovaně konstatovat, že po-
čet sporných úrazů neklesá. Právě v těchto pří-
padech často zaznamenáváme navíc dlouho-
dobou pracovní neschopnost, která je zjevně  
nepřiměřená závažnosti poškození zdraví. 
Dlouhodobá pracovní neschopnost pak pře-
chází do následujícího roku, kde má podíl  
na nepříznivém výsledku úrazové závažnos-
ti. Přestože je jasné, že všechny zdravotní potí-
že, které se projeví v pracovní době, nelze vždy 
považovat za pracovní úraz, při objasňování 
těchto případů se zaměstnavatelem většinou 
nikdo nespolupracuje, a jejich řešení je proto 
velmi obtížné. Zde je nutno uvést, že prová-
dění všech úkonů při vzniku pracovního úrazu  
a veškerou odpovědnost za splnění těchto  
povinností, ukládají právní předpisy zaměst-
navateli a úkoly uložené zaměstnavateli v této 
oblasti pak podle zákona plní vedoucí zaměst-
nanci nebo odborně způsobilé osoby v pre-
venci rizik.  Právní předpis definuje pracovní 
úraz jako poškození zdraví nebo smrt zaměst-
nance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krát-
kodobým, násilným působením zevních vlivů 
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé sou-

vislosti s ním. Tím jsou stanoveny dvě základ-
ní podmínky - zdroj vzniku úrazu a činnost při 
jeho vzniku, které musí být naplněny pro uzná-
ní úrazu za pracovní. Poškození zdraví musí 
být způsobeno zevními vlivy, toto působení  
je krátkodobé, náhlé. Nebo k němu došlo  
při práci, kterou není zaměstnanec zvyklý  
vykonávat, která je nepřiměřená jeho těles-
ným možnostem, je nucen okamžitým usi-
lovným vzepětím sil překonávat vnější odpor  
a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svo-
ji námahu. Přitom je nutné odlišit přepětí od 
obvyklé pracovní námahy. Za úrazový děj lze 
považovat i prudký, nenadálý, násilný a nevy-
vážený pohyb, nestačí však běžný, třeba rych-
lejší pohyb. Z uvedeného popisu vyplývá,  
že zdrojem vzniku pracovního úrazu nemo-
hou být obvyklé pracovní úkony, které zaměst-
nanec běžně provádí při své činnosti, protože  
v opačném případě by byl zdravotně nezpůso-
bilý k výkonu své práce. Je zřejmé, že v někte-
rých případech jsou příčinou vzniku úrazu, nebo  
se na něm podílejí, predispozice zaměstnance. 
Vrozená nebo předchozí predispozice zaměst-
nance k úrazu nevylučuje kvalifikaci úrazu jako 
pracovního, pokud byl současně výkon práce 
jednou z hlavních příčin vzniku úrazu. Nestačí 
tedy, pokud ze zprávy lékaře vyplývá, že výkon 
práce pouze mohl již chorobný stav zaměst-
nance zhoršit.
Vedoucí zaměstnanec po ohlášení úrazu z 
aměstnancem nebo svědkem, kromě zajištění 
ošetření, provede nebo zajistí prošetření úra-
zu a rozhodne, zda se jedná o pracovní úraz,  
to znamená, zda je naplněna zákonem sta-
novená definice. Zaměstnavatel, tedy vedou-
cí zaměstnanec, je jediný, kromě soudu, kdo 
má právo rozhodnout, zda se jedná o pracovní 
úraz nebo nikoliv. V případě, je-li shledán úra-
zem pracovním, má zaměstnavatel za povin-
nost provést ohlášení vzniklého pracovního 
úrazu a vyšetření příčin a okolností jeho vzniku 

za účasti zástupce odborů a poškozeného, po-
kud mu to dovolí jeho zdravotní stav. 
Jak již bylo uvedeno, veškerou odpovědnost 
má zaměstnavatel, tedy vedoucí zaměstnan-
ci, kterým pomáhají odborně způsobilé osoby 
v prevenci rizik. Je to úloha často velmi kom-
plikovaná, protože ani velmi zkušená osoba 
nedokáže vždy vyřešit všechny sporné otáz-
ky nebo čelit nátlaku zaměstnanců a jejich  
zástupců. Proto je důležité podporovat prá-
ci vedoucích zaměstnanců tak, aby nezůsta-
li osamoceni při snaze o správné a spravedli-
vé posouzení sporných případů. Aby bylo za-
bráněno spekulacím, neoprávněnému čerpání 
finančních náhrad, které se mohou stát až po-
jistnými podvody.

Rostislav Pechanec

Pracovní úrazy s otazníkem

„Moje práce je můj koníček“ 
Roman Děcký – řidič tramvaje
1) Prosím o krátké představení. Kolik Vám je let, jak dlouho pracujete v DPO, jak dlouho pracujete jako 
řidič tramvaje? Měl jste i jiné zaměstnaní?
Jmenuji se Roman, je mi 52 let a již 13 let řídím tramvaj i autobus v DPO. Předtím jsem pracoval 
jako vedoucí skladu léčiv, a ještě předtím jsem pracoval v pohostinství. 
2) Co jste musel všechno udělat, jakými zkouškami jste musel projít a co všechno musíte znát, abyste 
se stal řidičem tramvaje?
Příprava na profesi řidiče tramvaje je náročná. Každý uchazeč musí před nástupem do zaměst-
nání projít řadu lékařských vyšetření, jako jsou ORL, kardio, psychiatrie, oční, atd. A v neposlední 
řadě musí všichni uchazeči projít psychotesty, které jsou docela náročné. Asi tak, jako práce sama. 
3) Co na práci máte rád a co naopak ne?
Rád jezdím a řídím, zajímám se také o vozidla. Je to vlastně i můj koníček. Nemám rád chodce  
v provozu, kteří respektují vůbec nic a nabývají dojmu, že mají třeba tři životy, jako v nějaké počí-
tačové hře. Vadí mi nezodpovědnost a laxnost chodců. 
4) V poslední době bylo několik případů napadení od cestujících, nebojíte se třeba řídit noční tramva-
je? Myslíte na to?
Stane se, že občas napadne cestující řidiče. Znám pár případů a mohu zodpovědně říct, že tako-
vá zkušenost s každým člověkem pěkně pohne. Já osobně strach nemám. Dokážu si poradit, ale 
některé naše ženské protějšky jsou na tom hůř a nedokážou se bránit agresivním cestujícím, tak 
jako muži. 
5) Vaše zaměstnání musí být často také hodně stresující, hustý provoz, zácpy, auta vás brzdí na kole-
jích, někteří cestující dělají potíže. Zvládáte to? Stalo se Vám už, že Vám třeba „ruply nervy“?:)
Samozřejmě, že ruply, ale tak ať to nemá vliv na cestující. Několikrát jsem vykázal nepřizpůsobi-
vé cestující z vozu. 
6) DPO pořizuje nové tramvaje Stadler, bude se taky budovat nová tramvajová trať, jak se těšíte? 
Poznáte Vy jako řidič novou tramvaj, v čem bude jiná? Pohodlnější, tišší, rychlejší?
Díky DPO jsem měl možnost už dvakrát cestovat na soutěž v jízdních dovednostech do zahraničí  
(ve Vídni a Berlíně) a vyzkoušet si moderní, špičkové tramvaje v těchto městech. Myslím, že nová 
vozidla od firmy STADLER budou splňovat potřeby nejen cestujících, ale i řidičů, a to jak po strán-
ce komfortu, tak i po technické stránce.  Myslí, že švýcarská firma je zárukou kvality. 

rozhovor připravila Ing. Karolína Rycková

Ve sporných případech často chybí jakékoliv vi-
ditelné zranění

Roman Děcký se v roce 2015 ve Vídni úspěšně 
účastnil mezinárodní soutěže v jízdě zručnosti ři-
dičů tramvají. Spolu s Renátou Burdíkovou obsa-
dili celkově vynikající třetí místo
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Vstupenky do DOVky  
pro zaměstnance

Stavební mozaika

Vážení kolegové,
v rámci partnerské spolupráce s Dolní oblastí Vítkovice se nám podaři-
lo pro každého zaměstnance DPO získat volnou vstupenku pro jednu 
dospělou osobu do Velkého světa techniky (vztahuje se i na promítání 
3D kina a vstup do Divadla vědy na Science show).
Vstupenku můžete využít kterýkoliv všední nebo víkendový den  
až   do 30. června 2018. Lístky Vám již byly předány v průběhu měsíce 
srpna a věříme, že tuto možnost určitě využijete a zároveň ji pak může-
te spojit s prohlí  kou nebo třeba jen příjemnou procházkou Dolní ob-
lasti  Vítkovic, která je uznána národní kulturní památkou a je zapsána  
v seznamu Evropského kulturního dědictví a sjíždějí se na ni podívat 
lidé z celého světa. Takže proč toho nevyužít, když to máme skoro  
za humny, a nestrávit tak příjemný den na místě, které je lidově ozna-
čováno jako Ostravské Hradčany.

Mgr. Veronika Seidlerová

Pro realizaci opravy mostních objektů na  
Plzeňské ulici přes tramvajovou trať na ulici 
Výškovické bylo nutno provést nezbytné úpra-
vy trakčního vedení. Veškeré tyto práce pro-
vedli pro zhotovitele stavby pracovníci našeho 
střediska vrchního vedení

Pohled na budovu Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic

V závěru měsíce srpna byla provedena velká 
oprava tramvajového svršku mezi zastávkou 
Zárubek a mostem přes Lučinu. Původní nevy-
hovující svršek na dřevěných pražcích z roku 
1977 byl nahrazen v celé délce novým na praž-
cích z předpjatého betonu s pružným upevně-
ním kolejnic. Součástí této akce byla rovněž ob-
nova kratších traťových úseků mezi smyčkou 
Výstaviště, mostem přes Ostravici a zastávkou 
U Hradu 

V prázdninových měsících došlo rovněž na del-
ší dobu připravovanou rekonstrukci vjezdu do 
Areálu trolejbusy Ostrava a to včetně opravy 
okolních zpevněných ploch a nástupní zastáv-
ky trolejbusové a autobusové dopravy. V době 
realizace se hlavní vrátnice využívala pouze na 
vjezd trolejbusů, ostatní provoz se odehrával 
přes zadní havarijní výjezd

Práce také pokročily při obnově mostního ob-
jektu na krajské silnici II/647 vedoucí přes tram-
vajovou trať na ulici Palkovského. Ve výluce ko-
nané 9. a 10. září byly již na obnovenou spodní 
stavbu osazeny nové mostní nosníky a je tedy 
předpoklad, že celá stavba skončí v závěru le-
tošního roku

Poslední letošní velkou akcí je již probíhající oprava 386 metrů dlouhého úseku tramvajové trati na uli-
ci Nádražní mezi zastávkami Křižíkova a Muglinovská. Podobně jako na dalších úsecích tramvajových 
tratí opravených v předešlých letech, bude panelové zakrytování nahrazeno celoživičnou úpravou  
a to s jedinou výjimkou, kterou bude prostor zastávky Muglinovská, kde tramvajové těleso využívá rov-
něž souběžná autobusová doprava  

Dopravní podnik Ostrava stále rozšiřuje pokrytí svých zastávek interne-
tovým signálem Wi-Fi. Aktuálně se kromě pilotních zastávek Karolina  
a Hranečník připojíte také na zastávkách Vřesinská, Svinov mosty h.z., 
Hulváky, Náměstí Republiky, Konzervatoř, Hlavní nádraží, Hlučínská,  
Mírové náměstí, Obchodní centrum, ÚMOb Jih. V plánu je dalších osm 
zastávek a následovat bude rozšiřování této služby také do vozidel MHD. 
Vedle zvyšování komfortu pro cestující si DPO tímto krokem také slibu-
je větší informovanost cestujících o nabízených službách, výlukách, jízd-
ních řádech a také pokles vandalismu, protože jak se říká „Kdo si hraje, 
nezlobí.“ 

redakce

Rozšiřujeme Wi-Fi  
na další zastávky
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Den otevřených dveří – 65 let provozu trolejbusů v Ostravě
Letošní den otevřených dveří se nesl 
ve znamení významného trolejbuso-
vého výročí. Ostravské trolejbusy bráz-
dí ulice města již 65 let, a to byl do-
statečný důvod k tomu, abychom  
letos uspořádali pravidelný a tradiční 
den otevřených dveří právě v trolejbu-
sové vozovně na Sokolské třídě v v Mo-
ravské Ostravě. Na akci, která se kona-

la za krásného slunečného počasí v sobotu 9. září, se přišlo podívat v průbě-
hu celého dne na 5 000 návštěvníků, kteří shlédli kromě vystavených exponá-
tů v podobě našich vozidel a technologie také prezentace partnerů z řad měst-
ské i státní policie, městské nemocnice Dolní oblasti Vítkovic nebo Střední ško-
ly technické a dopravní.
Naše akce byla mj. součástí kalendáře aktivit v rámci významného městského 
výročí 750 let od první zmínky o Ostravě, přičemž se ve stejný den konaly další 
akce na Masarykově náměstí nebo Slezskoostravském hradě.
Myslím, že vše na našem letošním 
Dni otevřených dveří dopadlo dobře, 
a tak bych rád všem, kteří se na jeho 
přípravě a organizaci jakkoli podíleli, 
také na tomto místě poděkoval. 

Ing. Miroslav Albrecht

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je tradičním 
partnerem na našich dnech otevřených dveří. Tentokrát se před-
stavili hasiči z Ostravy-Fifejd

Vzorně opravená „devítka“ (Škoda 9Tr H)  jezdila na bezplatné lince 
ke Slezskoostravskému hradu a zpět

Čtvrtá vozovenská hala patřila výstavě našich provoz-
ních trolejbusů a expozicím Městské policie Ostrava, Policie 
ČR, Střední školy technické a dopravní a našich personalistů. 
Sloužily ale také jako úkryt před stále ještě hodně hřejícím let-
ním sluncem

Areál trolejbusové vozovny navštívilo  
v průběhu dne na pět tisíc návštěvníků

Soutěž v nasazování trolejbusových sběračů Jako vždy atraktivní průjezdy myčkou trolejbusůGyroskop z Dolní oblasti Vítkovic v akci

4/2017 Dopravního podniku Ostrava
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Den otevřených dveří – 65 let provozu trolejbusů v Ostravě
Nezapomněli jsme ani na stánky s pestrým občerstvením

Trenažér a stánek Střední školy technické a dopravní Mezi naše partnery letos patřila také Dolní oblast Vítkovice se 
svým gyroskopem

Stánek Městské policie Ostrava 

Vyfotit se na policejní motorce pa-
tří mezi atraktivní součást návštěvy 
stánku Policie ČR – hlavně pro kluky

Klauni z Balónkova chodili mezi dětmi celé hodinySoutěže a hry pro děti pořádali také 
kolegové na stánku Policie ČR

Stánek s prezentací Městské  
nemocnice Ostrava

Skupina Bez napětí zpívala návštěvníkům našeho 
dne otevřených dveří po celý den

Otevřen byl i technický kabinet naší autoškoly s po-
můckami pro výuku techniky, která je součástí kur-
zů autoškoly

Odpoledním hostem naší akce, konané u příležitos-
ti 65 let provozu trolejbusů v Ostravě, byla ostravská 
zpěvačka Elis 

Face painting v produkci Radia Čas

4/2017 Dopravního podniku Ostrava
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Dopravní podniky představují kampaň na podporu městské veřejné do-
pravy
1. září odstartovala společná kampaň dopravních podniků napříč repub-
likou. Jedná se o první podobnou akci, kterou se podařilo realizovat pod 
křídly Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR). Kampaň 
představuje „hromadu důvodů“ proč využívat městskou veřejnou dopra-
vu.
Primárním cílem společné kampaně je dosáhnout změny ve vnímání 
MHD veřejností. Kampaň jednoznačně dokazuje, že zúčastněné doprav-
ní podniky se navzájem nevnímají jako konkurence. „Chceme lidem uká-
zat, že veřejná doprava nabízí kvalitní službu a je vhodnou alternativou 
k jiným druhům dopravy,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda představen-

stva Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., a předseda SDP ČR, 
a dodává: „Marketingové aktivity tohoto druhu jsou v zahraničí naprosto 
obvyklé, ale odehrávají se vždy jen na úrovni jednoho konkrétního pod-
niku. Unikátnost Kampaně „Máte Hromadu Důvodů“ spočívá v tom, že se 
dokázaly spojit na dvě desítky dopravních podniků.“
Za posledních 15 let došlo prokazatelně k významnému kvalitativnímu 
posunu ve veřejné dopravě. Kleslo průměrné stáří vozového parku, vý-
znamně se zvýšila kvalita dispečerského řízení a tedy i přesnost dodržo-
vání jízdních řádů, standardem se stávají inteligentní zastávky, odbavení 
bankovní kartou nebo klimatizace ve vozech. Nízkopodlažnost vozidel je 
již téměř samozřejmostí. Přesto, byť v jednotlivých dopravních podnicích 
je situace odlišná, ve většině měst se dosud nepodařilo zvýšit počty ces-
tujících ve veřejné dopravě.
Před realizací kampaně si SDP ČR nechalo vypracovat průzkum. Z něj na-
příklad vyplývá, že veřejnost změnu kvality MHD nevnímá. Je také zřej-
mé, že za hlavní bariéru je považována vysoká cena jízdného. Nicméně 
67 % respondentů, kteří veřejnou dopravu neužívají, cenu jízdného ne-
znají.
Hlavní vlna kampaně se odehraje v období od září do listopadu v rám-
ci online kanálů a bude regionálně podpořena jednotlivými zapojenými 
dopravními podniky v podobě polepů vozidel, citylightů a dalších for-
mátů. Kampaň bude prezentována i na samostatném webovém profilu 
www.MateHromaduDuvodu.cz, který nabídne spoustu zajímavostí ne-
jen z jednotlivých dopravních podniků.

redakce

Existují různé skupiny cestujících nebo potenciálních zákazníků. Někteří lidé 
dojíždějí za prací nebo studiem denně. Další cestují za zábavou, když vyra-
zí například na sportovní nebo kulturní akce nebo nákupy. Pak jsou tu ná-
vštěvníci měst, kteří přijíždějí do města kvůli obchodním záležitostem nebo 
jako turisté. Různé skupiny mají různé potřeby a různá očekávání, ale napříč 
uvedenými skupinami jsou zájmy společné. Těmito zájmy a očekáváními  
je třeba se zabývat, pokud máme počty cestujících zvýšit.
Někdy však může být zapotřebí uplatnit metodu „cukru a biče“. To znamená, 
že pobídky k využívání veřejné dopravy mohou být spojeny s opatřeními  
k omezení provozu osobních automobilů. To však není v kompetenci do-
pravních podniků. Zde je prostor právě pro marketing…

Trevor Garrod
předseda Evropské federace cestujících

Vídeň před několika lety zveřejnila výsledky průzkumu, které odhalily,  
že je téměř 80 % cest ovlivněno nejrůznějšími faktory, které vedou cestují-
cího k nutnému rozhodnutí pro daný prostředek, a jen u 20 % cest je roz-
hodnutí cestujících svobodné. O těchto 20 % všech absolvovaných cest 
tedy panuje boj. Marketing je jedním z nástrojů, jak přilákat do veřejné 
dopravy více cestujících

Martin Kalab
Wiener Linien

Celonárodní kampaň „Máte hromadu důvodů“
4/2017 Dopravního podniku Ostrava
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V prvním pololetí roku 2017 byli řidiči Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO) účastníky celkem 247 dopravních nehod, což je pokles opro-
ti stejnému období roku 2016 o celkem 16 dopravních nehod. Řidiči DPO v tomto období způsobili celkem 105 dopravních nehod z vlastní viny,  
což je nárůst oproti stejnému období roku 2016 o celkem 11 dopravních nehod.

Řidiči MHD byli v období prvních šesti měsících roku 2017 účastníky 234 dopravních nehod, ze kterých 95 dopravních nehod způsobili z vlastní 
viny. Ve stejném období roku 2016 byli řidiči MHD účastni celkem 249 dopravních nehod a z toho 85 dopravních nehod způsobili svou vlastní vinou. 
Ve sledovaném období roku 2017 došlo při dopravních nehodách všech řidičů DPO ke vzniku hmotné škody v celkové výši 3 854 812 Kč,  
což je nárůst o 26 % oproti stejnému období roku 2016, kdy celková škoda při dopravních nehodách řidičů DPO dosáhla výše 3 067 505 Kč. V roce  
2017 dosud došlo při dopravních nehodách z vlastní viny řidiče DPO ke vzniku hmotné škody ve výši 2 312 119 Kč, což je nárůst o 129 % oproti prv-
nímu pololetí roku 2016, kdy řidiči DPO způsobili hmotnou škodu ve výši 1 008 744 Kč.

Při dopravních nehodách řidičů MHD byla v roce 2017 způsobena celková hmotná škoda DPO ve výši 3 756 207 Kč, což je nárůst oproti roku 2016 
o 29 %. Při dopravních nehodách způsobených vlastní vinou řidičů MHD vznikla hmotná škoda DPO ve výši 2 231 708 Kč, což je nárůst oproti roku 
2016 o 148 %.
Na zvýšení hmotné škody u dopravních nehod řidičů MHD má velký vliv šest dopravních nehod za sledované období, kdy u nich došlo k celkově 
výši škody 1 503 592 Kč, což je více než za celé první pololetí roku 2016. Ve třech případech se jednalo o nedání přednosti, z toho ve dvou případech  
se jednalo pouze o řidiče DPO. Ve dvou případech to bylo najetí vozidla DPO na vozidlo DPO. A jednou se jednalo o velice kuriózní dopravní neho-
dy, kdy řidič autobusu v areálu dílen Martinov couval a narazil do sloupu – odhadovaná škoda ve výši 172 tis. Kč.

V prvním pololetí roku 2017 bylo při dopravních nehodách celkem zraněno 34 lidí, což je pokles oproti prvnímu pololetí roku 2016 o téměř 50 %. 
Nicméně tento pokles je pouze u lehce zraněných, jak vyplývá z tabulky. 

Ke smrtelnému zranění došlo při dopravní  
nehodě z 27. 3. 2017, kdy došlo ke střetu chod-
ce s tramvají u zastávky Telekomunikační škola, 
který náhle vešel do jízdního koridoru tramva-
je. Chodec nedal přednost tramvaji.

Hana Řepková

Dopravní nehody v 1. pololetí roku 2017

Počet zraněných z DN 2016 2017 Index 2017/2016 

- lehká 64 28 0,44

- těžká 3 5 1,67

- smrtelná 0 1 1,00

Dopravní nehody 2016 2017 Index 2017/2016

Celkem 263 247 0,94

Vlastní vina 94 105 1,12

Technická závada 5 2 0,40

Neuzavřeno 21

Řidiči DPO

Dopravní nehody 2016 2017 Index 2017/2016

Celkem 3 067 505 Kč 3 854 812 Kč 1,26

Vlastní vina    1 008 744 Kč 2 312 119 Kč 2,29

Technická závada 57 324 Kč 3 043 Kč 0,05

Neuzavřeno    157 266 Kč

Řidiči DPO

Řidič osobního vozidla jedoucí z vedlejší pozemní komunikace nedal 
přednost v jízdě tramvajovému vlaku jedoucímu po tramvajové dráze

Řidič osobního vozidla se plně nevěnoval řízení a najel zezadu do  
v zastávce stojícího trolejbusu.

Řidič osobního vozidla nedal přednost v jízdě souběžně jedoucímu 
tramvajovému vlaku v místě křížení dráhy s pozemní komunikací

Řidič zaparkovaného osobního vozidla náhle otevřel dveře do jízdní-
ho profilu projíždějícího autobusu

4/2017 Dopravního podniku Ostrava
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•  Ochotná a obětavá pomoc cestujícímu v ne-
snázích byla předmětem pochvaly udělené 
panu Janu Kunderovi, řidiči střediska dopra-
va tramvaje Moravská Ostrava.

•  Kolektiv Základní školy Ostrava-Michálkovi-
ce poděkoval panu Vladimíru Kratěnovi, řidi-
či střediska doprava trolejbusy, za starostli-
vou péči o žáky při nehodě trolejbusu.

•  Pracovník oddělení přepravní kontrola, pan 
Tomáš Anderka, obdržel pochvalu za stateč-
ný občanský postoj a pomoc při řešení pro-
blémové situace ve vozidle městské hro-
madné dopravy.

•  Cestující poděkovala řidiči střediska dopra-
va autobusy Poruba, panu Oldřichu Štefkovi  
a výpravčímu střediska doprava autobusy 
Poruba panu Radimovi Pavlovskému, za na-
vrácení ztracené kabelky.

•  Řidič střediska doprava autobusy Hraneč-
ník, pan Vladimír Kokrda, upozornil cestují-
cího na doklady, které mu vypadly na zem. 
Toto vstřícné gesto cestující ohodnotil po-
chvalou. 

•  Pomoc mamince s kočárkem při výstupu  
z vozu byla předmětem pochvaly udělené 
panu Pavlu Špačkovi, řidiči střediska dopra-
va autobusy Hranečník.

•  Profesionální poskytnutí zdravotní pomoci 
zraněnému při nehodě bylo předmětem po-
chvaly zaslané řidiči střediska doprava tram-
vaje Moravská Ostrava, panu Karlu Wnetrzá-
kovi.

•  Pan Jan Holberg, řidič střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava a paní Bc. Dag-
mar Trantinová, referentka střediska dopra-
va tramvaje Moravská Ostrava, obdrželi po-
chvalu cestujícího za pomoc při hledání ztra-
cené peněženky. 

•  Odevzdání ztraceného svazku klíčů bylo 
předmětem pochvaly, vyslovené panu 
Zdeňku Surému, řidiči střediska doprava au-
tobusy Hranečník. 

•  Cestující udělila pochvalu panu Tomáši  
Kunovjánkovi, řidiči střediska doprava auto-
busy Poruba, za poctivé navrácení mobilní-
ho telefonu a finančního obnosu.   

•  Pisatel poděkoval paní Martina Haščinové, 
řidičce střediska doprava tramvaje Poruba, 
za vyčkání na starší cestující a profesionální 
styl jízdy.

•  Cestující, která zkolabovala ve vozidle MHD, 
vyslovila poděkování za poskytnutí první 
pomoci panu Tomáši Rumpovi, řidiči středis-
ka doprava autobusy Poruba.  

•  Pan Aleš Burakowski, řidiči střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava, obdržel pochva-
lu cestujícího za profesionální výkon služby.

•  Pomoc člověku s akutními zdravotními obtí-
žemi byla předmětem pochvaly zaslané paní 
Andrei Törökové, řidičce střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava.

•  Paní Monika Hustáková, pracovnice oddě-
lení prodej jízdenek, obdržela pochvalu  
za vstřícný a profesionální přístup k zákazní-
kům.

•  Cestující předal vřelé díky za záchranu svého 
života panu Michalu Lukáčovi, řidiči středis-
ka doprava tramvaje Poruba.

•  Navrácení mobilního telefonu bylo předmě-
tem pochvaly pro paní Kláru Holbíkovou,  
řidičku střediska doprava tramvaje Morav-
ská Ostrava. 

•  Cestující poděkovala panu Petru Golovi, ři-
diči střediska doprava autobusy Hranečník,  
za vyčkání na nástup do vozidla. 

•  Pan Petr Šprincl, řidič střediska doprava  
autobusy Poruba, přijal pochvalu za profesi-
onální výkon služby a styl jízdy.

•  Paní Miroslava Pokorná, řidička střediska 

doprava tramvaje Poruba, obdržela pochvalu 
za nalezení příručního zavazadla.

•  Cestující ocenila pochvalou pana Petra  
Janulka, řidiče střediska doprava tramva-
je Moravská Ostrava, a to za vlídný přístup  
k cestujícím a bezpečnou jízdu.

•  Vyčkání na dobíhající skupinku cestujících 
bylo předmětem pochvaly udělené řidiči 
střediska doprava trolejbusy panu Vlastimi-
lu Bernatovi.

•  Pan Tomáš Urban, řidič střediska doprava  
autobusy Hranečník, nalezl a navrátil ztra-
cený telefon, za což jej cestující ocenila po-
chvalou.

•  Vedení společnosti přijalo pochvalu návštěv-
níků města Ostravy, kteří se velmi kladně  
vyjádřili jak k ceně jízdného, tak k úrovni řidi-
čů a míře informovanosti veřejnosti.

•  Pan Miroslav Zahajský, řidič střediska dopra-
va autobusy Poruba, profesionálně zakročil 
při zdravotním kolapsu staršího cestujícího, 
za což od něj obdržel pochvalný dopis.

•  Obyvatelka Ostravy ocenila pochvalou řidiče 
středisek doprava autobusy Hranečník a do-
prava autobusy Poruba za zvládání složitých 
dopravních situací v době výluk.

•  Cestující poděkoval za ochotu a přístup  
informátorů v dopravě, kteří poskytovali  
informace cestujícím při červencové výluce 
v oblasti Nové Vsi. 

•  Cestující poděkovala panu Jiřímu Pělucho-
vi, řidiči střediska doprava trolejbusy, za na-
vrácení kabelky s mobilním telefonem a do-
klady.

•  Zákaznice poděkovala paní Michaele Gala-
čové, pracovnici oddělení prodeje jízdenek, 
za pomoc nad rámec pracovních povinností.

•  Pan Michal Krajča, řidič střediska doprava 
autobusy Hranečník, obdržel poděkování  
za úklid vozidla na konečné zastávce. 

POCHVALY

Houbový koláč (quiche)
Suroviny :
Těsto:
300 g hladké mouky (nebo 200 g 
hladké a 100 g pšeničné celozrn-
né)
150 g másla
sůl
studená voda (cca 100 ml)

Náplň:
600 g žampionů nebo lesních hub
1 citrón
80 g másla
150 g smetany
150 g mléka
1 – 2 žloutky
lžíce a půl hladké mouky
muškátový oříšek, pepř, sůl

Postup:
Mouku osolíme a zpracujeme se změklým máslem a vodou v hladké těsto. Těsto necháme alespoň 
hodinu odpočívat v lednici. Množství těsta odpovídá formě o průměru 30 cm s okrajem minimálně 
3 cm vysokým. Na vále vyválíme z těsta podle tvaru a velikosti formy plát cca 4 mm silný a vyložíme 
jím pečlivě formu. Takto vyloženou formu opět vložíme alespoň na půl hodiny do lednice.
Příprava náplně: Očištěné a nakrájené žampiony/houby osmahneme na másle, zasypeme moukou  
a za stálého míchání přilijeme mléko. Směs zavaříme, odstavíme a necháme prochladnout. 
Poté vmícháme žloutek, smetanu, ochutíme citrónovou šťávou, muškátovým oříškem, solí  
a pepřem. Hotovou náplň vylijeme do formy vyložené těstem. Pečeme 30 až 40 minut na cca 180 °C.
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Houbový koláč (quiche)

Moravskoslezský den 28.8.

MF Dnes 28.7.

Právo 8.9. MF Dnes 6.9.

MF Dnes 19.8.

oddělení marketingové služby 
 

MLADÁ FRONTA DNES Období: 2017 
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6. září – str. 14 

 

oddělení marketingové služby 
 

PRÁVO Období: 2017 

strana 1/1 

8. září – str. 11 

 

oddělení marketingové služby 
 

MLADÁ FRONTA DNES Období: 2017 
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28. července – str. 17 

 

Tisk o nás
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Náklad: 2000 výtisků
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Křížovka

Rosypal Zdeněk, Ing. 25 10. 07. 2017 RIS

Šeděnka Patrik 25 10. 07. 2017 DTP

Hurta Zdeněk 30 01. 07. 2017 DAP

Václavík Oldřich 30 01. 07. 2017 DTP

Hudyová Alena 30 01. 07. 2017 RIS

Vaňhara Jaromír 30 03. 08. 2017 DAP

Čup Jan 40 04. 08. 2017 DAH

Kuřava Jindřich 45 05. 08. 2017 TAP

Olma Miroslav 45 06. 08. 2017 TAH

Podešva Jaromír 45 07. 08. 2017 TVS

Příjmení a jméno druh  výročí datum výročí útvar Příjmení a jméno druh  výročí datum výročí útvar

pomůcka:
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telefon.

obvod
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toto pakfong tělesná
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kujné
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patřící
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bič
plátěné
příbytky

alpínum

cuknutí před-
loŽka

moje
osoba

značka
pokrm.
tuku

lákadla

sloven.
„polák”

vodní
bylina

1. díl
tajenky

2. díl
tajenky
citosl.
smíchu

oznamo-
vati

úřadům

kusy
látky

kyt

africký
stát

nervový
záškub

před-
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zájmeno
anglicky
„inkoust”

sázenka
100 m2

domácky
timotej

zemní
násep

před-
chůdkyně
sportky

geny
(zast.)

rozvodí
(zast.)

značka
americia

mýtus

snad
(bás.)

jakpak?

obviňo-
vat

mrtvý
jazyk

lesní
zvířata

říká se,
Že (obec.)

dříve
(nář.)

nápor
zde

bylinný
čaj

komik

řeka
před-
loŽka
uvnitř

prázdné

lotyšské
platidlo
průhled
stavbou

značka
hliníku

kal

likérník
neboť
(nář.)

značka
ampér-
závitu

dřeva
(nář.)

org. spoj.
národů

tenisový
dvorec
sloven.
„irové”

baŽe
lesklý
nátěr

zajisté

3. díl
tajenky

mít rád
ruský

souhlas

část
kostry

čapkovo
drama

písečný
přesyp

dietlova
hrdinka

trudo-
vitost

zkratka
sou-

hvězdí
aries

útok náš
zpěvák

střední
oddělení
kambria

asfalt

takto

paní nováková ukazuje sousedům
fotky z dovolené v itálii. návštěva si

prohlíŽí fotografii, na níŽ je její auto
zaparkované těsně u šikmé věŽe v pise.

hosté se ptají: „probůh, ...(TAJENKA).”

GRATULUJEME!GRATULUJEME!

4/2017 Dopravního podniku Ostrava

12


