
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNĚ – PROVOZNÍ KOMISE (DPK)      7. 2. 2019 

Zápis č. 105 

 

Přítomni: Adamowicz, Bortlíček, Fabián, Fluksa, Ing. Hladký, Maloušová, Ing. Meczner, Ing. 

Mlčák, Ochman, Orszulik, Soukalová 

 

98. Připomínky z jednání DPK č. 98 konané dne 3. 5. 2018 

98.1 Chybějící DZ v oblasti Hýlova. Bude zaslána fotodokumentace nebo zaznačení 

přímo v mapě, o která místa se jedná. (Značka doplněna. Zaslána nová 

fotodokumentace s chybějícím DZ. Jedná se o účelovou komunikaci. Správce SMSSK 

vyzve Klimkovice k doplnění červených sloupků.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

99. Připomínky z jednání DPK č. 99 konané dne 7. 6. 2018 

99.1 Obnovit VDZ na zast. Fakultní nemocnice směr Studentská. (Odeslána žádost 

o nápravu na ŘSD. Do konce března prosíme o dodání podkladů na obnovení VDZ. 

Budeme hromadně odesílat dopisy na správce komunikací.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

100. Připomínky z jednání DPK č. 100 konané dne 6. 9. 2018 

100.1 Časté problémy při hledání zaparkovaných vozidel na DAH, kdy ani výpravčí 

ani mistr často neví, kde je vozidlo odstaveno. (Do budoucna je v plánu aplikace, která 

by zobrazovala poslední polohu vozidla. Poloha vozu by se zobrazovala na info 

monitoru u výpravčího. Je potřeba ověřit, zda jsme schopni poslední polohu ze systému 

automaticky do takové aplikace dostat. Aplikace je objednána.)  

Připomínkuje: Smital   Zodpovídá: Chleboun, Osmančík 

 

102.  Připomínky z jednání DPK č. 102 konané dne 8. 11. 2018 

102.1 Noční spoje mají příliš zkrácené jízdní doby režijních přejezdů. (Prosíme o 

dodání konkrétních případů. 926/378 CT a 926/377 SN v trase Svinov – ÚDM.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

102.2 Paskov – propadlé kanály od zastávky Paskov sokolovna po křižovatku. 

(Oprava proběhne během roku 2019.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

 

103. Připomínky z jednání DPK č. 103 konané dne 6. 12. 2018 

103.1 Dotaz na proplácení sčítání cestujících prováděných řidiči prostřednictvím 

palubního počítače. (Každé celoplošné sčítání je propláceno na základě Kolektivní 

smlouvy, tzn. sčítání v měsíci říjnu bylo řidičům proplaceno. V případě, že řidiči sčítání 

neprovedli nebo provedli nedostatečně, nebyla jim odměna přiznána. Sčítání nebyla 



proplácena v létě, jednalo se o zkušební provoz. K tomuto bodu bude svolána separátní 

schůzka. V době Vánoc rovněž nedošlo k proplacení sčítání. Schůzka proběhla, všechna 

sčítání kromě zkušebního provozu v měsíci květnu budou proplacena. Sčítání za 

Vánoční období a začátek roku 2019 bude proplaceno ve mzdě za měsíc leden.) 

 

Prosba, zda by bylo možno zapisovat skutečnost, že v daný den proběhlo sčítání 

cestujících také do výkazu stejně jako ostatní příplatky (dělená směna, instruktor, atd.), 

aby tato informace byla zaznamenána i fyzicky a ne jen v elektronické podobě. (Nelze, 

nejedná se o příplatek, ale odměnu.) 

   Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Hladký 

103.2 Příliš krátká jízdní doba Garáže Hranečník – Dvouletky. (Navýšeno 

k 3.3.2019.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

104. Připomínky z jednání DPK č. 104 konané dne 10. 1. 2019 

104.1 Zamezit pohybu chodců přes smyčku Ot. Jeremiáše. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

104.2 Předán seznam s návrhy na nová hlášení. (Během jara proběhne nová anketa.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Hladký 

104.3 Žádost o přidání jízdní doby režijních jízd v úseku Sámova – Výškovice a 

Kotva – Výškovice o 1 min. (Zrealizováno od 3. 3. 2019.) 

Po konzultaci s kolegy a samotném ověření jsem došel k závěru, že v úseku Sámová - 

Výškovice mnou navrhovaná 1 minuta nebude dostatečná. Za ideálních podmínek a 

zelené na třech světelných křižovatkách, totiž v jízdní době schází 2-3 minuty. Bylo by 

možné tuto úpravu dodatečně přehodnotit a upravit k příští aktualizaci JŘ? V úseku 

Kotva - Výškovice 1 minuta postačí. (Provedeme vyhodnocení.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.4 V nočních hodinách dochází k delšímu plnění CNG autobusů na Hranečníku. 

Požadavek na prodloužení odstavné doby. Rovněž je ze stejného důvodu požadováno 

opoždění svozu 233 a úprava jeho trasy. (Bude provedeno měření délky tankování.) 

Připomínkuje: Grecula, Protivínský Zodpovídá: Chleboun, Ing. Meczner 

104.5 Požadavek na zobrazení skutečného rozpisu směn ve webové aplikaci z důvodu 

kontroly výkonu a porovnání se mzdou. Bylo by možné vidět měsíc zpětně? (Webová 

aplikace není on-line a tudíž nelze zobrazit náhled skutečných směn.) 

 

Služební aplikace má okamžitý přístup a aktuální data pro zobrazení v záložce výprava i 

se změnami, které provede vypravčí v reálném čase. Také vždy ke konci posledního dne 

v daném měsíci přičítá hodiny přesčas včetně všech provedených úprav do přehledu na 

hlavní stránce. Aplikace tudíž má přístup ke všem potřebným datum a napsat takto 

banální script, který by v další záložce zobrazoval měsíční přehled směn včetně všech 

úprav, není problémem. Proto opětovně žádáme zvážení jeho realizace s příští úpravou 

služební aplikace.  

(Aplikace je v současnosti naplánovaná tak, že po odeslání směn plánovačem do výpravy 

provede výpravčí střediska přiřazení vozů na směny a tyto se zobrazí v záložce výprava. 

Směny zpětně, následný den, nebo po víkendu tři dny natáhne referentka střediska do 



skutečných výkonů dopravy, proto je nelze  nyní aktuálně zobrazovat. Úprava možná je, 

ale v současné chvíli máme potřebu rozšířit aplikaci o jiné prvky, které přinesou řidičům 

vetší komfort.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Adamowicz 

104.6 Připomínky řidičů linek 21/81, viz příloha k zápisu. 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner, 

Fluksa 

104.7 Sjednocení jízdní doby u linky 6 v úseku Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice 

s linkou 1. Dochází ke vzájemnému zdržování. (Linky nejedou spolu. Směrem do centra 

jedou od sebe 2 min, linka 6 jede před linkou 1 a mají stejnou jízdní dobu. V opačném 

směru jedou minutu od sebe, linka 6 jede před linkou 1 a linka 6 má zkrácenou jízdní 

dobu o 1 min. Linka 6 má navíc na Výstavišti dlouhé pauzy a nebývá zajeta linkou č. 1.) 

V úseku Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice směr centrum prohodit jízdní doby z 2/1 na 

1/2. (Bude realizováno od 3.3.2019.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

105. Připomínky z jednání DPK č. 105 konané dne 7. 2. 2019 

105.1 Na Mírovém náměstí je otočená dopravní značka Zákaz zastavení. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

105.2 Od březnových změn budou údajně 4 kurzy linky 9 odstavovat mezi ranní a 

odpolední částí na Křivé. (Ano, z důvodu úspory provozních ukazatelů a neprovozování 

nevytížených spojů, budou vybrané kurzy odstaveny na Křivé.) 

Připomínkuje: Soukalová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.3 Na kurzu 5/202 není možnost od 13:58 do 16:49 hod využít WC. (Tento stav 

trvá na lince 5 odjakživa. V období přepravní špičky a zároveň s dodržením křižování 

na jednokolejné trati nejsme schopni pracovní podmínky řidičům zlepšit. Ve 

zmiňovaném období jsou na Vřesinské dvě 4 min vyrovnávací doby, které lze v případě 

akutní potřeby využít.) 

Připomínkuje: Soukalová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.4 Požadavek na vložení Volna v křižovatce 28.října x 1.máje pro linku 12. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

105.5 Nefunkční vybavování Volna na přechodu pro chodce před zast. Karolina a na 

křižovatce Českobratrská x Nádražní, i když se jede ze zast. na zelený proužek. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

105.6 Zřízení 2 výstupního označníku pro autobusy na zast. Hranečník, aby se zkrátil 

a urychlil pěší přesun z autobusů na tramvaje a trolejbusy směr centrum. (Terminál 

Hranečník spadá ještě do pětiletého období udržitelnosti projektu. Není možné zde 

provádět trvalé stavební úpravy.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.7 Požadavek na zrušení SSZ na přechodu pro chodce před zast. Karolina směr 

Hlavní nádraží. (Nebude povoleno Policií ČR ani Ostravskými komunikacemi.) 



Připomínkuje: Orszulik   Zodpovídá: Ing. Hladký 

Další připomínky zaslány e-mailem. 

105.8 Hlučín - Hranečník a Hlučín sídliště - Hranečník mají nedostatečnou jízdní 

dobu, chybí zde cca 3 minuty. (Bude prověřeno. Případná úprava se projeví k dalším 

změnám JŘ.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.9 Na lince 48 mezi zastávkami Balkán - Bartošova ubrat 1 minutu z běžného JŘ 

ve směru na Svinov. (Úpravu provedeme k dalším změnám JŘ.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.10 Především u trhaných směn nejsou dodržovány turnusy. Řidiči tak dostávají 

směny pouze 15 dnů předem v rozpise. Nejen, že si takto nemůžou dopočítat směny s 

předstihem a naplánovat si svůj osobní život, ale dostávají směny, na které jsou určené 

jiné typy vozů a tak nemají možnost dbát o jim přidělené. Prosíme o dodržování 

periodické návaznosti turnusů. (Při tvorbě rozpisu na následující měsíc se u všech 

řidičů  přihlíží  především na splnění povinného výkonu, provozní důvody a žádosti 

řidičů v souladu s jejich pracovní smlouvou – pracovním zařazením a zákoníkem práce. 

Máte-li konkrétní příklad z Vašeho dotazu, tak mi ho prosím uveďte, abychom se na něj 

mohli podívat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Adamowicz 

105.11 Na konečné Hrabová z. j. dochází k situacím, kdy na zastávkách a dvou 

místech ke stání čerpá přestávku pět klubových vozů. Řidiči zde čerpají dlouhé 

přestávky (nad 20minut) místo toho, aby přejeli na parkoviště k tomu určené. Řidiči, 

kteří zde pak dorazí jen s dobou na obrat nebo k čerpání BP v minimální možné délce, 

nemají kde bezpečně vysadit cestující natož odstavit vůz. Přejezdem na odstaviště by 

snížili dobu BP na méně než 10minut, tudíž nepřejíždějí a stojí s vozy v komunikaci, 

brání průjezdu a vytváří se tak zbytečně riziko. Toto již bylo řešeno mnou s panem 

vedoucím Chlebounem, ale jeho realizované řešení již minimálně jednou proběhlo bez 

valného účinku. Toto řešení není dlouhodobé, proto navrhuji, aby povinnost přejet na 

odstavné parkoviště byla uvedena ve VJŘ (stejně jako tomu je v případě řazení) při 

pauzach delších 20 minut, a to buď po celý den nebo jen v případech, kdy se na místo 

sjede dva a více vozů. (Řidiči budou poučení prostřednictvím informačních letáků. 

Místa k odstavení jsou všeobecně známa a VJŘ neslouží k tomu, aby zde bylo uvedeno, 

kde a jak mají být vozidla odstavena. Nutno řešit v rámci provozovny, na školení řidičů, 

znovu seznámením řidičů linky č. 48 apod.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.12 10/401 a 10/402 čerpá BP na 2 koleji  na Hranečníku a stojí za dvěma kurzy 

linky 12 a nevleze se do smyčky. Konkrétně 10/401 14:40-14:56 zasahuje 2 vozem do 

průjezdného profilu. (Nutno stavět vozy k námezníkům a za sebe. Délka koleje je 81 m a 

tudíž se zde vejdou dvě spřažené soupravy a jeden sólo Vario vůz, což dohromady činí 

78 m. V případě nechání větší mezery mezi vozy pak dojde připomínkovanému stavu.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.13 čtvrtek 31.1.2019 - neobsazena noční záloha a kurs 921/303. Na ten vyjela pí 

Jodasová, která v pauze na odpočinek kursovala. Michal měl 921/301, kde mu má 

záloha připravit k výjezdu vůz KT8, protože se to nedá stíhat, na odstavení a přípravu 



vozu mám dle D1 2x15 minut + cesta z a na Hl. Nádraží, celková pauza 33 minut. 

Nedej bože když by byla nehoda nebo porucha, nemá kdo jet! 

(Při zveřejnění směn na daný den (do tzv.  plachty) byly obsazeny všechny noční směny, 

včetně zálohy. Směny se odesílaly do výpravy 30.1.2018. Z výpravy, tedy skutečnosti, je 

patrné, že paní Šimíčková Jana (jediný scházející řidič na noční) měla změněnou směnu 

na odpolední, k tomu došlo z provozních důvodů. Na noční směnu 921/306 vyjela záloha 

931/396, kterou měla v daný den pí. Jodasová. Tzv. posun měla v tento den na starosti 

pí. Břiščová. Ta ráno v čase 03:05-04:30 vyjela s lištou (námraza). Noční záloha tedy 

byla obsazena. Dohoda, ohledně 921/301 je taková, je-li na provozovně záloha, vůz 

nachystá a pokud ne musí si řidič vůz nachystat sám. Pokud je nedostatek času na 

přípravu vozu viz VJŘ měl by se tento problém řešit s oddělením dopravního 

projektování. V aktuálním stavu, kdy je chřipková epidemie, díky které čelíme vysoké 

absenci, se taková situace může stát. Dochází ke změnám směn, přesunům řidičů ze dne 

na den, to vše z důvodu vypravenosti a alespoň částečného rozložení neobsazených 

směn do celého dne.) 

 Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Adamowicz 

105.14 sobota 2.2.2019 - pí. Fusková dostala nařízené 2 dny dovolené (pátek, sobota), 

takže odjela s dětmi na hory. Pan Suchánek jí dal noční 921/301 a samozřejmě jí 

nezavolal, takže jela záloha. Zároveň nechal v neděli ráno neobsazený kurs 14/401 s 

nástupem 3,03. To jel Michal z posunu. Nedej bože když by byla nehoda nebo porucha, 

nemá kdo jet! 

(Paní Fusková měla dva dny dovolené na dny 30.+31. (středa+ čtvrtek), 1.+2. pátek+ 

sobota měla plánováno volno, směnu z volna dostala na sobotu 2. Její dovolené jsem si 

díky přelomu měsíce nevšiml. V případě směny u dovolené samozřejmě volám a 

domlouvám se.  

Kurz 14/401 byl původně obsazen panem Vonkou, opět díky absenci byl tento přesunut 

na jinou směnu.  Závislá trakce má dvě provozovny, v případě potřeby je k dispozici 

ještě záloha na DTP. Na DTO nastupuje první ranní záloha v 3:45 minut, 

pravděpodobnost mimořádné události je v tomto čase opravdu velmi malá a záloha z 

DTP byla k dispozici.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Adamowicz 

 

 

Příští DPK se bude konat ve čtvrtek 7. března 2019 v 10
00

 hod v  zasedací místnosti. 

Další termíny: 4.4., 9.5., 6.6. 

 

Zapsal:  Meczner 


