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Poděkování generálního ředitele DPP zaměstnancům
Přinášíme poděkování generálního ředitele DPP Petra Witowského všem zaměstnancům za
odvedenou práci v souvislosti s epidemií koronaviru.
Milé kolegyně, vážení kolegové,
jsou to dva měsíce, co vláda ČR vyhlásila v souvislosti s pandemií Covid-19
nouzový stav a zavedla řadu mimořádných opatření. Jejich důsledky jsme
všichni zažívali na vlastní kůži: obavy ze šíření nemoci, nastavování nových
hygienických pravidel, extrémně složité shánění ochranných prostředků a
dezinfekce, omezování běžných aktivit, prázdné ulice či propad cestujících o
více než 80 %. Tato mimořádná doba kladla na všechny z nás mimořádné
nároky. Troufám si říci, že jsme se se všemi výzvami vypořádali se ctí.
Během celé doby nouzového stavu, i když se různá nařízení často měnila z
hodiny na hodinu, MHD v Praze fungovala na jedničku. Byla to jedna z mála
jistot, na kterou se dalo v této zvláštní době na 100 % spolehnout. A za to Vám všem bez rozdílu patří velký
dík. Za celé vedení děkuji všem zaměstnancům Dopravního podniku za obětavost, nasazení, profesionalitu,
ale také za flexibilitu, toleranci a shovívavost. V této nečekané zkoušce jsme obstáli. Protože všichni
dohromady jsme táhli za jeden provaz.
Mimořádná opatření se rozvolňují, i náš provoz se po jednotlivých trakcích postupně vrací do normálu.
Nemůžeme ale počítat s tím, že se vrátíme do stavu, který tady byl před pandemií. Každá krize zanechá
hodně stop a šrámů. Pandemie na Dopravní podnik měla a ještě bude mít zásadní dopady. Propad
cestujících využívajících MHD a jejich velmi pozvolný návrat znamená zásadní výpadek příjmů z prodeje
jízdného. Jenom za polovinu března a duben jsou to stovky milionů korun. Téměř žádní turisté a nižší
poptávka po MHD znamená také nižší výkony.
V jedné zkoušce jsme obstáli, ale ta těžší je teprve před námi. Připravme se na to, že hledání nového normálu
bude složité, bolestivé a zdlouhavé. Budeme muset hledat a nacházet úsporná opatření. V investicích, v
provozní oblasti, doslova v každém koutě Dopravního podniku. Spolu s akcionářem budeme muset pečlivě
zvažovat i načasování každé jednotlivé akce. Budeme opět potřebovat váš um, píli, nasazení, profesionalitu a
odpovědnost. Berme toto období jako příležitost, příležitost se zamyslet nad tím, jak věci děláme. Jako
příležitost realizovat dlouho odkládané projekty, které nás posunou zase o kus dopředu. Třeba optimalizaci
dopravní sítě MHD a dopravních výkonů, po které dlouhodobě voláme.
Jsem přesvědčený, že to společně zase zvládneme. Držte se!
Petr Witowski,
předseda představenstva
a generální ředitel DPP
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