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Lidské zdroje. Máme 
nové oddělení

Bezkontaktní 
odbavení platební 
kartou či automa-
tizace parkovišť. 
Představujeme 
projekty DPKV.

Bezkontaktní odbavení 
platební kartou
V  letošním roce jsme spustili bez-
kontaktní odbavení platební kartou 
na všech linkách MHD a podle 
tržeb a odezvy veřejnosti je tento 
krok velmi vítaný. Pro naši společ-
nost se jedná o ekonomicky nej-
výhodnější prodej jednorázových 
jízdenek a pro cestující o rychlý a 
snadný nákup. Obsluha je velmi 
jednoduchá, cestující si dotykem 
zvolí požadovaný druh jízdenky, 
přiloží bezkontaktní platební kar-
tu a ze zařízení odebere vytištěnou 
jízdenku. 

Nové palubní počítače
S  novým odbavovacím zařízením 
přišly k výměně i 17 let staré palub-

ní počítače, které nahradily palub-
ní počítače nové. Samotný proces 
výměny byl složitější, než se zprvu 
zdálo, především pak napojení na 
některé starší komponenty, jako 
např. transparenty, kterých u nás 
máme s  ohledem na léta, ve kte-
rých se pořizovaly, ve třech verzích. 
Samozřejmě by bylo jednodušší 
vyměnit i transparenty, ale to už 
bychom se dostali do poměrně vy-
sokých investičních částek. 

Čtečky karet na 
parkovacích automatech 
V  listopadu jsme provedli instalaci 
čteček bankovních platebních 
karet na čtyřech parko-
vacích automatech 
v Zahradní uli-
ci na čtyřech 
parkovacích 
automatech 
v ulici Dr. 
Davida Be-
chera. Jed-
ná se tedy 
o prvních 8 
platebních au-
tomatů osazených 
čtečkami platebních 
karet. Ve druhé etapě budou do 
konce roku osazeny čtečkami pla-
tebních karet parkovací automaty v 
ulici Jateční v počtu tří kusů a jeden 

parkovací automat v ulici Kopto-
va. Celkem tak do konce letošího 
roku budeme mít 12 ks parkova-
cích automatů umožňujících platbu 
prostřednictvím platebních karet. 
Zbývajících 11 ks parkovacích au-
tomatů osadíme čtečkami v příštím 
roce. 

Mobilní aplikace 
pro nákup jízdného
Z připravovaných novinek počát-
kem roku 2018 spustíme mobil-
ní aplikace pro nákup jízdného. 
V  první etapě bude tato aplikace 
bude umožňovat nákup jízdného 

MHD. Ve druhé etapě (2. kvartál 
2018) přibude možnost 

nákupu parkova-
cích lístků na 

parkovacích 
automatech 
a parkovi-
štích. Sou-
časně se 
spuštěním 

mobilní ap-
likace máme 

připraven bo-
nus, a to slevu ve 

výši 5,-Kč ze zakoupe-
ného jízdného, tzn. např. 20,-

Kč jízdenka na 20 minut bude po 
nákupu prostřednictvím mobilní 
aplikace cestujícího stát 15,-Kč. 

Elektronické 
peněženky 
na Karlovar-
ské kartě

Dalším krokem počátkem letošní-
ho roku bude spuštění plnohodnot-
né elektronické peněženky na Kar-
lovarské kartě, s  možností nákupu 
jízdného přes e-shop a validací pří-
mo ve vozidle MHD, bez nutnosti 
navštěvovat předprodejní kancelář. 

Automatizace parkovišť
Na jaře bychom rádi zavedli plnou 
automatizaci parkovišť, tzn. bezob-
služný systém (závora + automat) 
a s  tím spojené možnosti úhrady 
bezkontaktní platební kartou nebo 
prostřednictvím mobilní aplikace a 
samozřejmě v hotovosti.
Dále budeme na jaře pokračovat 
v  rozšiřování působnosti naší Kar-
lovarské karty a možnosti úhrady 
jízdného platební kartou na všech 
našich příměstských spojích, včetně 
možnosti využití elektronické peně-
ženky na Karlovarské kartě.

pokračování 
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Uvádíme naše projekty do života

Mzdy porostou 
i příští rok

Dveře jsme lidem 
otevřeli v novém

Získali jsme
prestižní cenu



Úvodník Uvádíme naše projekty do života: 
Co připravujeme nového?Vážení čtenáři, 

dovolte, abych vám 
představil 1. číslo 
zpravodaje Dopravního 

podniku Karlovy Vary. 

Smyslem tohoto čtení je, abych se 
s vámi podělil o informace, co se 
v rámci našeho dopravního podni-
ku připravuje. Jistě jste zazname-
nali, že se v našem DP dějí různé 
dílčí změny. Tyto změny vycházejí 
ze Strategického plánu rozvoje 
společnosti, kdy cílem těchto změn 
je posunout náš dopravník podnik 
kupředu, abychom se stali moderně 
se rozvíjející společností a současně 
zvyšovali komfort poskytovaných 
služeb. Budu velmi potěšen, pokud 
tento progres pocítíte osobně 
vy všichni, kteří našich služeb 
využíváte.  Dovolte mi, abych také 
poděkoval všem mým kolegům 
z DPKV, kteří se mnou usilovně na 
zapracování těchto změn pracují 
a bez nichž by nebylo možné tyto 
změny realizovat. Současně bych 
rád poděkoval vedení města Kar-
lovy Vary, jakožto jedinému akcio-
náři za maximální podporu, kterou 
nám při realizaci těchto změn 
poskytují. Myslím si, že vzájemná 
komunikace je velmi důležitá, a 
proto budu rád, když se podělíte se 
mnou o vaše poznatky z denního 
provozu a praxe, které by mohly 
mít vliv na efektivnější fungování. 
Vaše podněty mi můžete sdělit ne-
jen emailem na dpkv@dpkv.cz, ale 
i klasickým dopisem. Ti z vás, kteří 
by rádi dostávali tento zpravodaj 
do emailu, zašlete nám prosím váš 
email na adresu: dpkv@dpkv.cz se 
sdělením souhlasu zasílání. 
V  závěru mi dovolte, abych vám, 
našim cestujícím a mým kolegům, 
poděkoval za vaši přízeň. Přeji vám 
vše nejlepší v novém roce a věřím, 
že nám zachováte přízeň a budete 
s našimi službami spokojeni i v roce 
2018.
 
Ing. Lukáš Siřínek
místopředseda 
představenstva 
pověřený řízením 
společnosti

pokračování 
ze strany 1

Nové autobusy
Obnova vozového parku v letošním 
roce čítala nákup 2 nových auto-
busů značky Iveco Crossway a 2 
předváděcích modelů značky Iveco 
Urbanway v délkách 12 m (klasický 
autobus) a 18 m (kloubový auto-
bus). V příštím roce plánujeme ná-
kup 10 nových vozů, kdy osm z nich 
bude na pohon CNG, díky získání 
evropských dotací a dva autobusy 
na naftový pohon. V  rámci poža-
dovaných technických specifikací 
na nové vozy se zabývala pracovní 
skupina, složená z řidičů, dispečerů 
a techniků, aby nastavily technické 
specifikace a parametry tak, aby 
co nejlépe vyhovovaly nejen našim 
řidičům, ale i našim cestujícím. Na 
základě požadavků vzešlých z  této 
pracovní skupiny jsme výstupy za-
členily i do podmínek výběrového 
řízení.  

Vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců
V  letošním roce jsme nastartovali 
něco, čemu říkáme vzdělávání a 
rozvoj zaměstnanců, jehož smyslem 

je, abychom se profesně posunuli 
dále. Současně s tím je potřeba řešit 
zastupitelnost a nástupnictví. Proto 
si vedoucí jednotlivých oddělení a 
útvarů stanovili své zástupce, které 
zasvěcují do své pracovní náplně. 
Obdobně je to i se systémem ná-
stupnictví, kdy je potřeba začít vy-
chovávat mladší kolegy, aby mohli 
v případě např. odchodu do důcho-
du zastoupit ty starší a zkušené. A 
abychom mohli i růst v rámci jed-
notlivých pozic uvnitř naší společ-
nosti.

Lidské zdroje. Nové 
je oddělení i kolegyně 
Abychom mohli kvalifikovaně a 
fundovaně pokračovat v  rozvoji 
zaměstnanců a docílili tak nejen 
zpětné vazby bylo potřeba, aby 
byla v podniku obnovena plnohod-
notná pozice HR neboli oddělení 
Lidských zdrojů.  Od 1. 9. 2017 na 
tuto pozici nastoupila nová kolegy-
ně, Mgr. Simona Čuláková. Kromě 
vzdělávání a osobního rozvoje za-
městnanců má na starosti i náboro-
vé kampaně, nastavení zástupnictví 
a nástupnictví nebo rozšiřování be-
nefitů pro zaměstnance.

Dohoda s městem. Mzdy 
porostou i příští rok
V rámci mzdové politiky se podaři-
lo dohodnout s orgány města Kar-
lovy Vary tak, že proběhlo navýšení 
mezd u řidičů. Byl to úkol nelehký, 
ale jsem moc rád, že všichni zú-
častnění pochopili vážnost situace. 
Dovolte mi tedy i touto cestou po-
děkovat členům Finančního výbo-
ru města Karlovy Vary, radě města 
Karlovy Vary a všem zastupitelům 
města Karlovy Vary, kteří náš návrh 
podpořili a umožnili tak navýšení 
mezd pro naše řidiče.

Velmi si vážím práce mých kolegů 
a jsem rád, že jsou součástí našeho 
podniku. Jejich práci bereme až 
příliš automaticky a samozřejmě, 
je však potřeba si uvědomit, že bez 
nich by to nešlo. Bez nadsázky je 
považuji za hrdiny všedního dne.
V nejbližších dnech, při sestavová-
ní rozpočtu udělám vše proto, aby 
mzdy adekvátně rostly a nestagno-
vali i na ostatních pozicích než jen 
těch řidičských. Není to jednodu-
chý úkol, ale věřím, že se mi i tento 
krok podaří. Pokud se bude i nadále 
dařit naší společnosti ekonomicky 
tak, jako v loňském a letošním roce, 
tak to jednoznačně musí všichni 
moji kolegové pocítit na svých vý-
platních páskách.

Zřídili jsme Přepravní kontrolu
Od 1. září loňského roku jsme 
zřídili vlastní oddělení Přepravní 
kontroly. K  tomuto rozhodnutí mě 
vedla především potřeba zvýšení 
efektivity při výběru pokut, větší 
četnost nasazení kontrol a fakt, že 
poctiví cestující, kteří mají platný 
jízdní doklad nemůžou doplácet na 
ty nepoctivé. Nově tak můžete naše 
revizory potkat 8 hodin denně na 
našich linkách.  Součástí pracovní 
náplně kolegů revizorů je přeprav-
ní asistence a pomoc cestujícím se 

spoji a nákupem jízdného, ale i vy-
lučování cestujících nedodržujících 
přepravní podmínky. 
Vedoucím oddělení přepravní kon-
troly se stal Ladislav Heřman. Pro 
začátek bude mít po boku Václava 
Oplta, Ladislava Ráce a další tři ko-
legy brigádníky z řad našich řidičů 
na výpomoc.

Ladislav Heřman Vedoucí 
oddělení přepravní kontroly.



Upravujeme ceny jízdného

V patnáctém ročníku celo-
státní soutěže Sodexo Za-
městnavatel roku 2017 se 
Dopravnímu podniku Kar-
lovy Vary podařilo dosáh-
nout významného úspěchu. 
V kategorii Progresivní za-
městnavatel regionu 2017 
do 500 zaměstnanců získal 
třetí místo v Karlovarském 

kraji.

Soutěž vyhlašuje obecně prospěšná 
společnost Klub zaměstnavatelů a 
přihlášené firmy jsou hodnoceny 

V loňském roce jsme zahájili novou 
tradici, kterou je Den otevřených 
dveří DPKV. V této tradici jsme po-
kračovali i v letošním roce a úspěš-
ně tak absolvovali druhý ročník. 
Svým charakterem vycházel den 

Od nového roku jsme po sedmi 
letech přistoupili k úpravě jízdních 
dokladů. Během těchto sedmi let 
neproběhla optimalizace jízdného, 
přestože veškeré ceny rostly, a to ať 
již ceny pohonných hmot, elektric-
ké energie, inflace a vlastně veškeré 
komodity, se kterými se v  běžném 
životě setkáváme. 
Naši úpravu jsme připravili tím 
způsobem, že v  rámci jednorázo-
vého jízdného přicházíme se zru-
šením přestupní / nepřestupní jed-
norázové jízdenky a nahrazujeme ji 
jednorázovými přestupními jízden-
kami s  časovým omezením. Tzn. 
původní 18,-Kč nepřestupní jíz-
denka je nahrazena jízdenkou pře-
stupní, s dobou platností 20 minut 
v  hodnotě 20,-Kč. Další přestupní 
jízdenka s  dobou platností 60 min 
zůstává za 25,-Kč. Pokud však po-
užijete k  nákupu jakékoliv jízden-

ky mobilní aplikaci, bude vás daná 
jízdenka stát o 5,-Kč méně. 
Ceny na Karlovarské kartě se ne-
mění a zůstávají v platnosti stávající 
ceny. Pro ty z vás, kteří tedy využí-
váte časových kuponů se úprava cen 
nedotkne. A pokud v ročním pojetí 
plného jízdného hovoříme o částce 
3.200,-Kč / rok, tak denní jízdné vás 
vyjde na 8,8 Kč bez omezení. 
Kompletní změny v rámci tarifů je 
možné najít na našich webových 
stránkách.
Od 1.1. 2018 lze v rámci 24 hodino-
vé a 7 denní jízdenky přepravovat 
zdarma 1 dítě do 15 let. A dále 
v rámci jakéhokoli časového jízdné-
ho na Karlovarské kartě je možné 
přepravovat zdarma jednoho 
psa.

Dopravní útvar – zahájili 
jsme proces obměny
Počátkem letošního roku jsme 
spustili dlouhodobý proces obmě-
ny v Dopravním útvaru. 
Ve  druhé polovině 
roku odešel do 
zaslouženého 
důchodu Petr 
S l abi houd. 
Ve službách 
našeho do-
p r a v n í h o 
podniku strá-
vil 45 let. Do-
volte mi i touto 
cestou Petrovi Sla-
bihoudovi (na snímku) 
poděkovat za práci, kterou pro náš 
podnik za ta léta vykonal. Namísto 
toho, abychom na jeho pozici při-

jali nového kolegu, rozdělili jsme 
jeho pracovní povinnosti mezi 

ostatní kolegy na doprav-
ním útvaru a stejně 

tak jsme mezi ně i 
rozdělili výpla-

tu Petra Sla-
bihouda. Již 
nyní se může 
hodnotit, že 
se tento mo-

del osvědčil a 
ti kolegové, kte-

ří nebyli tak zku-
šení se šance chopili 

skvěle a převedli, že v nich 
potenciál je.

otevřených dveří z  předloňského 
úspěšného modelu. Navíc jsme ale 
připravili několik vylepšení, jako 
např. předvedení amerického škol-
ního autobusu nebo modelu HB 
Tatra a dětem rozdali více než 100 
hodnotných cen, včetně 23 ks mo-
bilních telefonů. O tom, že se den 
otevřených dveří líbil i vám, našim 
fanouškům, svědčí fakt, že vás letos 
bylo více než 6 tisíc. Děkujeme za 
vaši návštěvu!

Získali jsme 
prestižní cenu

podle mezinárodně uznávané me-
todiky Saratoga, podle níž výsledky 
připravuje odborný garant Price 
Waterhouse Coopers. Medailové 
umístění v soutěži nás velmi potě-
šilo, je to jasný signál, že poslední 
rok práce přinesl svoje výsledky 
a směr, kterým jsme se vydali, je 
správný, tak teď ještě s větší chutí 
budeme pokračovat v práci na tom, 
aby naši zaměstnanci byli spokojení 
a společně s námi se snažili budo-
vat dobré jméno podniku. V uply-
nulém roce jsme posílili především 
vzájemnou komunikaci, zavedli 
jsme pravidelné hodnocení zaměst-
nanců, nastavili systém vzdělávání 
a plán nástupnictví. Navíc všichni, 
kteří hledají místo v oboru, budou 
i díky udělenému ocenění vědět, že 
stojí zato o práci v našem doprav-
ním podniku uvažovat.

Výsledky hodnocení pro 
Karlovarský kraj: 3. místo 
Dopravní podnik Karlovy 
Vary, 2. místo Synthomer, 1. 
místo Karlovarské minerální 
vody.

Ve spolupráci s Vánočním domem 
jsme rozsvítili a nazdobili vánoční 

Mikulášská jízda 2017
autobus a vypravili jsme speciální 
mikulášskou jízdu s Mikulášem, 
čertem a spoustou ovoce a sladkostí 
pro všechny děti. Na základě velmi 
pozitivních ohlasů našich cestují-
cích příští rok jízdu určitě zopaku-
jeme. 

Chcete raději dostávat podnikový 
oběžník do emailové schránky? Stačí 
poslat váš email na adresu: dpkv@
dpkv.cz, o zbytek se postaráme.

Den otevřených dveří
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Tip
na skvělý

výlet

Výstava medvědů 
ve Vánočním domě

Víte, že vůbec největší výstavu med-
vědů v ČR můžete shlédnout ve Vá-
nočním domě v Karlových Varech? 
V ceně vstupenky je i prohlídka Vá-
nočního domu, Vánočního muzea 
a Kouzelného městečka. Za jedny 
peníze tak uvidíte hned čtyři ex-
pozice. Detailní informace o vstup-
ném a otevírací době si pro jistotu 
ověřte na webu vanocnidum.cz, kde 
najdete i další informace a na závěr 
přidáme jeden tip. Nainstalovaný 
je tady také Méďabox, kam mohou 
děti přinést svého již vysloužilého 
medvídka... Pokud už nese nějaké 
ty stopy užívání, to vůbec nevadí, 
vše se opraví a medvídek pak rozšíří 
sbírku a bude dál rozdávat radost 
návštěvníkům Vánočního domu.

Nové logo, nové korporátní 
barvy, nový web
Po dlouhých 17 letech jsme při-
stoupili ke změně loga a nového 
korporátního vizuálu. Při výběru 
barev jsme se vymezili od červené 
a žluté barvy, které jsou v tomto 
segmentu nejen příliš zprofanova-
né a zastaralé, ale svou podstatou 
evokují spíš varování nebo příkaz 
– Stůj! Pozor! Což se neslučuje s 
filosofií ekologické, nové, čerstvé, 
otevřené cesty, kterou jsme se vy-
dali. Barevnost nového loga DPKV 
vychází především z reálných barev 
krajiny, kde je DPKV situováno a 

Máme i nový web
Současně se změnou loga proběhla 
i změna našich webových stránek. 
Nové webové stránky jsou koncipo-
vány především pro zákazníka jako 
uživatele a potenciálního cestující-
ho po Karlových Varech. Obsahují 
tedy primárně funkci vyhledávání 
spojů, která je pro uživatele ta nej-
důležitější. Web byl navržen s ohle-
dem na maximální přehlednost a 
rychlou, intuitivní navigaci, zamě-
řenou na informace, které uživatel 
nejčastěji hledá a potřebuje. Hlavní 
novinkou je možnost využití in-
teraktivního vyhledávání spojení, 
včetně mapového znázornění jed-
notlivých spojů a linek. A to neje-
nom v  klasické desktopové verzi, 

ale i ve verzi 
mobilní. 

kterou naše klienty vozíme. Naše 
logo vychází ze tří základních barev 
– modrá, která značí prameny v na-
šem městě, soutok tří řek a nebe. 
Zelená znázorňuje lesy, které nás 
obklopují a současně ekologii, kte-
rou v  našem dopravním podniku 
aplikujeme (např. formou CNG au-
tobusů). Šedá značí silnici, po které 
jezdíme a současně naše technické 
zázemí. Důležitým prvkem loga je 
šipka – trojúhelník, směrovka, kte-
rý značí směr kupředu. Tento prvek 
šipky – trojúhelníku je dále promít-
nut v  našem korporátním designu 
v různých formách.


