občasník pro nové starosti při cestování městskou dopravou
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úvodník
Substráte,
říká se "v nejlepším přestat". Vzhledem k tomu, že zanikl
náš nedostižný vzor, měsíčník Bez starostí, je i toto číslo
Tlačenice číslem posledním. Z dobře informovaných zdrojů
víme, že právě rostoucí popularita Tlačenice byla hlavním
důvodem nahrazení legendárního Bez starostí novým,
graficky odlišným plátkem Šalina. Úroveň nového periodika
byla zvolena schválně tak nízká, že je to vlastně parodie sama
o sobě a nejde tak snadno napodobit. Nejen paní Pohanová si
tedy může oddechnout. Na chvíli.
Nu, substráte, to nám ale nebrání, abychom ti naposledy
nepopřáli to nej v MHD do nového roku. Přejeme ti jen ty
nejlepší zážitky, na které se dlouho nezapomíná. Vzhledem k
výši dotace poskytnuté Magistrátem města Brna na provoz
městské dopravy v roce 2008 k tomu bude určitě spousta
příležitostí...

Tož, substráte, ani ti ten nový rok 2008 nezávidíme...
* platí jen do 15.1.2008; nelze vyměnit ani vrátit

Doprava Pro Málo Bohaté

aktualita

Změny od 9.12.2007
V termínu celostátních změn jízdních řádů 9.12.2007
dochází také k některým změnám v provozu MHD v Brně. Tak
jako v minulém roce zde uvádíme přehled vybraných
významějších novinek:
Linka 27 - ruší se první ranní a poslední dopolední spoje
Linka 30 - prodloužení intervalu v ranní a odpolední špičce z
4-5 minut na 5-6 minut, dále zrušení některých večerních spojů
Linka 31 - prodloužení intervalu v části ranní a odpolední
přepravní špičky
Linka 32 - prodloužení intervalu večer z 10 na 15 minut
Linka 33 - prodloužení intervalu v ranní a odpolední špičce z
dřívějších 3-4 minut na 4-6 minut
Linka 34 - vyjímečně změna k lepšímu - prodloužení večerního
provozu až do 23 hodin a zároveň večerní posílení s linkou 36
Linka 36 - prodloužení intervalu v ranní a odpolední špičce z
dřívějších 5 minut na 6-8 minut
Linka 49 - omezení večerního 15 minutového intervalu ve
směru na Úzkou pouze do cca 19 hod. (dříve až do 20 hod.).
Linka 50 - na všech spojích budou nově jezdit pouze krátké
autobusy místo dosavadních kloubových.
Linka 56 - podvečerní provoz bude ukončen již po 18. hodině.
Slabou náhradou bude mírné posílení linky 78 v tuto dobu.

nové trendy ve vozovém parku
Vážený substráte, dovol abychom ti představili pár novinek z
našeho provozu.
První z nich je určena buď trampům, kteří, jak doufáme, se
po projetí naší šalinou budou cítit jako doma, nebo rodinám,
který nemají čas a možnost na to, aby si udělali se svými
ratolestmi výlet do přírody a tam za zvuků praskajícího ohně
mohli upéct špekáčky. Pro tyto dvě skupiny cestujících jsme
připravili speciální hořící tramaje, ve kterých si užijí kouře a
zvlášť trampský substrát si zde můžete zabejkat u kytar a jiných
nástrojů.
/ Kari /

A takto by se výpisu změn mohlo pokračovat dál...
Závěrem dodejme, že veškeré omezení je způsobeno výší (spíše
níží) provozní dotace od Magistrátu města Brna. Přestože
primátor p. Onderka tvrdí, že doprava je prioritou brněnského
rozpočtu, skutečnost je poněkud jiná...

pf 2008

plus / minus
Milá Tlačenice. Patřím ke skalním fanynkám mačkanic a
tahanic; zkrátka se ráda tlačím v městské hromadné dopravě,
a proto se mi nelíbí postupující nasazování kloubových
trolejbusů na linku 26, kde se stává, že začíná být dostatek
místa. Proto musím leckdy dlouho čekat na 25ku. Nedalo by
se s tím něco dělat? Navrhovala bych na příklad prodloužení
intervalu, ale spíše bych uvítala nasazení méně kapacitních
trolejbusů.
Liduška z Vinohrad

V příštím roce budete na některých
zastávkách čekat opět o něco déle.

Liduško, Tlačenice vznesla Vámi zvolený návrh řešení na
ředitelství Dopravního podniku a bylo přislíbeno, že proběhne
průzkum vytíženosti linky. Po důkladném průzkumu bude
následovat vyhodnocení a ukáže-li se Váš požadavek jako
oprávněný (vzniklá pozitiva převáží negativa) pak lze
samozřejmě část trolejbusu vynechat či nasadit méně kapacitní
trolejbusy. Prozatím doporučujeme využívat linky 25 či 27
(nevíme, z které části Vinohrad jste a kde vystupujete, proto
uvádíme i linku 27), zejména v době dopravní špičky (cca.
14-17 hodin) zaručujeme příležitost k mačkanicím v obou
směrech, zejména v lince 27.
/ MyKro /

plus / minus
Doslechla jsem se, že od nového roku budou platit nové
jízdenky. Mám ještě v živé paměti fronty na výměnu starých
jízdenek před několika lety, kdy jsme museli čekat i několik
hodin, než jsme se dostali na řadu. Proto se ptám - bude letos
otevřeno více výměnných míst, aby výměna probíhala rychleji?
Ano, po negativních zkušenostech z minulé výměny
jízdenek jsme se letos rozhodli pro změnu ve prospěch našich
zákazníků - letos se jízdenky nebudou vyměňovat vůbec.
Opakujeme: jízdenky se nebudou vyměňovat! Bližší informace
získáte v prodejnách jízdenek, na letácích, na internetu.
Cink. Cink. Doporučujeme využívat čtvrtletní a roční jízdenky,
jsou výhodnější než kdy doposud. Opakujeme: doporučujeme
využívat čtvrtletní a roční jízdenky, jsou výhodnější než kdy
doposud!!
Autobusy do Líšně jsou velmi různě obsazeny! Např. linka 58
jezdí pořád tak plná, že se do ní ani nevlezu, kdežto cestující v
autobusech 45 nebo 56 mají kolem sebe místa dost! Udělejte s
tím něco, aby v lince 58 bylo podobně civilizované cestování!
Od změny jízdních řádu 9.12. bude omezen odpolední
provoz na lince 56, protože neodpovídal našim představám
vytíženosti. Co se týče linky 45, tak tam plánujeme na některé
spoje zařadit krátké autobusy místo kloubových, od čehož si
slibujeme sjednocení kultury cestování na většině
autobusových linkách obsluhující městskou část Líšeň.
Cink. Cink. Upozorňujeme, že rovněž u roční jízdenky lze
zvolit počátek platnosti. Opakujeme, že rovněž u roční jízdenky
lze zvolit počátek platnosti!!!

vyhrajte si s dopravou

Soutěž o nejlepší slogan
Vážený substráte,
když jsme v minulém čísle vyhlásili jako reakci na dřívější
podobnou soutěž jistého periodika něco podobného, netušili
jsme, kolik skvělých a vystihujících sloganů se dá ze čtyř
písmen vytvořit. Všem soutěžícím samozřejmě děkujeme.
Ostatní si mohou z následujících sloganů vybrat svůj nejmilejší.
Doprava Pro Málo Bohaté
Díky Půjdu Městem Bos
Dobová Přeprava Má Budoucnost
Dříve Pěšky, Místo Busu
Denní Pakárna Mnoha Brňanů
Do Pr.ele Míříme Beznadějně
Do Pekla Máme Blízko
Dáme Práska, Máme Brčko
Dopravní Průser Města Brna
Dopravní Pohroma Města Brna
Doprava Pěšky Možná Bude
Dozadu Postup Mrzký Brňane
Daňová Pokladna Města Brna
Dobrá Pastva Magistrátu Brna
/ Datel / Kapusta / Anti / Vášnivý čtenář Tlačenic /

aktualita

Úpravy zastávek
Poměrně častým předmětem stížností od cestujících je
absence přístřešků na zastávkách, zejména v centru města.
Instalace klasických "budek" by byla na některých zastávkách
poněkud komplikovanější,
zejména z důvodu omezeného prostoru. Proto byl
odbor Úspor a škrtů (ÚaŠ)
pověřen řešením tohoto
problému, přičemž byly
požadovány co nejnižší
náklady na případnou
realizaci.

Po zhruba měsíci náročného vývoje bylo navrženo
několik možných řešení.
Po dalších několik měsíců
byla z navržených variant
vybírána ta nejvýhodnější.
foto: manil
Poté následovala téměř půlroční fáze volby prototypové zastávky, na které by se zvolené
nejvýhodnější řešení ověřilo v praxi. Zbývalo ještě dořešit
některé organizační detaily a po necelých dvou letech od zadání
úkolu byla úprava skutečně realizována na první zkušební
zastávce.
Úprava spočívá v poměrně nenáročném ohnutí značky
zastávky o přibližně 75° směrem do vodorovné polohy. Tím
vznikne přístřešek, který při dešti spolehlivě ochrání jednoho až
dva cestující. Navíc budou před deštěm chráněny i vylepené
jízdní řády a odpadkový koš. První ohlasy od cestujících byly
veskrze pozitivní, proto budou v blízké době (předpokládáme
časový horizont 3 - 5 let) upraveny i další důležitější zastávky.
Nicméně již dnes má cestující veřejnost možnost využívat tento
nový typ přístřešků na tramvajové zastávce Masná (linky 8, 10,
13) směrem do centra.

plus / minus / děleno
Vážená redakce, ráda bych se Vás zeptala na jednu věc. Kolik
odvysíláte dílů mého oblíbeného seriálu Esmeralda?
Paní, to jste si asi spletla adresu, my jsme Dopravní podnik.
Cink. Cink. Opakujeme, že jsme Dopravní podnik. Žádné
Volejte řediteli se tu nekoná!

nová vozidla v MHD

Tramvaje, autobusy, trolejbusy
V rámci programu obnovy vozového parku byly v
minulých měsících dodány první exempláře nových typů
tramvají, trolejbusů i autobusů. Přestože dopravní podnik nemá
jasnou koncepci rozvoje voz. parku, překvapuje nebývale
jednoznačná volba toho nejhoršího, co se dá v současné době
na trhu vozidel MHD pořídit. Protože dodávky vozidel budou
pokračovat, pojďme se na jednotlivé typy podívat podrobněji.
Začněme tramvajemi. Škoda 13T je tramvaj s designem
Porsche. Přestože výrobce tvrdí, jak je tato tramvaj moderní (a
dopravní podnik to poslušně papouškuje), skutečnost je
poněkud jiná. Tramvaje této koncepce byly v nabídce
světových výrobců v první polovině 90. let. Snad žádné město,
které tyto tramvaje v té době do svého voz. parku zařadilo, už v
dalších objednávkách nepokračovalo. Další obnova už probíhala jinými, konstrukčně modernějšími tramvajemi. Proto ani v
dnešní nabídce světových výrobců tramvaj podobné koncepce

nenajdeme. Za pozornost stojí i skutečnost, že podobné
tramvaje jako 13T jezdí ještě v Praze a v polské Vratislavi,
anijedno město však již neuvažuje, že by objednali další sérii
těchto vozů.
Pokud jde o autobusy, ty už měla brněnská veřejnost
možnost vyzkoušet v krátkém nekloubovém provedení. Nyní
byly dodány kloubové autobusy v tomto provedení a se stejnou
karosérií také kloubové trolejbusy, takže tyto všeobecně
neoblíbené vozidla budeme moci potkávat na dalších linkách.

plus / minus
Proč na "mé lince" jezdí nové nepohodlné nízkopodlažní
autobusy častěji, než je uvedno v jízdním řádu?
Nízkopodlažní autobusy nasazujeme
garantované nízkopodlažní spoje, které
jízdním řádu. Protože však těchto autobusů
než potřebujeme k obsazení těchto spojů,
jinde.

přednostně na tzv.
jsou vyznačeny v
máme mnohem víc,
mohou se objevit i

cestujme moderně

Návod k použití autobusů a trolejbusů s karoserií Irisbus Citelis
Dopravní podnik registruje stále se množící stížnosti cestujících na uspořádání interiéru v nových nízkopodlažních autobusech a
nově i v trolejbusech. Proto jsme podrobně prostudovali propagační materiály výrobce, abychom zjistili, jak se v těchto nových
vozidlech má správně cestovat. Tímto děkujeme společnosti Iveco Czech Republic, a. s. za následující instruktážní fotografie.
• na poslední dvojsedačce je místo pouze pro
jednoho cestujícího, a to jen tehdy, pokud se
vytočí směrem do uličky, lze využít pro
konverzaci se spolucestujícím (slečna v
červené mikině)
• na ostatních dvojsedačkách je místo pro
jednoho cestujícího, a to pouze tehdy, pokud se
posadí doprostřed přes obě sedačky (pán v
černém saku)
• na prvních dvousedačkách před prostředními
dveřmi je místa o něco více, přesto na místě
před skleněnou zástěnou doporučujeme
využívat pouze sedadlo blíže k uličce - u okna
díky zástěně také není prostor pro nohy (dáma
v černém saku)
• opěrka pro cestující s kočárkem je dobře využitelná
například pro četbu denního tisku nebo propagačních
tiskovin vydávaných dopravcem (pán s novinami)
• vyhrazená místa pro cestující se sníženou schopností
pohybu jsou vhodná pro všechny cestující bez ohledu na věk
(teenager se sníženou schopností pohybu hledící ven)
• dále se do autobusu celkem pohodlně vejde ještě jeden
stojící cestující na místo fotografa.

• Nastupujte a vystupujte nejlépe předními dveřmi. Řidič s
Vámi rád prohodí pár slov. Obzvlášť v zimě.

Tím je naplněna tzv. propagační kapacita autobusu a vůz by
měl být prohlášen za obsazený. Přepravu většího počtu
cestujících výrobce nepředpokládá. Proto žádáme cestující
veřejnost, aby do autobusů a trolejbusů značky Citelis
nepřistupovali, pokud už je ve vozidle více než 8 osob, popř.
12 osob v kloubovém voze. Nejlepší ovšem bude, když do
těchto vozidel nebudete nastupovat vůbec.

ztráty a nálezy

Protéza v MHD
Dne 28. září roku 2007 přibližně ve tři čtvrtě na sedm
odpoledne (večer, chcete-li) se několik zdařilých jedinců
nacházelo uvnitř pojízdné autobusové linky č. 70 jedoucí čistě
náhodně z Ořešína do Králova Pole na nádraží. Autobus
zastavil na zastávce Skrejš a nabral několik dalších lidí, kteří se
tou dobou vraceli z kulturně významné budovy nacházející se
poblíž zastávky Jehnice. Protože byl autobus téměř
poloprázdný, neváhali a sedli si do přední pravé části autobusu,
hned před prostřední dveře, jak jsou dvě a dvě sedadla proti
sobě. Aktivnější z těchto lidí si okamžitě všimnul podezřele
vypadajícího objektu a neprodleně na něj upozornil svého
kolegu. Po ujištění se, že nemá halucinace, konstatoval, že je to
skutečná protéza, čímž přivolal nezadržitelný výbuch smíchu
deroucí se z hrdel obou zmíněných účastníků dopravního
provozu.
Po několika minutách se zmínění blížili k cíli své cesty zastávce Semilasso. Tehdy autobusy podnikaly dobrodružně
výlukovou trasu ulicí Božetěchovou/Metodějovou k nástupní
zastávce linky č. 1. Pobaveni nenadálým exemplářem zamýšleli
vystoupit předními dveřmi a upozornit řidiče vozidla na její
přítomnost ve voze. Než se ovšem nadáli, protéza zmizela v
rukou postarší dámy, která si to štrádovala k okénku řidiče.
Napjatě ji pozorovali a čekali, co se ozve. Po pronesení „Pane
řidiči, někdo vám tam nechal zuby,“ se dostavil další zajímavý
hekot, tentokrát nejen ze strany oněch dvou občanů české
republiky, ale též ze strany řidiče, který pobaveně odpověděl:
„Tak mi je dejte, třeba se mi budou hodit.“ Opravdu by mě
zajímalo, jak se toto posléze bude prezentovat v rubrice ztráty a
nálezy.
Vůbec bych se nedivil, kdyby se v autobuse příště
nacházela dřevěná noha. Apeluji tímto na důchodce, kteří si
budou chtít z někoho vystřelit, aby podobné nesmysly
nechávali v linkách jim určeným, například 42 a nezatěžovali
tím okolní pracující lid.

Dopravní podnik
přijme do pracovního poměru

řidiče tramvají, trolejbusů, autobusů
Požadujeme:
• věk minimálně 21 let
• řidičské oprávnění minimálně sk. B
Nabízíme:
• práci v pomalu se rozvíjející firmě
• neschopné vedení
• aroganci nadřízených
• leckdy nesmyslné předpisy a nařízení
• mizerné pracovní podmínky
• práci se zastaralou technikou
• nespokojené a někdy až agresivní zákazníky
• celodenní práci ve stresujícím městském provozu
• směšný výdělek i s přesčasy

Bližší informace podá osobní oddělení
každého Dopravního podniku v ČR

Poznámka: Vzhledem k obnově vozového parku byly do
nových modelů autobusu Citelis 18M instalována okna, s nimiž
se lze dorozumívat jedině kličkou. Zmíněnou kličku dostanete
na požádání u řidiče; vydat ji lze ovšem pouze na základě
předložené platné zubní protézy. Upozorňujeme cestující, že
staré protézy se nebudou vyměňovat, vyzvedněte si proto,
prosím, Vaši novou zubní protézu včas. Platnost starých typů
protéz končí k 15. lednu 2008, po této době již nebude možno
staré zubní protézy používat, jakož i na staré zubní protézy
nebude možno vydat kličku k otevření příslušného okna. Nové
protézy jsou k dostání ve všech předprodejních místech
Dopravního podniku, především na Novobranské a též v
hlavním sídle štábu na Hlinkách v budově autoškoly, a to již od
1. prosince v době do 8 do 18 hodin. Využijte proto této
jedinečné možnosti, ať nečekáte frontu poslední den výdeje.
Výdej nových protéz končí 7. ledna, později bude možno
protézy zakoupit jedině telefonicky na čísle 543 174 317,
případně na stáncích s označením důchodce (panáček s
kabelami). Děkujeme za pochopení.
/MyKro/

kolo a kolejnice
V minulých dnech se v tisku objevily zprávy o tom, že nové
tramvaje Škoda 13T poškozují koleje. Zeptali jsme se proto
odborníků, zda se tyto zprávy zakládají na pravdě.
Nové tramvaje Škoda 13T jezdí v Brně teprve krátkou dobu na
to, abychom mohli ze všech stran vyhodnotit jejich účinky na
kolejový svršek. Nicméně tyto tramvaje mají obdobné
uspořádání pojezdu jako tramvaje Anitra od téhož výrobce. U
těchto tramvají jsou hodnoty opotřebení kol i kolejnic v Brně
nesrovnatelné s vozy s otočnými podvozky. Už ze zkušebního
provozu tramvaje 13T máme první negativní poznatky, které
signalizují vysoké hodnoty opotřebení.
Je možné případné opotřebovávání kolejnic a kol ještě dále
nějakým způsobem snižovat?
Ano, nejlépe vyřazením těchto tramvají.

plus / minus / citybus
Proč jezdí pořád více těch
nízkopodlažních autobusů?
Bude hůř!

strašných

nepohodlných

vymaluj si Poršetru

nový standard v MHD

SuperŠtatl Poršelíno
Dosavadní nasazení nových tramvají Škoda 13T s designem
Porsche jednoznačně ukázalo jejich nevhodnost pro každodenní
brněnský provoz. S toutu skutečností bylo samozřejmě od
počátku počítáno, proto dopravní podnik již v předstihu navrhl
zcela nadstandardní režim provozu - SuperŠtatl.

Ovšem nejzajímavější jsou služby cestujícím. První a druhý
článek jednotky bude upraven jako 1. třída s názvem SŠclass
(od 2. třídy se bude lišit jinou barvou potahů sedadel), ve třetím
článku bude tramvajové bistro GrayBar. Vozem bude též
klopýtat minibar s nabídkou občerstvení (tatranky). Cestujícím
bude samozřejmě dostupný nový barevný společenský magazín
Šalina (uvažuje se o vydávání speciální edice pouze pro
cestující Poršelína, a to pod název SuperŠalina), cestující 1.
třídy SŠclass budou mít navíc zdarma k dispozici rozličné
bezplatné tiskoviny.
Tarifně bude kategorie tramvají SuperŠtatl řešena zvlášť
pro obě větve, ceny základní nabídky SŠ Net ukazuje
následující tabulka:
Jízdné SŠ Net
SŠ Net jih
SŠ Net sever

Od 1.1.2008 budou tedy tramvaje 13T s designem Porsche
provozovány výhradně pod novou značkou kvality - SuperŠtatl
Poršelíno, která přináší dosud nevídanou úroveň cestování
nejen na křivých brněnských kolejích, ale prakticky v celém
vesmíru. Jednotky Poršelíno budou od počátku jezdit na dvou
tratích - severní větvi Řečkovice - Ečerova a na jižní větvi
Komárov - Červinkova. Na obou větvích bude jednotný
interval 120 min. s tím, že na hlavním nádraží bude zajištěna
přestupní návaznost v obou směrech (tzv. SuperŠtatl rozjezd).

2. třída
400 Kč
500 Kč

1. třída SŠ class
600 Kč
750 Kč

Jízdenka SŠ Net obsahuje jízdné ve zvoleném spoji SŠ
Poršelíno včetně povinné rezervace. Cestující s platnou
předplatní jízdenkou IDS JMK si mohou koupit pouze
povinnou místenku za 200 Kč. Běžné jednorázové jízdenky
IDS JMK ve spojích SŠ Poršelíno neplatí.

V.I.P. Poršelíno
V souvislosti se zahájením provozu tramvají SuperŠtatl
Poršelíno startuje dopravní podnik unikátní koncept VIP
Poršelíno, který umožní cestujícím spojů SŠ Poršelíno setkávat
se přímo na palubě tramvají s nejrůznějšími celebritami a
osobnostmi českého i mezinárodního společensko-kulturního
života. Účast již přislíbily takové osvědčené osobnosti jako
např. pánové Enge a Fittipaldi.
Zkrátka nepřijdou ani cestující běžných tramvají. Pro ně
dopravní podnik připravil obdobný koncept nazvaný Homeless
Socka, který umožní cestujícím obyčejných spojů setkávat se
přímo na palubě tramvají s nejrůznějšími individui a vyvrheli
společnosti, jakož i se zástupci nepřizpůsobivých menšin.
Tento program bude rozšířen i do trolejbusů a autobusů.

V novém roce Vám přejeme hodně zážitků při cestování MHD
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