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VÁNOČNÍ
KONCERT
Jakub Jan Ryba
Česká mše půlnoční

Program

Účinkující

Lukáš Trykar / Veselé vánoční hody
Petr Kolář / V půlnoční hodinu
Jan August Vitásek / Hymnus Pastoralis
Jakub Jan Ryba / Spi, spi, neviňátko
Jakub Jan Ryba / Srdce plesá
Jakub Jan Ryba / Milí synáčkové
Jakub Jan Ryba / Česká mše půlnoční

Sbormistr: Lukáš Janírek
Soprán: Andrea Soukupová
Alt: Kristýna Šorsáková
Tenor: Tomáš Fiala
Bas: Martin Vacula

Pěvecký sbor za dobu své existence nastudoval již Rybovu 
Českou mši vánoční, známou jako Hej, Mistře! Z dalších
vánočních děl Missu Pastoralis Františka Xavera Brixiho.
Nyní se dočkala nastudování Rybova druhá vánoční mše 
Půlnoční. Sól se zhostili profesionální sólisté. Koncert
doplňují Rybovy pastorely a další vánoční skladby.

4. 1. 2018 v 19:00 hodin
Kostel sv. Václava, Praha 10 - Vršovice

www.sbordpp.cz
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Nařízení zpřesňuje povinnosti pro správce 
a  zpracovatele osobních údajů. Tato změna 
bude natolik rozsáhlá a  komplexní, že DPP 
za účelem včasné přípravy uzavřel smlouvu 
se společností ČD  – Telematika,  a.  s., která 
analyzuje rozsah a úroveň současného stavu 
zpracování osobních údajů v  DPP. Na zákla-
dě provedené analýzy pak navrhne procesní, 
technická a  organizační opatření k  zajištění 
souladu nakládání s  osobními údaji v  DPP 
s nařízením.

Nařízení nabízí demonstrativní (tj. neúplnou) 
definici pojmu osobní údaj, neboť pojem 
osobního údaje se neustále vyvíjí v soula-
du s  rozvojem informačních technologií.  
Za osobní údaj je již nyní považována 
např. také IP adresa, pokud se vztahuje k ur-
čené nebo určitelné osobě. Osobním údajem 
podle nařízení jsou však např. i fyziologické, 
genetické nebo psychické identifikátory.

Zpracování osobních údajů je možné ze zá-
kona (např. osobní údaje tzv. černých pasažé-

rů) nebo na základě souhlasu (např. pro mar-
ketingové účely). Podle nařízení bude muset 
být souhlas udělený svobodně, tj.  nelze 
udělením souhlasu podmiňovat uzavření 
služby, pokud nebudou pro poskytování 
služby osobní údaje nezbytně nutné. Dále 
musí být souhlas udělen pro konkrétní účel, 
který bude muset být srozumitelně vyjádřen. 
Stejně jako dnes bude možné souhlas kdyko-
liv odvolat, o čemž musí být subjekt již před 
udělením souhlasu informován.

Jednou z  nejvíce zmiňovaných situací, kte-
rou nařízení upravuje, je právo na výmaz 
(právo být zapomenut), které umožňuje sub-
jektům údajů požadovat, aby správce bez 
zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, 
pokud již nejsou potřebné pro účely, pro 
které byly shromážděny, byl odvolán souhlas 
se zpracováním nebo nastal jiný z nařízením 
předpokládaných důvodů. Toto právo náleží 
subjektům již dnes, ovšem nebylo dostateč-
ně známo veřejnosti.

Nařízení sjednocuje pravidla pro nakládání 
s  osobními údaji v  celé EU, když členským 
státům poskytuje možnost upravit si některé 
dílčí otázky zvláštním zákonem. Ten je v ČR 
předmětem připomínkového řízení a  nelze 
tedy spoléhat na to, že 25.  5.  2018 již bude 
v  účinnosti. Pokud v  účinnosti opravdu ne-
bude, bude v  ČR ochrana osobních údajů 
upravena v celém rozsahu nařízením.

Nařízení zpřísňuje ochranu práv subjektů 
osobních údajů, tedy každého z  nás. U  pří-
ležitosti přípravy na naplňování jeho poža-
davků si každý z  nás může položit otázku, 
jak zachází se svými osobními údaji, zda je 
neposkytuje i  těm osobám, které na jejich 
poskytnutí nárok nemají nebo které je k ni-
čemu nepotřebují. A  že soukromé telefonní 
číslo nelze poskytovat třetím osobám bez 
souhlasu osoby číslo užívající snad ani není 
nutné připomínat.

Milan Zeman,  
odbor Právní

GDPR: BLíží SE NOVé NAříZENí 
O OcHRANě OSOBNícH úDAJů 

právní poradna

V rámci příprav na naplňování 
požadavků GDPR si každý z nás 
již nyní může položit otázku, jak 
zachází se svými osobními údaji.

od 25. května 2018 začne ve všech zemích eu platit nařízení ep  
a rady č. 2016/679, které SJednotí požadavky na ochranu 
oSobních údaJů. nařízení Je zkráceně označováno Jako 
Gdpr, tedy General data protection reGulation. v čr doJde 
v SouviSloSti S uvedeným nařízením ke zrušení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně oSobních údaJů, ve znění pozděJších 
předpiSů, který bude nahrazen novým zákonem.

Měsíčník Dopravního podniku získal za rok 
2017 ocenění v  24. ročníku soutěže firemní 
komunikace czech Top 100. DP kontakt se 
umístil na 2. místě v  kategorii časopisů pro 
zaměstnance, a  to mezi tak silnými soupeři, 
jako je vítězný ČEZ či na třetí pozici investiční 
společnost cTP. K ocenění se vyjádřil i gene-
rální ředitel DPP Martin Gillar: „Podnikový 
časopis s dlouholetou tradicí svým obsahem 
přispívá k  dobrému jménu naší společnosti. 
V  podniku s  téměř 11 tisíci zaměstnanci má 
svoji nezastupitelnou roli jako informační ka-
nál v tištěné podobě, který v dnešní době ne-
ztrácí na oblibě, což oceňují i odborové orga-
nizace působící v  DPP,“ a  dodal: „Jsme proto 
rádi za potvrzení kvalitní tvorby našeho časo-
pisu od nestranných odborníků a přeji redakci 
mnoho dalších úspěšných vydání.“

Odborná porota, složená z  grafiků, umělec-
kých fotografů, jazykových, polygrafických 
a komunikačních odborníků brala při hodno-
cení v  potaz jazykovou a  stylistickou správ-
nost, propojení obsahu a  výtvarného zpra-

cování, kvalitu tisku, fotografií, výtvarného 
pojetí a celkový dojem. Ocenění v této prestiž-
ní soutěži potěšilo i vedoucí odboru Kance-
lář společnosti Zoru Karmazín Blümlovou: 
„cena czech TOP 100 je v případě skromného 
složení redakce DP kontaktu zároveň poděko-
váním okruhu spolupracovníků, tedy zejmé-
na členům redakční rady, z nichž se rekrutují 
i  pravidelní autoři textů a  obrazového mate-
riálu, bez nichž by naplnění obsahu bylo ne-
myslitelné.“ Jako ocenění pro ty kolegy z DPP, 
kteří v rámci své hlavní náplně přispívají svým 
dílem bez nároku na honorář k tvorbě měsíč-
níku, vnímá tuto cenu i šéfredaktor DP kon-
taktu Petr Ludvíček a  dodává: „Povoleným 
dopingem pro nás je jejich nadšení pro časo-
pis a také náměty a připomínky čtenářů z řad 
zaměstnanců, cestujících či fanoušků dopra-
vy. Ocenění je příjemným překvapením, pro-
tože máme za sebou teprve rok s novou grafi-
kou.“ O to víc se těšíme na shledání s Vámi na 
stránkách dalšího, již 23. ročníku.

Vaše redakce

DP KONTAKT  
na Stříbrném Stupni

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí čtenáři,

velmi si vážím Vaší práce, kterou jste pro Dopravní podnik hl. m. Prahy odvedli 
v právě končícím roce, jenž nám nepřinesl jen snadné úkoly. O to více si cením 
Vašeho přístupu, jehož výsledky se pak projeví v  ekonomických výsledcích 
společnosti, které můžeme hrdě prezentovat.

Dnes už ale vím, že nejde jen o ekonomické výsledky. Kvalitní, moderní společ-
nost je společností spokojených a loajálních zaměstnanců, kteří jsou schopni 
na oplátku za jistotu a stabilitu učinit pro společnost vždy o něco navíc. Velmi 
dobře si uvědomuji, že něco navíc je například to, že i přes nedostatek jízdního 
personálu, se kterým se potýkáme, vypravujeme veškeré spoje řádně a včas 
tak, jak je nám určeno. Za to patří Vám všem velký dík.

Z  pozice vedení společnosti budeme dodržovat schválenou strategii. Ma-
ximálně se budeme snažit o  zrychlení modernizace vozového parku a  vše-
obecně technologického rozvoje s  cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných 
přepravních služeb. To vše s respektem k tradici, zvyšujícímu se zájmu ces-
tujících o naše služby, ale v neposlední řadě i k mezinárodnímu ocenění páté 
nejlepší městské hromadné dopravy  na světě. 

Směrem do podniku zůstávají i pro další období základními takové pojmy, jako 
jsou standardy kvality, dodržování finančního a  investičního plánu, hledání 
úspor napříč všemi úseky, uzavírání výhodných smluv pro DPP, intenzivní 
práce na trase metra I.D a  směrem k  zaměstnancům zachování atraktivity 
zaměstnání spojené s adekvátním ohodnocením včetně benefitů.

Vám i Vašim blízkým přeji prožití Vánoc v klidné atmosféře a děkuji těm, kteří 
v době svátků zajišťují pražskou hromadnou dopravu. Do roku 2018 Vám všem 
přeji zdraví, pohodu doma i v zaměstnání a těším se, že se společně a čelem 
postavíme novým výzvám.

Martin Gillar,
předseda představenstva a generální ředitel DPP

4 5DP kontakt 12/2017 DP kontakt 12/2017
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ak tuálně

V  listopadu přijela do DPP již poněkolikáté britská 
delegace z  dopravní společnosti Arriva Wales. Díky 
opakovaným návštěvám registrují obrovské investice, 
které jdou jak do obnovy tramvajové infrastruktury 
i  vozového parku. Ze sousedního Slovenska zavítaly 
do Prahy dvě odborné skupiny; jedna se zajímala 
o autobusovou trakci a navštívila tak Opravnu autobusů 
v  Hostivaři, druhá preferovala kolejová vozidla (depo 
metra Kačerov a  Opravnu tramvají). Koncem měsíce 
sdíleli odborníci z  polského Gdaňsku společně se 
členem Trolejbusové komise Mezinárodního svazu 
veřejné dopravy UITP s  našimi odborníky zkušenosti 
z  probíhajícího trolejbusového projektu DPP. Součástí 
jejich programu byla prezentace trolejbusu a  nabíjecí 
infrastruktury dynamického nabíjení poblíž Palmovky. 
Poslední dva listopadové týdny v  Praze tradičně 
strávili studenti drážďanské Střední průmyslové školy 
dopravní, kterým se v  rámci jejich stáže věnovalo 
nespočet zaměstnanců DPP z mnoha provozů.      (jd)

ListOPAD vE zNAmENí 
zAhRANiČNích  
NávŠtěv

celkem 9 tuzemských měst s tramvajovým provozem se v pátek 
1. prosince 2017 zapojilo do osvětové kampaně „Dopravní pod-
nik proti AIDS“. V den, kdy si lidé celosvětově připomínají Světový 
den boje proti této zákeřné nemoci, vyjela speciálně vyzdobe-
ná tramvaj rovněž do pražských ulic. Také při čtrnáctém roční-
ku společné akce DPP a občanského sdružení Česká společnost 
AIDS pomoc nechyběli v tramvaji dobrovolníci, kteří během jízdy 
nabízeli cestujícím informační materiály a odznáčky ve tvaru čer-
vené stužky, tedy uznávaného symbolu sympatií s HIV pozitivní-
mi a nemocnými AIDS.                 (red)

tRAmvAJ PROti 
AiDs POČtRNáctÉ 

Mezinárodní svaz veřejné dopravy UITP ve spolupráci s estonským 
Ministerstvem hospodářství a spojů zorganizoval v Tallinnu v rámci 
oficiálního programu estonského předsednictví Radě Evropské unie 
seminář „Inteligentní mobilita 2020: Inovativní a udržitelná městská 
doprava v  Evropě“. Více než 150 účastníků tak 22.  listopadu  2017 
zvolilo za cíl své cesty malebný Tallinn. Odpolední blok semináře 
byl věnován zelené mobilitě. Na pěti příkladech byly prezentovány 
nejlepší případové studie přístupu měst střední a východní Evropy 
k  tomuto tématu. DPP využil pozvání na seminář a  Ing.  Jiří Došlý 
přítomné seznámil s filosofií MHD v Praze a významem provozova-
ných kolejových městských systémů (metra a  tramvají) pro Prahu. 
V následné diskusi se účastníci zajímali hlavně o probíhající projek-

ty v  oblasti elektrifikace autobusové dopravy DPP nebo o  zdroje 
financování investic do rozšiřování sítí „zelené mobility“ či nákupu 
vozidel.

Je potěšující, že díky aktivní účasti zástupců DPP v UITP nebo pub-
likování více článků k danému tématu v letošním roce v odborných 
mezinárodních časopisech měli diskutující povědomí o  probíha-
jících projektech DPP. Předsednictví je považováno za jeden z  klí-
čových nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých zemí Evropské 
unie a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie. Možnost 
vystoupit na akci pod hlavičkou předsednictví EU lze proto považo-
vat za prestižní událost pro DPP.           (jd)

stOPA DPP v EstONskÉm 
PřEDsEDNictví v RADě EU 

První prosincová sobota ve 
střešovické vozovně patří 
již tradičně mikulášské na-
dílce a ani letošní rok nebyl 
výjimkou. Pro malé i  velké 
návštěvníky byl připraven 
pestrý program plný sou-
těží a  atrakcí. V  rámci vá-
nočních dílen si pak všich-
ni mohli vyrobit dáreček 
na památku. Mikuláš a jeho družina nebyli však k vidění pouze ve vozovně,  
zájemci se s nimi mohli setkat také v historické tramvaji i v oblíbené histo-
rické soupravě Ečs, poprvé na trase B pražského metra.                   (jaš)

MIKULÁš 
Se Svou 

družinou 
v mhd 

fo
to

: p
et

r h
ej

na

SEDMÝ ROČNÍK CZECHBUSU Je za námi  
Téměř šest tisíc návštěvníků, tedy o  cca  8  % více než v  loňském roce, přilákal na 
pražské Výstaviště specializovaný veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové 
a  servisní techniky czechbus. Toho se letos zúčastnilo celkem 82 vystavovatelů 
z 8 zemí a prezentováno bylo celkem 23 značek výrobců z Evropy i Asie.              (red)

foto: incheba

foto: petr hejna

ak tuálně

Již poosmé uspořádal DPP ve spolupráci s  Policií ČR dopravně-
-bezpečnostní akci „Není cesty zpět“. účelem preventivní kampaně 
zaměřující se především na žáky základních škol bylo především va-
rovat před riziky spojenými s provozem tramvají. Ve čtyřech tramvajo-
vých smyčkách, a to na Kotlářce, Červeném vrchu a u vozoven Pankrác 
a Kobylisy, se tak ve dnech 21. – 30.  listopadu 2017 objevila tramvaj, 
opatřená snímky a materiály s bezpečnostní tematikou. Právě v ní pak 
mohly přítomné děti naslouchat vyprávění policistů z Krajského ředi-
telství Policie hl. m. Prahy a řidičů či dispečerů z DPP, kteří přitažlivou 
formou připomínali pravidla tramvajového provozu.           (red)

o podzimní  
„NENÍ CESTy ZPĚT“  
byl záJem 

Ve dnech 23.  – 25.  listopadu  2017 se v  Kongresovém 
centru Praha uskutečnil již 22. veletrh pražských střed-
ních škol Schola Pragensis, tentokrát s podtitulem Buď 
režisérem svého života. Hlavním tématem prezentace 
Střední průmyslové školy dopravní bylo 65. výročí zalo-
žení školy, její úspěšní absolventi a ze současnosti žáci 
napříč obory. Kromě modelu tramvajového trenažéru 
škola představila také informační dopravní systém, kte-
rý zapůjčili žáci - dopravní nadšenci. Nechyběly robo-
tické stavebnice a model závodního auta na vodíkový 
pohon z projektu Hydrogen challenge Horizon. Po loň-
ském úspěchu týmu Motol Speeders čeká jeho členy 
sestavení dvou modelů, takže je na co se těšit. Zmíněné 
aktivity byly k  vidění i  v  sobotu 2.  prosince, kdy SPŠD 
uspořádala v rámci oslav Den otevřených dveří. Na pro-

gramu byla nejen prohlídka školy v Motole a v Morav-
ské ulici, ale i zkoušky nanečisto, setkání s absolventy, 
které čtenáři znají ze seriálu v DP kontaktu.               (red)

sPŠD: z veletrhu  
rychle do motola 

foto: zdeněk bek

foto: zdeněk bek

ADVENTNÍ 
BRONZ 
pro pěvecký 
Sbor dpp

Pěvecký sbor DPP se v  sobotu 2.  prosince  2017 zúčast-
nil Mezinárodního festivalu adventní a  vánoční hudby 
v  Praze s  cenou Petra Ebena. Zastoupení jednotlivých 
zemí bylo početné, zpívaly sbory z  Itálie, Rumunska, Lo-
tyšska, Slovenska, Polska, Norska a pochopitelně z České 
republiky. Přehlídka souborů před mezinárodní porotou 
se uskutečnila v kostele sv. Martina ve zdi. Sbor DPP v ka-
tegorii komorních sborů do 24 zpěváků byl zařazen do 
bronzového pásma, což je velký úspěch, za kterým stojí 
píle a hodinová zkoušení. Dodejme ještě, že byl vyhlášen 
i  absolutní vítěz celé soutěže. Z  pěti sborů, zařazených 
do zlatého pásma, vyhrál po finálově zazpívaných dvou 
skladbách ženský pěvecký sbor z Itálie.                       (red)
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dpp v Síti

Sociální sítě, chytré  telefony a  mobilní data. Již několik 
let jsou součástí každodenních životů po celém světě.  
Kdo není na síti, jakoby nebyl a  toto pravidlo platí i  pro 
DPP. V současné době můžete najít červené logo největ šího 
dopravce v Praze na sociální síti Facebook, Twitter, profesní 
síti LinkedIn a youtube, respektive Google+.

Česká republika je v současnosti pod modrobílou vládou Face-
booku, který využívá 4,8 milionu lidí různých věkových kategorií. 
Pro tyto uživatele se snaží správci sociálních sítí DPP vytvářet za-
jímavý obsah, který nejen informuje, ale i pobaví a zároveň při-
pomene zajímavé historické milníky pražské dopravy.

údaj 11 209 „To se mi líbí“ mohl vidět návštěvník oficiálního profi-
lu DPP v poslední den kalendářního roku 2016. Za jedenáct uply-
nulých měsíců narostl počet fanoušků o více než tři a půl tisíce na 
14 928 (stav k Mikuláši 2017). Největší zásluhu na tomto nárůstu 
má zvýšený počet zveřejňovaných videí, která jsou mezi uživate-
li velice populární. Mezi nejúspěšnější příspěvky letošního roku 
můžeme zařadit jízdu historické soupravy Ečs při 39.  výročí od 
zahájení provozu metra. Dále převoz historického trolejbusu Ta-
tra T400 před zahájením testování elektrobusu v  Prosecké ulici 
a  pomyslným vítězem letošního roku byl spot, který představil 
odtahový speciál Tatra Phoenix.

Pokud máte jakékoliv náměty a připomínky, neváhejte nám na-
psat na e -mail: facebook@dpp.cz

Zdeněk Bek a Petr Vítů
                    

I DíKy VIDEíM FAcEBOOK ATAKUJE 
HRANIcI 15 000 FANOUšKů

Propagovat příspěvek Zveřejnit

ak tuálně

Smutnou zprávu se dozvěděli kolegové Otakara Jetela, který je 
navždy opustil 19. listopadu 2017 ve věku 69 let. Svoji pracovní činnost 
u  Dopravního podniku pan Otakar zahájil v  roce 1969 jako průvodčí 
a řidič tramvaje ve vozovně Vokovice. Poté přešel do vozovny Střešovice 
jako směnový výpravčí a  dále pak zastával funkci technického 
pracovníka depa Střešovice. Otakar Jetel se vrátil zpět do vozovny 
Vokovice v  pozici vedoucí vozovny, kde měl na starosti jak provoz, 
tak depo. Od roku 2005 pracoval v  bezpečnostním úseku v  oddělení 
Krizové plánování jako technický pracovník.

Čest jeho památce.

vzpomínka 
na OTAKARA 

JETELA  
Jedenáctý listopadový den roku 2017 své blízké a  kolegy 
opustil ve věku nedožitých 83  let Emil Kliment, dlouholetý 
kolega a kamarád. Emil pracoval v podniku již od ro ku 1955, byl 
v provozovně Pankrác, pak přišel do Vršovic, kde pracoval až do 
odchodu do důchodu v  roce 2004. Všichni ho měli moc rádi, 
byl přátelský, ochotný vždy pomoci a  jeho svérázný humor je 
nezapomenutelný pro všechny, co ho znali. Vzpomínka na něj 
vyvolává úsměv na tváři i  přes smutek z  jeho odchodu. Znají 
ho i  děti jeho kolegů, protože pro ně pořádal neopakovatelné 
akce, byl to prostě báječný chlap. Nikdy na Emila Klimenta 
nezapomenou kolegové – autobusáci z Vršovic.

odešel  
EMIL KLIMENT

Ocenění z rukou generálního ředitele DPP Martina Gillara převzala dozorčí 
stanice vlasta Rýdlová (na snímku i  s  vedoucím jednotky Provoz Metro 
Karlem Pečeným). Při své službě se 10.  listopadu  2017 v  poledne stala 
svědkem situace, kdy se zjevně duševně narušená žena pokusila ve stanici 
Ládví vytrhnout matce čtyřletého chlapce. Do  příjezdu hlídky policie 
paní Rýdlová matku s dítětem ukryla v bezpečí. Jak při převzetí „čestného 
uznání za obětavost při mimořádné situaci“ uvedla, reagovala spontánně 
a k bleskové reakci ji navedlo, že se jednalo o malé dítě. Byla potěšena, že 
všichni z incidentu vyvázli bez úhony.     (red)

ObětAvOst z LáDví OcENěNA 

foto: petr ludvíček

Po vloni vánočně nazdobené 
mazačce letos DPP vypravil 
do ulic hlavního města první 
linkovou vánoční tramvaj. Od 
prvního prosincového dne až 
do 6. ledna 2018 cestující mo-
hou potkávat či jezdit vozem 
15T Forcity č. 9401. O vánoční 
osvětlení vozu se stará 600 me-
trů kabelů s 9000  světýlek a na 
zadní plošině je osazen svítící 
postavou anděla.

Aby byla naplněna symbolika 
Štědrého dne, tedy 24. prosin-
ce, byl by ideální vůz č. 9424. 
Podařilo se alespoň vybrat číslo 9401, což odpovídá prvnímu výjez-
du tramvaje na pravidelnou linku s cestujícími, tedy první den v mě-
síci. Před vlastní instalací LED osvětlení bylo nutno vůz připravit ze 
strany připojovacích míst, což se podařilo ve spolupráci marketingu 

(kde  se bude svítit), Tech-
nické kontroly (jak se bude 
napájet vlastní dekorativ-
ní LED  osvětlení) a Škody 
Transportation (kde a za ja-
kých podmínek se připojí). 
Vlastní instalace proběhla 
mezi 29.  a  30. listopadem 
dvanácti pracovníky pro-
vozu Motol za  spolupráce 
s marketingem. 

Po představení noviná řům 
30. listopadu ve smyč ce 
Tě š  nov pak ráno 1.  prosin -
ce v  4:56 opustil vůz  9401 
s vánočním osvět le ním 

vo  zov nu Motol a začal převážet cestující po Praze na pravi-
delném spoji páteřní linky číslo 9, pořadí 12 ve všední dny.  
Po každém zatažení tohoto vozu pak probíhá kompletní kontro-
la uchycení celého osvětlení, a to jak vnějšího, tak z  vnitřku vozu.       

(pel; fou)

PRvNí LiNkA  
tRAmvAJE vE váNOČNím  
hábitU 

foto: petr hejna
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akce

text a foto: ondřej krulikovský

Jednalo Se konkrétně o výhybku 
v depu kačerov S číSlem 12 
a označením 1:7,5 – 150. vybrána 
byla ze dvou důvodů: Jednak 
Je denně poJížděna Soupravami 
m1 a Služebními vlaky včetně 
podvozků převážeJících 
koleJnice a také z důvodu JeJí 
polohy v blízkoSti komunikace. 
na ní mohla být betonová 
výhybka Smontována a také 
zapatkován Jeřáb noSnoSti 
70 tun. Samotné vyJmutí Staré 
a vložení nové výhybky trvalo 
pouze zhruba 2 hodiny.

NOČNí MANéVRy  
S VÝHyBKOU 
V BETONU 

ČAS 8:30 – ZAČíNá PRVNí RUČNí PODBITí NOVé VýHyBKy. DOKONČENí 
PRAcí VČETNě MONTážE PříVODNí KOLEJNIcE, NOVéHO ČELISťOVéHO 
ZáVěRU A PřESTAVNíKU PROBěHLO 14. 10. V 15 HOD.

Práce provedli pracovníci služeb: 
stavby a tratě, Elektrotechnika, 
sdělovací a zabezpečovací. Jim 
i všem ostatním zaměstnancům 
DPP, podílejícím se na přípravě 
této akce, patří velké poděkování.

13. 10. 2017, ČAS 23:00 – PříPRAVNé PRácE NA VyJMUTí STARé VýHyBKy 1:7,5 – 150, 
TEDy DEMONTáž SPOJEK KOLEJNIc, VODIVýcH PROPOJEK, řEZáNí KOLEJNIc, 
ODPOJENí PřESTAVNíKU A HáKOVéHO ZáVěRU. 30 MIN. POTé PROBíHALA 
DEMONTáž PříVODNí KOLEJNIcE VČETNě PůVODNícH KONZOLí

14. 10. 2017, ČAS 0:10 – VýMěNOVá 
ČáST VýHyBKy PřEKONáVá, 

PO VyJMUTí ZE ŠTěRKU V ČASE 0:05, 
POMOcí JEřáBU S NOSNOSTí 70 T 

OPLOcENí ZHLAVí DEPA. VŠEcHNy 
ČáSTI PůVODNí VýHyBKy ByLy 

DEMONTOVáNy NA SILNIcI U DíLEN 
PřILéHAJícícH K BUDOVě J

ČAS 0:30 – VyJMUTí SRDcOVKOVé ČáSTI VýHyBKy, PřED  
10 MINUTAMI ByLA VyJMUTA STřEDOVá ČáST VýHyBKy

ČAS 1:30 – POKLáDKA NOVé VýMěNOVé ČáSTI NA BETONOVýcH PRAžcícH 
O HMOTNOSTI 13,6 TUNy. PůL HODINy POTé JIž PROBíHALA MANIPULAcE S cíLEM 
ULOžIT STřEDOVOU A SRDcOVKOVOU ČáST NA BETONOVýcH PRAžcícH (16,7 T)

ČAS 3:00 – POKLáDKA DLOUHýcH 
SPOLEČNýcH PRAžců ZA VýHyBKU 
A KRáTKýcH NAVAZUJícícH 
BETONOVýcH PRAžců. POTé SE Až 
DO 8. HODINy RANNí PROVáDěLO 
MJ. SESTyKOVáNí VýHyBKy, MONTáž 
KOLEJE NA SPOLEČNýcH PRAžcícH 
ZA VýHyBKOU, ZASyPáNí VýHyBKy 
KAMENIVEM 32/63 BI
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Na počátku zájmu byly Hlubočepy 
a „Kulaťák“…
Jako malého kluka mě postihla taková 
věc  –  díky tátovi, který pracoval nedaleko, 
jsem se už coby pětiletý ocitnul na tramvajo-
vé smyčce v Hlubočepech, kde se tzv. kuplo-
valo. A  to byla tuze krásná věc, která se mi 
líbila. Další zážitek, související s dopravou, se 
pak váže ke „Kulaťáku“ v  Dejvicích. Hrozně 
rád jsem tam čekával na mámu, když jezdila 
z práce. A protože jsem vždycky chodil s vel-
kým předstihem, prohlížel jsem si vozy, které 
kolem jezdily. Neměl jsem samozřejmě sebe-
menší tušení, který se jak jmenuje, že existují 
nějaké dvoutisícováky, plecháče, vamberá-
ky… Začal jsem si ale všímat toho, že jsou 
různé, že se od sebe liší. Přemýšlel jsem, proč 
tomu tak je, nicméně neměl jsem nikoho, kdo 
by mi poradil.
 
Od vozů ke kolejím a síti…
A jsme opět u „Kulaťáku“ – právě zde byl to-
tiž velký plán městské dopravy v Praze s po-
drobnou sítí tramvajových linek. Můj „úlet“ 
pak kupodivu nespočíval v  tom, že bych se 
zajímal o vozidla, jako asi 70 % fanoušků do-
pravy, ale spíš o linky a koleje. Nevím proč, ale 
vždycky se mi líbilo, po čem tramvaje jezdí.
 
Bavič třídy…
Je o mně všeobecně známo, že už někdy v je-
denácti letech jsem s  oblibou na požádání 
odrecitoval všechny linky městské dopravy 
i  se stanicemi. Nevím, proč mi to tehdy zů-
stalo v  hlavě, každopádně se tím bavili moji 
spolužáci. Třeba když jsme byli na škole v pří-
rodě, ptali se: „řekni nám, kudy jezdí jede-

náctka?“ A já recitoval trasu od Divoké Šárky 
až po Černokosteleckou. Do dneška bych tu 
její původní trasu dal dohromady, dnešní 
však nikoliv. Po tolika změnách už prakticky 
nevím, co kam jezdí.
 
Výstřižky, které skončily v koši…
Od deseti let jsem si lepil do sešitu výstřižky 
týkající se dopravy. Každý den jsem poctivě 
stříhal novinové články a pak jsem v šestnác-
ti všechno vyhodil. To byla ale blbost! Dnes 
bych si rval zbývající vlasy, protože záznamy 
v  našem podnikovém archivu začínají až ro-
kem 1968, s  mojí aktivitou jsme mohli mít 
o čtyři roky víc. Dokonce si pamatuju i první 
článek, který jsem si o městské dopravě v Pra-

ze vystřihnul. Byl publikován na podzim roku 
1964 v  Lidové demokracii a  tuším, že měl 
nadpis „Třída SNB bez tramvají“.
 
Kam po škole? Toť těžká otázka…
Kromě dopravy jsem měl samozřejmě 
i spoustu jiných zájmů. Zajímal mě zeměpis, 
vexilologie, heraldika, ústavní právo. Bavily 
mě zdánlivě různé věci, které spolu ale úzce 
souvisí, a  to z  hlediska historie. Když se roz-
hodovalo, kam půjdu po gymplu, rozhodující 
vliv měl můj táta, dokumentarista a kamera-
man. K filmařině jsem měl díky němu blízko, 
a  tak jsem to „prubnul“ na FAMU, na doku-
ment. A hle, ono to vyšlo! Rázem jsem se ocitl 
v  takové zvláštní situaci  – měl jsem hotové 

přijímačky, dopis z  FAMU o  podmínečném 
přijetí, ale neměl jsem maturitu. což mě sice 
trochu svazovalo, nicméně i ta se podařila.

Z FAMU do archivu a zpět…
Hned v prváku na FAMU jsme dostali za úkol 
napsat scénář. Hledal jsem vhodné téma 
a  první, co mě napadlo, byla historie hro-
madné dopravy v Praze. Mám  -li mluvit o ně-
čem ve filmu, potřebuji naplnit nejen levou, 
obrazovou stranu scénáře, ale také pravou, 
kde je komentář. A tak jsem se ze zoufalého 
nedostatku informací pustil do bádání, které 
mě dovedlo až do Národního archivu, k dok-
torce Sýkorové. Procházeli jsme společně 
spisy, které mě neuspokojovaly, a  ona pak 
pronesla historickou větu: „Máme tady fond, 

který se jmenuje Generální inspekce rakous-
kých drah, ale nevím, jestli by vás to bavilo. 
Jsou tam v podstatě jen plány, takové veliké 
skládačky.“ Zavětřil jsem a právě díky tomu-
to fondu a setkání jsem propadl archivnímu 
studiu.
 
25 filmových let života…
Začínal jsem stejně jako můj táta v  Česko-
slovenském armádním filmu a  točili jsme 
všechno možné - od výcvikových a čistě úče-
lových filmů až po dokumenty pro televizi. 
Na dokumentaristice je krásné, že člověk je 
stále mezi lidmi  – pozná jich stovky, stovky 
profesí, míst, lidských osudů… A  samozřej-
mě zažije i  něco, čemu se pak říká „veselé 
historky z natáčení“.

 
Filmování s nasazením života?
Točili jsme film o  hradech a  zám-
cích západních Čech a jelikož jsem 
odjakživa milovníkem záběrů sho-
ra, část natáčení probíhala v  le-
tadle. Bylo to na začátku 90. let, 
takže jediným strojem, který jsme 
sehnali, byl čmelák. Letadélko se 

i při přímém letu naklánělo, tu nalevo, tu na-
pravo, a  já se jen křečovitě držel a obdivoval 
kameramana, který dokázal točit. Načež pi-
lot prohlásil: „Nebojte se, my sice létáme jen 
pod 300 metrů, což se nemusí podle předpisů 
hlásit, ale já nás raději nahlásil. Kdyby se něco 
stalo, ať vědí, kde nás mají hledat.“ A  to mě 
dorazilo…
 
První spolupráce s podnikem…
Datuje se na konec roku 1988, kdy jsme s Ma-
ruškou Jílkovou (tehdy vedoucí archivu) stáli 
před úkolem vytvořit pro Muzeum MHD ve 
Střešovicích doplňkovou výstavu o  historii 
městské hromadné dopravy v  Praze. Byl to 
první moment, který asi celou řadu lidí pře-
kvapil, protože se podařilo publikovat mnoho 

dokument

ptala se: Jana šejnohová  
foto: pavel fojtík a petr hejna

MHD V HLEDáČKU FOTOGRAFů  

– PAVEL FOJTÍK   
náš Seriál o fotoGrafech měStSké hromadné dopravy Je po třech 
letech ve finále. a SteJně Jako u derniéry dobrého předStavení, kdy 
nadšené publikum vyvolává Jméno režiSéra, i my vám odhalíme Jméno 
toho, který StoJí Skromně v pozadí a bez Jehož úSilí by čaSopiSové 
fotoputování pravděpodobně nikdy nevzniklo. dámy a pánové, vedoucí 
archivu dopravního podniku, dokumentariSta a především vynikaJící 
člověk, který Svým vyprávěním umí pohladit po duši – pavel foJtík.

PRVNí DOPRAVNí FOTOGRAFIE VZNIKLA NA VLTAVSKéM PříVOZU NáHODOU  
PřI ŠKOLNíM VýLETě DO PRAžSKé ZOOLOGIcKé ZAHRADy (ROK 1966)

O DOVOLENé FOTíM DOPRAVU JEN 
NáHODOU. MáLOKDy JI VySLOVENě 
VyHLEDáVáM, PROTOžE SE 
O ZAHRANIČí TAK MOc NEZAJíMáM. 
ALE ZROVNA TADy, V ČERVENcI 
2011, SE V MONAKU žENIL KNížE 
ALBERT A MěSTSKá AUTOBUSOVá 
DOPRAVA (I VSTUPy DO NěKTERýcH 
PAMěTIHODNOSTí) ByLA ZDARMA. 
NEVyUžIJTE TO…

TRAMWAy MONT BLANc V ROcE 
2008. AČKOLIV SLUNíČKO SVíTILO 
NA PLNé PEcKy, MěL JSEM 
NASTAVENOU NA ZRcADLOVcE 
cITLIVOST 1600. ANIž BycH TO 
cHTěL, TAKOVý „cIPLíK“ NA ZIPU 
BUNDy MI NEUSTáLE PřESTAVOVAL 
FOTOAPARáT ZAVěŠENý NA KRKU. 
A TAK MI ZIP BUNDy POSTUPNě 
ODťUKAL cITLIVOST Až NA 1600, 
cOž JSEM NETUŠIL. PROTO JSOU 
OBRáZKy TAKOVé, JAK Já říKáM 
„cHLUPATé“ 
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akce

text: rudolf pála   
foto: petr hejna

od 14. liStopadu 2017 Se mezi Stanice pražSkého 
metra vybavené plnohodnotným bezbariérovým 
příStupem zařadila Jako 45. v pořadí také Stanice 
palmovka. a co přineSe rok 2018?

VOZíČKářI, MAMINKy S KOČáRKy  

– VÍTEJTE NA PALMOVCE

Po stanici Palmovka 
se bezbariérového 
zpřístupnění dočkají 
stanice karlovo 
náměstí a Opatov.

KDyž JSEM SI V úNORU 2008 
FOTOGRAFOVAL TROJSKOU 
LáVKU PRO PěŠí, NETUŠIL 
JSEM, žE V DOBě UZáVěRKy 
PROSINcOVéHO DP KONTAKTU 
Už NěcO TAKOVéHO NEVyFOTíM, 
PROTOžE ZROVNA O VíKENDU 
2. PROSINcE SE LáVKA Z ROKU 
1984 ZříTILA. JE TO DOKLAD, 
žE SE FOTOGRAFOVáNí NEMá 
ODKLáDAT

fotografií, které do té doby nikde zveřejněné 
nebyly.
 
Vábení archivu ukončilo kariéru 
filmaře…
A byla u toho opět Maruška Jílková, která mi 
v červnu 2005 zavolala s nabídkou, jestli bych 
v rámci reorganizace podniku nechtěl nastou-
pit na její místo. Váhal jsem zhruba tři minuty, 
protože to znamenalo hodit za hlavu 25 let fil-
mařiny, která mě do té doby živila. Paradoxně 
jediný můj strach pramenil z  toho, jak řeknu 
tátovi, že jdu „od řemesla“. Naštěstí mu to ne-
vadilo a já jsem mezi svými papíry šťastný.

Archiv – usazující se pavučiny? Omyl!
Trochu mě mrzí, že spousta lidí nemá vůbec 
představu, co se vlastně v  archivu a  ve spi-
sovně dělá. Většina si myslí, že neděláme nic, 
pouze se na nás usazují pavučiny. Já mám pro 
tento případ takové oblíbené rčení, že když 
jednou za čas zazvoní telefon, pouze odhrne-
me pavučiny, vezmeme telefon, a když někdo 
řekne, najděte to a  to, my jdeme a najdeme 
to. Takhle to ale není. Ne nadarmo se říká, že 
spisová služba je odborná správa dokumentů 
a  na to, jak se má dělat, je zákon. Přes celo-
státní právní předpisy prostě nejede vlak…
 
A konečně to focení… Aneb na první 
dopravní fotografii byl přívoz
Myslím, že na začátku se sluší říct, že mým pri-
oritním zájmem nikdy nebylo fotit dopravu. 
To vzniklo tak nějak náhodou… Stejně jako 
má první dopravní fotografie, na níž je zachy-
cena naše třída na přívozu při cestě do zoolo-
gické zahrady. Pořídil jsem ji ve 12 letech fo-
toaparátem Kyjev Vega, klasickým špiónským 
foťákem na 16milimetrový film. A pořídil jsem 

ji netuše, jak velkou pro mě bude mít jednou 
hodnotu, protože fotek pražských přívozů je 
málo.
 
Jak jsem propadnul kouzlu fotografie…
Stalo se to v  roce 1991, kdy jsme připravo-
vali výstavu ke 100 letům elektrických drah 
a  poprvé využili originální skleněné negati-
vy. Díky nim jsem se začal podrobněji dívat 
na fotografie, které pořídil někdo jiný. Neu-
věřitelná technická dokonalost, umožňující 
zkoumat sebemenší detaily, jako je například 
nápis na dobovém plakátu, stála za tím, že 
jsem definitivně propadl kouzlu fotografie, 
ve svém životě podruhé a maličko jiným způ-
sobem.

S jistými obavami k době digitální
Digitální fotografie je úžasná věc, je to feno-
mén. Problém je ale v  tom, že zatímco u  fil-
mového negativu víme, co udělá za 100  let, 
u tohoto média není zatím žádná zkušenost. 

Aniž bychom si to uvědomili, žijeme na po-
čátku digitální revoluce, což může být z hle-
diska spisové služby obrovský průšvih. co je 
důležité? Uvědomit si, že digitalizace nemá 
staré věci nahradit, ale probíhá proto, aby se 
ochránily originály.        

Pavel Fojtík (63)

vedoucí Archivu Dopravního podniku, 
dokumentarista, vexilolog, fotograf,  
autor mnoha publikací s tematikou pražské 
městské hromadné dopravy. První z nich 
byla Historie městské hromadné dopravy, 
kterou dal dohromady s Františkem 
Proškem. Je autorem dvou stovek 
dokumentů. Patří k zakládajícím členům 
časopisu DP kontakt, v němž od roku 1996 
pravidelně každý měsíc publikuje. 

TOHLE PATří K TěM STARŠíM DOPRAVNíM FOTOGRAFIíM. OD DOBy, cO JSEM SE O DOPRAVU 
ZAČAL BLíž ZAJíMAT, MNE UcHVáTILy VOZOVNy A DíLNy. RUSTONKU JSEM MěL MOžNOST 
NAVŠTíVIT V ROcE 1978. TO Už TAM ČLOVěK POTKáVAL HLAVNě AUTOBUSy. ALE OBě TAMNí 
POSUVNy JEŠTě SLOUžILy NAPLNO

Seriál DP kontaktu: MHD v hledáčku 
fotografů 
mě ten seriál neskutečně mile překva-
pil. Na začátku byla myšlenka říct něco 
o lidech, s jejichž jmény se pod foto-
grafiemi nejčastěji setkáváme. Oni nám 
poskytují neskutečné svědectví a my 
o nich prakticky nic nevíme. seriál byl 
míněn jako poděkování těm, kteří nám 
pomáhají „psát“ historii a jejichž přínos 
je z hlediska budoucích generací velmi 
cenný. 

Pavel Fojtík
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Dopravní podnik hl. m. Prahy se dlouhodo-
bě věnuje bezbariérovému zpřístupňování 
těch stanic metra, jež byly uvedeny do pro-
vozu před rokem 1990 a  nebyly vybaveny 
bezbariérovým přístupem. Přestože se jedná 
o technicky a finančně velmi náročnou zále-
žitost, stanice takto modernizované přibý-
vají. Zatímco v  roce 1990 byla bezbariérově 
přístupná pouze jedna z  nich (Vyšehrad), 
v roce 2000 to bylo 22 stanic a v současnosti 
je z  celkového počtu 61 stanic metra bez-
bariérově přístupných již 45 (včetně stanice 
Opatov zatím bezbariérově přístupné pouze 
pro vozíčkáře nákladním výtahem s proško-
leným doprovodem).

Bezbariérové zpřístupnění stanice Palmovka 
bylo realizováno jako součást rekonstrukce 
celého západního vestibulu stanice. Z nástu-
piště do vestibulu stanice byl při výměně es-
kalátorů vložen vedle nich ještě svislý výtah. 
Bezbariérový přístup na uliční úroveň pak 
zajišťuje osobonákladní výtah rekonstruova-
ný ze stávajícího nákladního výtahu, přičemž 
vstupním objektem je úspěšně architekto-
nicky ztvárněný plně prosklený kiosek.

Rekonstrukce západního vestibulu stanice 
metra Palmovka byla realizována na základě 
jedné smlouvy se společností Metrostav jako 
vítězem veřejné zakázky. V  rámci investič-
ního plánu DPP se však jednalo o dvě velké 
investiční akce  – Bezbariérové zpřístupně-
ní stanice metra Palmovka (obsahující též 
výměnu pohyblivých schodů č.  308 až 310) 
a  Rekonstrukce pohyblivých schodů 306 
a 307 Palmovka západ, rekonstrukce vestibu-
lu a podchodu Palmovka západ.

Kromě realizace výtahů a  výměn pohybli-
vých schodů byla provedena také moderni-
zace vzduchotechnických zařízení, repase 
a  výměna poškozených obkladů a  dlažeb, 
výměna podhledových prvků s  osvětlením 
v celém rozsahu vestibulu a podchodu.

Na obě investiční akce související s  rekon-
strukcí západního vestibulu stanice Palmov-
ka získal Dopravní podnik finanční příslib 
dotace z evropských fondů v  rámci Operač-
ního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR). 
V rámci vypsané 13. výzvy byly na obě inves-
tiční akce podány žádosti o podporu. Ty byly 

schváleny usnesením ZHMP dne 15.  červ-
na  2017 a  následně v  září  2017 podepsány 
Smlouvy o financování projektů.

Po ukončení obou projektů a  podání závě-
rečných zpráv a žádostí o platbu předpoklá-
dáme proplacení dotace ve výši 37,573 mil. 
Kč, tj.  27,9  % z  celkových nákladů u  obou 
akcí, které činí 134,673 mil. Kč. V rámci OPPPR 
máme stanovenou výši 85 % podpory z cel-
kových způsobilých výdajů. Mezi tyto výda-
je jsou však zahrnuty jako uznatelné pouze 
výdaje související s  výměnou pohyblivých 
schodů.

Konkrétně realizací obou projektů dojde 
ke snížení energetické náročnosti objektů 
a  technických zařízení pro zajištění provozu 
městské veřejné dopravy, a  to prostřednic-
tvím modernizace energeticky vysoce ná-
ročných a technicky zastaralých pohyblivých 
schodů za moderní efektivní a  bezpečné 
eskalátory. Modernizací pohyblivých schodů 
bude dosaženo úspory elektrické energie 
a na ni navázaných environmentálních para-
metrů.

Paradoxně na výtahy jako bezbariérová 
opatření OPPPR ani žádný jiný dostupný 
dotační program v současném programova-
cím období 2014–2020 nepřispívá (na rozdíl 
od předchozího operačního programu Pra-
ha – Konkurenceschopnost).

Dalšími stanicemi, kde dojde v  brzké době 
k  realizaci dodatečného bezbariérového 
zpřístupnění, jsou stanice Karlovo náměstí 
a Opatov.

Ve stanici Karlovo náměstí bylo technické 
řešení navrženo formou navazujících dvo-
jic osobních výtahů s  přestupní chodbou, 
přičemž na povrchu je výstup situován dle 
požadavku Městské části Praha 2 v  rámci 
územního řízení do objektu č.  2068/14 ve 
Václavské pasáži. To však vedlo ke změně 
projektu (původní záměr byl do povrchové-
ho kiosku ve Václavské ulici).

Další zpoždění přípravy bylo vyvoláno po-
žadavky Institutu plánování a  rozvoje hl. m. 
Prahy na architektonické začlenění výtahů 
do stanice metra. V dubnu 2017 bylo na akci 

vydáno stavební povole-
ní. Zahájení výběru zho-
tovitele se předpokládá v  závěru roku 2017. 
Realizace akce je plánována na 18 měsíců se 
zprovozněním cca v polovině roku 2019.

Stanice Opatov je (jak již bylo zmíněno 
v úvodu článku) v současnosti bezbariérově 
přístupná pouze pro vozíčkáře prostřednic-
tvím nákladního výtahu s proškoleným prů-
vodcem. V rámci připravované rekonstrukce 
stanice bude do pevného schodiště z nástu-
piště do povrchového vestibulu vložen svislý 
osobní výtah. Z východního směru k zastáv-
kám BUS bude jeden eskalátor nahrazen svis-
lým výtahem a ve druhém směru bude zřízen 
bezbariérový přechod.

V současnosti je k akci na Opatově k dispozici 
stavební povolení. Zahájení výběrového ří-
zení na zhotovitele se předpokládá do konce 
roku 2017. Realizace po dobu osmi měsíců se 
plánuje v roce 2018.

Ve stanicích Jiřího z Poděbrad a Českomorav-
ská bude bezbariérové zpřístupnění součástí 

rekonstrukce celé stanice a  již zde probíhá 
projektová příprava. V dalších stanicích jsou 
zpracovány studie, po jejichž kladném pro-
jednání bude projektová příprava zahájena. 
Jsou to stanice Flora, želivského, Radlická, 
Křižíkova, Pražského povstání a Jinonice.      

ve formě studií jsou prověřeny 
možnosti bezbariérového 
zpřístupnění dalších stanic: Flora, 
Želivského, Radlická, křižíkova, 
Pražského povstání a Jinonice.
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KAČER II SE PřEDVáDí PřI DNI OTEVřENýcH 
DVEří V KAČEROVSKé GARážI 16. 9. 2017

text: ondřej volf a david novotný  
foto: daniel potocký/tatra trucks a autoři

technika

Vyprošťovací Volvo FH12 s  konfigurací ná-
prav 8x4 a  nástavbou z  tehdejších benešov-
ských strojíren bylo v  době pořízení, tedy 
v  roce  1996, největším a  nejmodernějším 
odtahovým vozidlem v  naší republice. I  přes 
tuto skutečnost však nelze běh času zastavit. 
Vzhledem k celkovému opotřebení podvozku 
i  samotné nástavby, technickému a  morální-
mu zastarání bylo již ekonomicky nerentabilní 
Volvo nadále udržovat v provozu.

Vyvstala tak nutná potřeba tohoto giganta 
nahradit zcela novým automobilem, jehož 
užitné vlastnosti budou korespondovat s  ak-
tuálním vozovým parkem autobusů DPP. 
Může se zdát, že necelých 350 tis. najetých 
km není v  porovnání s  autobusy MHD nebo 
kamiony mnoho, ale je potřeba zdůraznit, za 
jak těžkých provozních podmínek bylo tohoto 
čísla dosaženo. K celkovému opotřebení vozi-
dla je nutné připočítat 4000 motohodin, nebo 

třeba fakt, že Volvo bylo v trvalé pohotovosti, 
včetně mnoha výjezdů s použitím výstražné-
ho a rozhlasového zařízení (modrých majáků).

Na základě poznatků z  provozu původního 
Kačera a  požadavků na vlastnosti nového 
vozu byla zpracována zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku. Firma, která v  soutěži 
vyhrála, dodala v červenci 2017 kompletní vo-
zidlo dle požadovaných parametrů.

po více Jak 20 letech Služby těžkého vyprošťovacího Speciálu volvo, 
kterému Se neJen v depu kačerov neřeklo Jinak než „kačer“, naStal 
čaS Jeho zaSlouženého odpočinku. náhradníkem Se na konci letních 
prázdnin 2017 Stal kačer S pořadovým číSlem dva – Ještě impozantněJší 
Speciál, tentokrát na domácím podvozku tatra.

KAČER JE MRTEV,  

Ať žIJE KAČER

Dodavatel jako základ pro stavbu Kačera II zvolil 
podvozek tuzemského výrobce Tatra řady Phoenix, 
tentokrát se znakem náprav 8x8 (všechna kola po-
háněna). řada Phoenix kombinuje osvědčenou tat-
rováckou koncepci šasi, tedy centrální nosnou rou-
ru a páteřový rám, s moderní kabinou převzatou od 
spol. DAF a kapalinou chlazeným motorem Paccar, 
splňující nejpřísnější emisní normu Euro VI.

Konfigurace nástavby byla zvolena pro použití v mi-
mořádných situacích, které mohou nastat v provozu 
MHD. Kromě odtahu porouchaných nepojízdných 
autobusů za použití brýlí, vidliček nebo tažných 
tyčí jde především o vážné dopravní nehody, kdy je 
nutné vyproštění busu za pomoci buďto výkonných 
navijáků nebo hydraulického nakládacího jeřábu 
(tzv. ruky), který je u tohoto vozidla novinkou. úlož-
né prostory skrývají řadu dalšího speciální příslu-
šenství a výbavy. Většina vnějšího osvětlení vozidla 
včetně výstražných majáků je v LED provedení. Na 
bočnicích nástavby pak nesmí chybět grafika styli-
zované hlavy kačera.

Stejně jako jeho předchůdce, vyjíždí i  Kačer  II ze 
stanoviště vnitropodnikové dopravy v  depu Kače-
rov a  je také vybaven modrými majáky s  právem 
přednostní jízdy. Až tedy uvidíte ve zpětném zrcát-
ku zářivě žlutý houkající kolos, pokuste se mu uvol-
nit cestu. Je jasné, že jeho posádka spěchá vyřešit 
problém, který má vážný dopad na dopravní situaci 
v hlavním městě.                   

TECHNICKé úDAJE:

typ vozidla: tatra t158/i (řada Phoenix Euro vi)

Dodavatel celku: hcs centrum s.r.o., ČR

Podvozek:  Tatra T158/I 8P6R44, čtyřnápravový 
s pohonem všech kol (8x8)

výrobce: Tatra Trucks a.s., ČR

motor: Paccar MX-13 340 H1 (Euro VI), kapalinou chlazený 
řadový šestiválec s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný 
turbodmychadlem, s mezichladičem nasávaného vzduchu

výrobce: DAF Trucks N. V., Nizozemí

objem válců: 12 902 cm3

výkon: 340 kW při 1700 ot.min-1

Převodovka: ZF EcoSplit, mechanická šestnáctistupňová

kabina: Sklopná denní kabina DAF řady cF

výrobce: DAF Trucks N. V., Nizozemí

Nástavba: odtahové a vyprošťovací rameno OmArs Recovery tL 110

výrobce: OMArS S.p.A., Itálie

nosnost ramene: dle vyložení 10 000 – 30 000 kg

tažná síla navijáků: 2x 20 000 kg

hydraulický nakládací jeřáb (ruka) Pm 100024 sP

výrobce: PM Group S.p.A., Itálie

nosnost zdvihu: max. 19 150 kg při vyložení 4,3 m;  
7 370 kg při max. vyložení 11,4 m

Rozměry: celková délka: 11 350 mm

šířka: 2 550 mm

výška: 3 860 mm

celková hmotnost: 31 340 kg
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vým náměstím, ulicemi Jaromírova (Praha 2), 
Sekaninova a Křesomyslova (Praha 4). Hranici 
mezi oběma městskými částmi tvoří železnič-
ní trať Hlavní nádraží – Smíchov.

Výluka začala 9. srpna 2017. Důvodem ale ješ-
tě nebyla rekonstrukce trati, nýbrž probíhající 
modernizace kanalizace v  ulici Na Slupi, ke 
které se právě v  srpnu přidala ještě oprava 
plynovodu. Stará panelová trať se začala ro-
zebírat 2. září. A start byl na Albertově.

Akce byla rozdělena do deseti etap v délce řá-
dově desítek až stovek metrů. K tomu se ještě 
ve zvláštních termínech pracovalo na přileh-
lých částech kolejových konstrukcí Albertov 
a Otakarova. Nová trať je zřízena na betonové 
desce v antivibrační vaně, s pružným upevně-
ním kolejnic a asfaltovým krytem.

Základní koncepcí většiny stavby, jak ji navr-
hl Institut plánování a  rozvoje, je potvrzení 
fakticky provozované silniční dopravy na 
kolejích. Takto je pojata celá Jaromírova uli-
ce, která tvoří centrální úsek rekonstrukce. 
Za tím účelem se zde rozšířila osová vzdále-
nost kolejí na 3,5 metru, aby bylo možné do-
plnit nástupiště ve formě mysu (budoucí akce 
TSK). Takové uspořádání čeká zastávky Ostrči-
lovo náměstí, Svatoplukova (pro směr z cent-
ra je zřízen provizorní mys již nyní) a Divadlo 
Na Fidlovačce z centra.

Tím však přichází Dopravní podnik o  mož-
nost dosud relativně bezkonfliktního kon-
trolního bodu na Svatoplukově, kde byl ve 
směru z centra ostrůvek a ve směru opačném 
zklidněná komunikace (auta jezdí souběžnou 
Sekaninovou ulicí).

Jiné uspořádání najdeme v  místech, kde je 
pohyb silničních vozidel po trati silně nežá-
doucí, hlavně kvůli časté tvorbě kolon. Tedy 
pro zastávku Albertov do centra zůstává za-
chován ostrůvek, který je nově v  délce pro 
dva vlaky a  je doplněn o  lepší přístup pro 
chodce. Ostrůvek setrval i v zastávce Divadlo 

Na Fidlovačce z centra, navíc bude v nejbliž-
ších letech v souběhu s akcí TSK také zušlech-
těn. Od této zastávky ke křižovatce s  Otaka-
rovou ulicí zůstává trať z centra s původním 
fyzickým oddělením od vozovky, a to pomocí 
betonových tvarovek. Ty nově přibyly i před 
zastávkou Divadlo Na Fidlovačce, čímž se dél-
ka segregovaného úseku trati před křižovat-
kou Otakarova prodlužuje na 320 metrů.

Nejsmutnější místo trati najdeme v kontrao-
bloucích u železničního podjezdu. celkem tři 
pozemky, na něž byla trať přeložena při rozši-
řování komunikace v roce 1950, mají soukro-

text: miroslav Grossmann 
foto: michal váňa, miroslav Grossmann,  

petr malinovský a ondřej masopust

baGry opuStily  
  POVODÍ BOTIČE

co SpoJuJe pražSké tramvaJové trati Jihovýchodně od centra měSta? 
všude kolem Se vine, či Je mnohokrát kříží, potok botič. on Je neJvětším 
Svědkem rekonStrukcí koleJové Sítě, které Se odehrávaJí v poSledních 
letech. ať už Se Jednalo o bělehradSkou, vršovickou (obě v roce 2015), 
nuSelSkou a u plynárny (obě 2016). a letoS na podzim došlo také na 
poSlední trať, přeS tzv. Jamrtál, Jak Se také přezdívá nuSelSkému údolí.

modernizace

Tramvajová trať Nuselským údolím mezi Al-
bertovem a  Otakarovou dávno tvoří nená-
padnou spojnici mezi Vršovicemi a  centrem 
města. Nevede zrovna přímou trasou, ale 
i tak nabízí jistou a časově zajímavou alterna-
tivu k Francouzské, Bělehradské a především 
k  Ječné, jejíž nevyzpytatelnost při křížení 
s magistrálou, a také na dalších řízených kři-
žovatkách, okusil nejeden Pražan.

Nuselské údolí magistrála překonává díky 
Nuselskému mostu ve výšce 42 metrů a tram-
vaje nijak nesužuje. Bylo tedy logické, že 
v době sílících přepravních nároků zde v po-
sledních letech narostl provoz tramvají o další 
linku, tedy celkem na čtyři.

To bohužel nijak nesvědčilo technickému sta-
vu trati. Ta měla navíc jen do konce roku 2018 

časově omezené povolení k  provozování 
nadlimitního zdroje hluku, které vydala Hygi-
enická stanice hl. m. Prahy. Pokud by se koleje 
letos nezrekonstruovaly, v krajním případě by 
hrozilo i zastavení provozu.

celá 1,5 kilometru dlouhá trať byla dosud 
zřízena na velkoplošných panelech. Prochází 
od západu postupně ulicí Na Slupi, Ostrčilo-

RTT ALBERTOV – OTAKAROVA

Délka trati: 1,49 km

Původní trať:  velkoplošné panely s blokovou kolejnicí

Nová trať:  betonová deska s upevněním W-tram, žlábková kolejnice NT1, 
živičný kryt

Další objekty  
a práce:   přesun 3 trakčních stožárů na Albertově v rámci akce TSK, 

výměna 19 trakčních stožárů v rámci údržby, odvodnění trati 
a přípojky k bahníkům pro odvodnění trati, úprava zpětného 
kabelového vedení pro zpětnou dělicí skříň Fidlovačka, 
obnova ukolejnění a detekce tramvají pro SSZ, napájení 
zastávkových označníků atd.

Zhotovitel, investor, obstaratel:

  Dopravní podnik, jednotka Dopravní cesta Tramvaje

Projektant: Metroprojekt Praha

Termín realizace: 2. 9. 2017 – 8. 12. 2017

SOUČáSTí REKONSTRUKcE TRATI ByLA I PROTIHLUKOVá OPATřENí. žELEZOBETONOVé L PROFILy TVOří KONSTRUKcI ANTIVIBRAČNí VANy. POKLáDKA L PROFILů 
MUSí BýT PřESNá

20 21DP kontakt 12/2017 DP kontakt 12/2017



22 23

abSolvent

Ptala se: Jana Šejnohová  
Foto: Petr Hejna

má odvahu říkat, co Si mySlí, a ve Svém 
oboru Se chce neuStále zlepšovat. 
ač mladý, věkově i Služebně, Je 
plnohodnotným členem vršovické 
dílenSké party. Jednadvacetiletý  
petr šprinGer, vyučený automechanik 
a Jednou možná i budoucí ředitel 
Střední průmySlové školy dopravní, 
Jak na JeJích oSlavách půlkulatého 
výročí S lehkou nadSázkou avizoval 
SoučaSný šéf františek novotný. 

cESTU JSEM SI 
VyŠLAPAL cOBy 

SVÁřEČ

V LISTOPADU DOŠLO K NEPříJEMNé UDáLOSTI. cIZí VOZIDLO PROJELO VEČER SKRZ ZáKAZ VJEZDU A POŠKODILO NěKOLIK DESíTEK METRů  
ČERSTVě ZABETONOVANé TRATI. cELý úSEK SE MUSEL VyBOURAT A POSTAVIT ZNOVU. DíKy NASAZENí PRAcOVNíKů VRcHNí STAVBy ByL  
DODRžEN PůVODNí TERMíN OTEVřENí úSEKU 22. 11. PRO SILNIČNí VOZIDLA, KTERý ByL DůLEžITý PRO NáHRADNí AUTOBUSOVOU DOPRAVU

mé vlastníky. Trať na ně zasahuje v  rozsahu 
několika desítek metrů čtverečních, a  přes-
tože Dopravní podnik s významným předsti-
hem zdůrazňoval vážnost situace, pozemky 
vypořádány nebyly. Výsledkem je krátké 
panelové „muzeum“ a  také nešťastná geo-
metrie, která právě v  tomto místě měla být 
zásadně vylepšena. Mohly být prodlouženy 
přechodnice a zvětšeny poloměry oblouků.

Před stavbou byla přijata opatření, která 
v závislosti na vyřešení pozemků dodatečně 
umožní provést vylepšení geometrie a změ-
nu technologie trati za minimálních vícená-
kladů, avšak ani to se neobejde bez vyloučení 
provozu tramvají.

Jak jsme již zmínili na začátku, i tuto trať pro-
následuje všudypřítomný potok Botič. Zčásti 
v  těsném souběhu a  v  jednom místě dílo 
také křižuje. Tím místem je Ostrčilovo ná-
městí a  jako ve všech předešlých případech 
i  zde Technická správa komunikací provedla 
v koordinaci s pracemi DPP také rekonstrukci 
mostu.

Drobných vylepšení bylo dosaženo pro ply-
nulost provozu tramvají na světelných sig-
nalizacích. Rádiový přijímač elektrického 
ovládání výhybek na Albertově od ulice Na 
Slupi byl zbudován o  7 m dál od řízené kři-
žovatky, čímž se signalizace dozví o  směru 
jízdy tramvaje o potřebný okamžik dříve. Sig-
nalizace nyní prochází obnovou. Na opačné 

straně stavby bylo zřízeno pro SSZ Otakaro-
va  – Bělehradská vzdálené rádio, takže na 
výjezdu ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce 
(185 metrů přes stopčárou) zaznamená řadič 
křižovatky nejen výskyt tramvaje, ale i směr 
jízdy. A že to bylo třeba…

Další dvě signalizace, tedy přechod u  Fidlo-
vačky a  na Svatoplukově, zůstaly zachovány 
beze změn, nicméně v  rámci akce TSK by 
měly být chodníky u přechodu pro chodce ve 

Svatoplukově vysazeny do vozovky a jedna 
světla by tedy měla zaniknout.

Tím se pomalu dostáváme k tomu, co by mělo 
dát definitivní tvář celému dílu. Rekonstrukci 
vozovek a chodníků TSK zahájila. V současné 
době dokončuje první úsek mezi Albertovem 
a  Horskou ulicí o  délce sto metrů. Na jaře 
bude pokračovat dále směrem k  Ostrčilovu 
náměstí. Výsledkem bude nová ulice včetně 
chodníků.                            

OLDřIcHOVOU ULIcí, KTERá JE SOUBěžNá S JAROMíROVOU, ByLA PROVOZOVáNA NáHRADNí 
AUTOBUSOVá DOPRAVA. PRO JEJí BEZPROBLéMOVý PROVOZ ByLO NUTNé „VyPARKOVAT“ 
PRAVOU STRANU VOZOVKy, cOž SE POVEDLO I DíKy SPOLUPRácI SE SPRáVOU SLUžEB 
HL. M. PRAHy. PřI ZAHáJENí OPATřENí ZAJISTILA ODTAžENí VOZIDEL, JEJIcHž řIDIČI 
NERESPEKTOVALI PřENOSNé ZNAČKy ZáKAZ ZASTAVENí. cELKEM ByLO PRO POTřEBy STAVBy 
I NáHRADNí DOPRAVy ODTAžENO NEUVěřITELNýcH 142 AUT.
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ní mistr, vedoucí jednotky, vedoucí úseku, 
komise pro personální rezervy a  personální 
ředitel. A  pak zasedala komise pro udělení 
kvalifikační dohody. chtěl bych touto cestou 
ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, 
kteří se zasadili o  to, že mi bylo umožněno 
studovat dál.

Směnový režim vaší práce jsme již 
nakousli v předešlé otázce, jak funguje 
v praxi v kombinaci se školou?
Hrubý nástřel vypadá tak, že tři dny pracuju 
a tři dny mám volno. Ve chvíli, kdy mám vol-
no, tak jdu do školy z volna, na tom nic složi-
tého není. Když mám denní, odkroutím pou-
ze polovinu směny a pak jdu do školy. Pokud 
mám noční, v  úterý jdu na noční, pak chvíli 
spím a jdu do školy. Do školy chodím jednou 
týdně, a to ve středu.

Jaké předměty vás bavily na učňáku 
a které vás oslovují nyní na nástavbě?
Odborné, jako u  většiny automechaniků.
Auto mobily, opravárenství a diagnostika, vý-
borný byl třeba pan učitel Králíček nebo paní 
učitelka Antušková. Rád bych zmínil také naši 
třídní učitelku paní Apeltauerovou, která za 
nás dokázala vyřešit skoro jakýkoliv problém, 
s  nímž jsme za ní přišli. Ona byla jednou 
z těch, kteří dokázali motivovat. A samozřej-
mě mě bavila praxe. Když přijde na učňák ně-
kdo, koho studijní obor zajímá a  dostane se 
k mistrovi Babkovi, Roupcovi nebo Zelinkovi, 
věřte, že se vyučí a bude v životě šikovný.

Vy už na škole jste byl tak šikovný, že jste 
barvy SPšD reprezentoval na různých 
soutěžích doma i v zahraničí… Přibližte 
nám ve zkratce, jak takové soutěžní 
zápolení probíhá.
Každá soutěž má část teoretickou a  část 
praktickou. Teoretická většinou probíhá 
formou testu na počítači a  je velmi podob-
ná závěrečným zkouškám. Ty se skládají ze 
450 otázek, z nichž se náhodně vybere 100, 
na jejichž vypracování máte cca  25  minut. 
Praktická část spočívá v plnění úkolů na ně-
kolika stanovištích a jde například o zkoušku 
emisí na daném vozidle, výměnu tlumičů, 
kol nebo třeba přiřazení správných názvů ke 
konkrétním součástkám. Soutěže jsou zají-
mavé, a když si škola vytipuje vhodné kandi-
dáty už v druháku a začne je cíleně připravo-
vat, je pravděpodobné, že uspějí.

Už téměř dva a půl roku jste zaměstnan-
cem garáže Vršovice. Co vás na vaší práci 
baví a co třeba trochu štve?
Tak začnu tím druhým. Občas mě trápí nedo-
statek některých náhradních dílů, hlavně na 
starší vozy. Většinou jde o důsledek ukončení 

výroby některého náhradního dílu vzhledem 
ke stáří vozů. Jelikož se u nás na garáži provádí 
většina likvidací autobusů DPP, tak některé ne-
dostatkové díly vytěžujeme jak pro ostatní ga-
ráže, tak i pro potřeby našeho provozu. Nejmé-
ně dílů máme na vozy Ikarus E91. Máme pouze 
čtyři vozy tohoto typu, jsou to dobré vozy, ale 
jejich výroba byla ukončena téměř před deseti 
lety a tím pádem je shánění náhradních dílů 
obtížné. Za co jsem rád? Za to, že máme prima 
partu ve střídací četě, a když je potřeba, tak 
si vzájemně vypomůžeme. Myslím si, že naše 
vozy udržujeme v dobré kondici, když přihléd-
neme k jejich stáří a skutečnosti, kolik toho 
po Praze už najely. Je to zásluha všech mých 
kolegů z Vršovic. Do Vršovic jsem nastoupil 
1. července 2015, tedy den po ukončení školy, 
a rozhodně bych neměnil.

Maturita je sice z vašeho pohledu ještě 
„hudbou budoucnosti“, máte však už teď 

z některého maturitního předmětu 
„vítr“?
Největší vítr mám z  češtiny. Nejraději bych 
maturoval z  matematiky a  angličtiny. Češti-
na je většinou dějepis a ten mě zajímá až od 
druhé světové války. A povinná četba? Ano, 
je základ, který by měl každý člověk znát, ale 
ocenil bych větší výběr, zejména u novějších 
autorů.

Na základě vlastní zkušenosti byste 
doporučil Střední průmyslovou školu 
dopravní těm, kteří se teprve rozhodují, 
kam po základní škole?
Doporučil. Škola je dobrá, je tam hodně kva-
lifikovaných učitelů, výborní mistři. Stejně 
tak bych pochválil motivační absolventský 
program, který funguje v  Dopravním pod-
niku. Program má zdravé základy, jsou u něj 
dobří lidé a dobře se o něj starají.       

Přáním vašich rodičů bylo, abyste se 
věnoval informačním technologiím,  
vás ale osud zavál úplně jinam…
Ano, opravdu, původně jsem šel na smíchov-
skou průmyslovku, ale už po měsíci jsem 
zjistil, že počítače pro mě nebudou to pravé, 
protože chci dělat rukama. Tak jsem přestou-
pil na Moravskou na autotronika, kde jsem 
vydržel rok. Proč tak krátce? Protože auto-
tronik je podle mého názoru tak trochu mrt-
vý obor. Je to něco mezi automechanikem 
a elektrikářem, ale na automechanika to má 
málo praxe a na elektrikáře málo specializace 
na elektřinu. Představa, že jako autotroniko-
vi vám stačí umět diagnostikovat závadu, je 
mylná. V  praxi totiž nestačí závadu pouze 
najít, ale zpravidla ji musíte umět i odstranit.

Při dalším rozhodování u vás zvítězil 
tříletý učební obor automechanik…
Asi proto, že odmalička jsem měl blízko k vel-
kým auťákům a  náklaďákům. Také jsem se 
chtěl vyučit pro Dopravní podnik, do kterého 
jsem si přál nastoupit. To se nakonec poved-
lo, i když cesta byla trnitá…

Jak trnitá?
Když jsme byli v  druháku a  měli se rozhod-
nout, kdo z  nás půjde do servisu a  kdo do 
podniku, měl jsem od začátku jasno – chci do 
DPP. Někteří zaměstnanci a spolužáci mi sice 
říkali, že u  konkurenční společnosti je lepší 
zázemí i plat, já se ale zviklat nedal. Když pak 
přišlo rozhodnutí o  lidech přijatých na praxi 
do Dopravního podniku a  já tam nebyl, šla 
ze mě pára. Přesto se mi podařilo vyšlapat si 
cestu do ústředních dílen, tak nějak po své 
ose – přes svářečský kurz.

ústřední dílny, místo, kde se potkávají 
různé profese, které spolu úzce souvisí, 
a jejichž společná snaha vede k úspěchu. 
Jaká tam byla praxe?
Nevím, jaká je současná situace, ale když 
jsme tam byli na praxi my, byli jsme rozdě-
lení do dvou hal. Jedna hala je zaměřená na 
podvozky, druhá na motory, vzduchotechni-
ku a současně funguje také jako běžná garáž. 
My se učili na hale podvozků, to znamená, že 
jsme vyndávali motory, převodovky, nápra-
vy. Kolegové zase dělali generálky. Je to moc 
zajímavá práce, člověk se naučí, kde co na 
autobuse je, naučí se dát ho dohromady. Prá-
ce je ale po chvíli pro mladého člověka dost 
stereotypní. Ptali jsme se tedy, jestli bychom 
se mohli časem s klukama na druhé hale pro-

točit a  naše připomínka byla zamítnuta. To 
mě trochu mrzelo…

Díky různým soutěžím, kterých jste se 
účastnil, jste měl možnost nahlédnout 
do „kuchyně“ podobně zaměřených 
zahraničních škol. V čem bychom se 
mohli inspirovat?
Zajímavě pojatý je třeba učňák v  Drážďa-
nech. Ten spadá přímo pod dopravní podnik 
a  vychovává si vlastní lidi „na míru“. Už při 
nástupu na obor víte, že pokud se vyučíte, 
máte místo jisté. To u nás není. Téměř denně 
se setkávám s  mistry ze školy na Moravské, 
protože si tam dodělávám maturitu, a  vím 
tedy, že úroveň žáků je rok od roku horší. 
A svou roli v tom hraje také motivace. V Ně-
mecku to funguje tak, že učňák se musí pod-
niku zaplatit. Automechanici opravují vozy 
autodopravy, elektrikáři repasují označovače 
jízdenek  apod. Učni jsou podniku užiteční 
a mají motivaci. Myslím, že i naši kluci by lec-
cos zvládli, třeba v dílnách v Košířích.

Zmínil jste dílny v Košířích. Jsou tyto 
dílny společné pro všechny technické 
obory, které SPšD nabízí?
Košíře jsou poměrně dobře vybavené, je tam 
nová lakovna, geometrie na osobáky, klem-

pírna, autoservis. Je to tam takové menší, 
stísněné, třeba oproti Radotínu. Radotín byla 
vždycky „traktorka“, takový, nerad to říkám, 
ale „podřadnější“ učňák. Dneska je to ale na-
opak. „Traktorka“ má vlastní autoškolu, nové 
traktory a smlouvu s firmou Mercedes -Benz. 
Kluci chodí na praxe do Mercedesu a Merce-
des má pak dostatek nových zaměstnanců. 
My máme také vlastní autoškolu, svářecí ško-
lu… Potenciál zde tedy je.

Po tříletém učebním oboru pokračujete 
nyní na SPšD nástavbovým studiem…
Když jsem na dopravku nastupoval, bál jsem 
se, jaké budou maturity. Tehdy bylo velké 
haló ohledně státních maturit a my nevěděli, 
co bude u závěrečných zkoušek povinné a co 
ne. Tak jsem šel raději na učební obor. Matu-
ritu si dodělávám na Moravské až teď, a  to 
v oboru dopravní zařízení.

Pracovat na směny a k tomu se ještě 
připravovat do školy – jak náročné to pro 
vás je? A co vše z hlediska zaměstnavatele 
je k tomu potřeba?
Aby mě podnik mohl uvolňovat do školy, 
musela se sepsat kvalifikační dohoda. Musel 
jsem podat přihlášku, udělat přijímací zkouš-
ky a vyplnit formulář, kam se podepsali vrch-

PETR ŠPRINGER REPREZENTOVAL úSPěŠNě 
SPŠD NA RůZNýcH TUZEMSKýcH 

I MEZINáRODNícH SOUTěžícH.  
NAPříKLAD V SOUTěžI MEcHANIK JUNIOR 

OBSADIL V cELOREPUBLIKOVéM MěřENí 
SIL PáTé MíSTO

KDyž JSEM ODcHáZEL ZE ŠKOLy, ELEKTRIKU JSEM VůBEc NEMUSEL. DNES JI DěLáM A VŠE cO UMíM,  
Mě NAUČILI MOJI KOLEGOVé, KTERýM BycH RáD PODěKOVAL. HLAVNě PAK LUďKOVI LIPPERTOVI (PARťáK), 
LáďOVI VONDRáČKOVI A DENNíM ELEKTRIKářůM – JIRKOVI ZáKOSTELEcKéMU, LUKáŠI NETRESTOVI 
A MIRKOVI SEDLáKOVI, říKá AUTOMEcHANIK PETR ŠPRINGER
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výročí

text: Jana šejnohová  
foto: petr hejna a archiv dpp

OŽIVLé VZPOMÍNKy  
  NA TROLEJBUSy 

Setkání dvou Generací vozidel pod Jednou troleJí, i tak 
by mohl znít podtitul akce, která Se odehrála v neděli 
15. říJna 2017 v proSecké ulici v libni a vy JSte Se o ní 
dočetli v minulém číSle dp kontaktu. Slíbili JSme návrat 
proStřednictvím vzpomínek pánů, kteří před 45 lety pražSké 
troleJbuSy provázeli na JeJich poSlední ceStě.

Otakar Drozda 
(řidič, který zatáhnul s posledním linkovým trolejbusem krátce 
po půlnoci 16. 10. 1972)
„DO DOPRAVNíHO PODNIKU JSEM NASTOUPIL V ROcE 1954, KDy JSEM SE ZAČAL  
UČIT V MOTOLE ELEKTROMEcHANIKEM. PO VyUČENí JSEM cHVíLI PRAcOVAL 
V DEJVIcKé GARážI, KDE SE DěLALy GENERáLNí OPRAVy A ODTAMTUD JSEM PřEŠEL 
DO VRŠOVIc DO LEHKé úDRžBy. PO VOJNě JSEM SI UDěLAL řIDIČáK NA TROLEJBUS, 
KTERý Mě LáKAL ODMALIČKA, A S MALýMI PřESTáVKAMI JSEM PRAVIDELNě 
’NA BRIGáDU’ JEZDIL Až DO UKONČENí TROLEJBUSOVéHO PROVOZU. A POSLEDNí 
DEN PRAžSKýcH TROLEJBUSů? TEN SI VyBAVUJI VELMI DOBřE. SPOLEČNě 
S KROUžKEM PřáTEL MěSTSKé HROMADNé DOPRAVy JSME VůZ SLAVNOSTNě 
VyZDOBILI A Já MěL TU ČEST BýT řIDIČEM, KTERý JAKO POSLEDNí PROJEL PRAHOU.“

Jiří Čermák 
(tehdejší předseda Kroužku přátel městské hromadné dopravy 
a řečník na rozlučkové akci 15. 10. 1972)
„OFIcIáLNí PřEDSTAVA, žE 15. 10. DOJEZDí TROLEJBUSy A 16. 10. VyJEDOU 
MíSTO NIcH AUTOBUSy, SE NáM, NěKOLIKA NADŠENcůM, PříLIŠ 
NEZAMLOUVALA. DOHODLI JSME SE, žE NENí MOžNé NEcHAT TO BEZ 
POVŠIMNUTí, A V PODMíNKácH, KTERé TOMU ABSOLUTNě NEPřáLy, JSME 
USKUTEČNILI NěcO, ČEMU By MáLOKDO VěřIL. Z KONcE TROLEJBUSů SE 
STALA MASOVá ZáLEžITOST – A ZATíMcO NA BěžNé LINcE SE PRODALO 
ASI 3 TISícE JíZDENEK DENNě, POSLEDNí DEN PROVOZU ByLO PRODáNO 
PřIBLIžNě 13 TISíc. JíZDENKy JSME RUČNě RAZíTKOVALI NA DěTSKé 
TISKáRNIČcE. cO ByLO DáL? NěJAK SE NáM NEcHTěLO VěřIT, žE By KONEc 
ByL DEFINITIVNí. ČAS OD ČASU SE OBJEVILA NADěJE, ALE REáLNéHO NIc. 
Až PřIŠLA NEDěLE 15. 10. 2017. DOUFáM, žE TOTO DATUM BUDE JEDNOU 
BRáNO ZA POČáTEK NOVé TROLEJBUSOVé éRy V PRAZE.“

Tomáš Dvořák 
(jeden ze spoluzachránců trolejbusu  
Tatra T400 a zároveň muž držící pásku 
na rozlučkové akci 15. 10. 1972)
„POcIT JE TO úžASNý, BýT U STEJNé 
PříLEžITOSTI JAKO PřED 45 LETy. JSEM RáD, 
žE JSEM SE TéTO cHVíLE DOžIL, PROTOžE 
NěKTEří KOLEGOVé TO ŠTěSTí NEMěLI. 
NAVíc TENTO TROLEJBUS JE MOJE VELKá 
SRDcOVKA. NEž ŠEL DO MUZEA MHD, MěL 
JSEM HO ASI DESET LET NA ZAHRADě, KDE 
SLOUžIL JAKO STAVEBNí BUňKA.“

Josef Kouša 
(jeden z mužů, kteří uváděli pražské 
trolejbusy do provozu a prováděli 
zátěžové zkoušky)
„ByL JSEM TROLEJBUSOVý DO ROKU 1954, 
KDy JSEM ŠEL NA VOJNU. NA ŠVáBKácH 
ByLA HALA úDRžBy A My POSTUPNě 
UVáDěLI TROLEJBUSy DO PROVOZU. 
VžDycKy JSME JE VyZKOUŠELI A PAK JSME 
JEZDILI OSMNácTIHODINOVKU SE ZáTěží, 
cOž SUPLOVALO PLNý VůZ. PRAcOVALI 
JSME TAKé NA PROTOTyPU TROLEJBUSU, 
KTERý SE ALE NAKONEc NEVyRáBěL.“

Vlastimír Mudra
(člen Kroužku přátel městské hromadné dopravy, který 
se významně podílel na záchraně trolejbusu Tatra T400 
a nyní spolupracuje na rekonstrukci trolejbusu Praga TOT 
v ústředních dílnách DPP)
„MySLíM, žE TéMěř NIKDE NEByLO ZMíNěNO, žE K ROZLUČcE 
S TROLEJBUSy ByLA TEHDy PřIPRAVENA I VýSTAVA, NA NIž JSME 
MěLI UPOUTáVKU NA KAžDéM STANIČNíM SLOUPKU. PODíVAT 
SE PřIŠLO PODLE NAŠEHO ODHADU SKORO 10 TISíc LIDí, A KDyž 
JSME OZNáMILI, žE KONČíME, PřIcHáZELI DALŠí A DALŠí LIDé 
S TíM, žE SI BUDOU STěžOVAT NA DOPRAVNí PODNIK, POKUD 
JI NEPRODLOUžíME. HEZKé VZPOMíNKy MáM I NA SAMOTNOU 
POSLEDNí JíZDU TROLEJBUSU, KTERé SE S NáMI ZúČASTNIL 
řEDITEL DIVIZE DP AUTOBUSy. NEVěDěL, cO SI S TíMTO VOZEM 
POČíT A TAK NáM HO JAKO KROUžKU VěNOVAL. TíM HO VLASTNě 
ZAcHRáNIL A DNES JEJ ZAPůJČUJEME NA AKcE PO cELé 
REPUBLIcE A MůžE BýT I cHLOUBOU DOPRAVNíHO PODNIKU.“

Vlastimír Mudra, Jiří Čermák a Tomáš Dvořák
PřED SLAVNOSTNíM PřESTřIžENíM PáSKy K VýSTAVě O HISTORII PROVOZU TROLEJBUSů 
V PRAZE. NA ScHůDKU PřED 45 LETy I DNES JIří ČERMáK, VPRAVO TOMáŠ DVOřáK.  
JEN ZESNULéHO JARDU PATOČKU NA LEVé STRANě NAHRADIL VLASTIMíR MUDRA
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NáSTUPIŠTě U 1. KOLEJE VE STANIcI MUZEUM A JIž cESTUJící  
V TéTO PODOBě OD 12. PROSINcE 2017 ZNAJí…

Ale hezky postupně  – nejdříve probereme 
omezení vlakové dopravy na tratích metra. 
Napřesrok to bude opět 3x na nejstarší trati 
v úseku I.c, který se provozuje od roku 1974. 
Převažující náplní prací bude souvislá vý-
měna dřevěných pražců, jejichž životnost se 
chýlí ke konci; postupně se v celém úseku I.c 
nahrazují betonovými, které mají v provozu 
metra životnost takřka neomezenou.

Vícedenní dopravní přerušení plánujeme na 
kalendářně „přívětivé“ termíny – tedy zpravi-
dla na víkendy prodloužené o státní svátek. 
Pak je efektivita takto zorganizovaných pra-
cí nejvyšší a finančně daleko příznivější, než 
postupné provádění těchto prací v pravidel-
ných nočních výlukách. Posuďte sami: za jed-
nu běžnou přepravní výluku lze bez problé-
mů vyměnit maximálně šest pražců, zatímco 
počty pražců, jejichž renovaci lze zvládnout 
během nepřetržitého třídenního vyloučení 
provozu v  příslušné části trati, se zpravidla 
pohybují v řádech několika stovek kusů!

Komplikace se objevila při plánování pra-
cí v  původně zamýšleném úseku Muze-
um – I. P. Pavlova v 1. koleji: letos se již praco-
valo ve 2. koleji téhož úseku, a proto musela 
ustoupit oprava tramvajové trati ve Škrétově 

ulici. Nyní však dostanou přednost tramvaje 
a oprava jejich trati pro zdárný provoz, zatím-
co práce v  metru se tak musí přesunout do 
úseku Budějovická – Pankrác.

První velkou výlukou v  příštím roce proto 
bude, jako v posledních letech už každoročně, 
čtyřdenní přerušení provozu o  Velikonocích. 
Metro nebude v  tomto případě jezdit mezi 
Pražským povstáním a  Kačerovem, přičemž 
práce proběhnou v  obou kolejích úseku 
Pankrác a  Budějovická; týkat se bude cel-
kem 436 ks pražců a konat se bude ve dnech 
30. března až 2. dubna 2018.

V rámci výlukových prací proběhne též nutná 
demontáž a  zpětná montáž stacionární části 
vlakového zabezpečovače PA 135 v  kolejišti 
alespoň jedné z kolejí; v opačné koleji se tyto 
činnosti budou muset zajišťovat jako předsti-
hové, resp. dokončovací. Výrazně se tím zkrátí 
provoz s  posílenými vlakovými četami, což 
bude nezanedbatelnou položkou v  kolonce 
„úspory“.

Ve stejných úsecích budou práce pokračovat 
i v termínu letního „dvojsvátku“ – za čtyři dny 
od čtvrtka 5. do neděle 8. července se stih-
ne vyměnit 446 ks pražců. I  tentokrát bude 

součástí výlukových prací v  1. koleji demon-
táž i zpětná montáž informačního pásu vlako-
vého zabezpečovače. Na jaře však bude pro-
blematičtější přestup na linku A, neboť bude 
souběžně probíhat výluka části nástupiště 
ve stanici Muzeum na trati A u 2. koleje – ta 
začne hned 2. ledna a skončí 20. května.

V  podzimním termínu 28. až 30.  září bude 
v  úseku Pražského povstání  – Pankrác vy-
měněno za tři dny 282 pražců. V  tomto pří-
padě bude náhradní autobusová doprava 
zajištěna už od stanice Hlavní nádraží až do 
stanice Kačerov  – práce totiž zasáhnou i  do 
2. staniční koleje na Pražském povstání a zne-
možní dojezdy vlaků do této stanice.

Mezi výluky tohoto typu patří i  dvě další 
akce, které však cestující nijak nepocítí. Na 

text: zdeněk rampa 
vizualizace: metroprojekt praha, a.s.

Jízdní řád  
MODERNIZACÍ V PODZEMÍ  
v roce 2018

zatímco v předchozích letech byla vícedenní omezení provozu pražSkého 
metra plánována především Jednotkou dopravní ceSta metro pro obnovu 
tratí a zeJména výhybek ve štěrkovém loži, v průběhu letošního roku Se 
Situace poStupně otočila a prim budou hrát akce úSeku inveStičního. ty JSou 
ale dlouhodoběJší a kromě převažuJících výměn dožívaJících původních 
eSkalátorů čeSké (tranSporta chrudim) nebo ruSké výroby (leninGrad) Se 
Souběžně budou provádět Sanační práce ve vyloučených eSkalátorových 
tunelech a veStibulech, případně i v přilehlých veřeJných podchodech.

popSané plánované výluky vycházeJí ze Stavu v závěru liStopadu 2017. 
protože Jde o dynamický proceS, lze očekávat změny a úpravy.

metro 2018

… NA DRUHOU POLOVINU NáSTUPIŠTě A STřEDNí LOď V NOVéM KABáTě SE MOHOU cESTUJící TěŠIT V KVěTNU 2018

za jednu běžnou přepravní výluku 
lze vyměnit maximálně 6 pražců. 
Oproti tomu počty pražců, jejichž 
renovaci lze zvládnout během 
nepřetržitého 3–4denního vyloučení 
provozu, se pohybují v řádech 
několika stovek kusů.
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jaře a v části července se bude postupně vy-
měňovat celkem 2 700 pražců na zkušeb-
ní trati depa Zličín. Aby neutrpěla údržba 
vozového parku či výcvik nových strojve-
doucích, je připravena netypická organiza-
ce postupu obměny: v  lichých kalendářních 
týdnech výluka pro práce, zatímco v sudých 
týdnech bude trať k  dispozici pro potřebné 
zkoušky.

Druhou akcí na trati metra, která by provoz 
neměla ovlivnit, bude výměna čtyř výhy-
bek v obratových kolejích stanice Dejvic-
ká – ta se stane na období od října do začát-
ku prosince pouze průjezdnou „zastávkou“ 
bez možnosti obratu či odstavení vlakových 
souprav. Podmínkou pro tyto práce je dočas-
ná úprava elektronického stavědla.

A  jsme u  kategorie výluk pro investiční čin-
nost. Z letošního roku se do toho následující-
ho „přehoupnou“ následující akce s plánova-
nými termíny ukončení (dále jen T):

·    Skalka – modernizace všech prostor sta-
nice včetně výměny dvou ramen eskaláto-
rů (bez podstatného omezení cestujících), 
T: 25. 2. 2018;

·    Palmovka  – modernizace trojice pohyb-
livých schodů ve vestibulu „východ“ s re-
konstrukcí podhledů a  osvětlení (v  pro-
vozu je již opravený západní vestibul 
u Zenklovy ul.), T: 8. 4. 2018;

·    Nádraží Veleslavín  – budování dvojice 
„chybějících“ eskalátorů z  podchodu do 

autobusového terminálu k  odjezdové 
zastávce autobusů směr Letiště Václava 
Havla, T: 30. 4. 2018;

Pozn.  autora: eskalátory v  době projektování 
stanice neměly opodstatnění, tehdy se počí-
talo s podzemním propojením podchodu k žst 
Praha -Veleslavín coby součásti rychlodráhy 
Praha  – Kladno, známé pod zkratkou PRAK.  
Ta měla být zprovozněna souběžně s tratí V.A

·    Anděl  – II. etapa rekonstrukce stanice 
v úrovních nástupiště i pod nástupištěm, 
zahrnující modernizaci osvětlení, od-
vodňovacího systému, stavebních prvků 
a podhledových částí k zamezení průsaků 
podzemní vody; T: 30. 6. 2018;

·    Muzeum–A:  od 20. 5. 2018 skončí průjez-
dy vlaků ve 2. koleji, ale 2x v  dubnu a poté 
2x v průběhu letních prázdnin proběhnou 
úplné víkendové výluky, kdy stanicí bu-
dou vlaky projíždět v obou směrech. cel-
kové ukončení prací – 24. 8. 2018.

Nakonec výčet investičních akcí nově zaha-
jovaných v roce 2018, jejichž termíny budou 
postupně upřesněny dle postupu přípravy 
stavby:

·    Náměstí Republiky – modernizace troji-
ce pohyblivých schodů ve výstupu Kotva/
Palladium s  rekonstrukcí eskalátorového 
tunelu (v  provozu zůstane jen vestibul 
Masarykovo nádraží);

Tato výluka byla na poslední chvíli odložena, 
původně měla být zahájena už 1. 11. 2017 – zač-
ne hned po Novém roce a skončí 31. 7. 2018;

·   Dejvická  – modernizace osvětlení všech 
prostor stanice, na nástupišti budou po-
stupně zřízeny tři zábory, tedy bez ome-
zení provozu (předpoklad zahájení prací 
v březnu, ukončení cca v listopadu);

Opravy na tratích metra  
v roce 2018 v číslech: 

·   vyměněno či vybudováno bude 
celkem 10 ramen eskalátorů, 

·   proběhne výměna 1164 
vysloužilých dřevěných pražců 
v tunelech

·   2700 betonových pražců nahradí 
stejný počet dřevěných v kolejišti 
depa zličín

·   vymění se 4 výhybky v obratišti 
Dejvická

STANIcE OPATOV V BUDOUcí PODOBě PO cELKOVé REKONSTRUKcI VČETNě BEZBARIéROVéHO 
PříSTUPU FORMOU KASKáDy VýTAHů…

… S VIZUALIZAcí VyúSTěNí VýTAHU NA POVRcHU

BEZBARIéROVéHO ZPříSTUPNěNí SE DOČKá STANIcE KARLOVO NáMěSTí

·   Karlovo náměstí – modernizace trojice 
pohyblivých schodů ve výstupu Karlo-
vo náměstí/Resslova (v  provozu bude 
jen vstup z Palackého náměstí);

·   Karlovo náměstí  – bezbariérové zpří-
stupnění stanice kaskádou osobních 
výtahů z Václavské ulice (práce v celko-
vé délce 424 dní, bez omezení provozu 
stanice);

·   Opatov – modernizace celé stanice s po-
stupně zřizovanými zábory na nástupi-
ště a bezbariérové zpřístupnění stanice 
kaskádou dvou osobních výtahů (bez 
omezení provozu stanice – předpoklad 
zahájení stavby v červenci, doba trvání 
prací cca 8 měsíců);

·   Anděl  – modernizace trojice pohybli-
vých schodů v jižním výstupu Na Kníže-
cí s rekonstrukcí eskalátorového tunelu 
(v provozu bude jen severní vestibul ke 
křižovatce Anděl).

Z celého přehledu je patrné, že stavební prá-
ce se v síti metra nyní rozjíždí naplno a v ná-
sledujících letech bude muset stavební čin-
nost udržet nasazené tempo. Kontinuálním 
postupem se musí modernizovat především 
ty části podzemního dopravního systému, 
které jsou v provozu nejdéle a ještě neprošly 
žádnou větší opravou či rekonstrukcí. Bude 
to klást nemalé nároky na provozní zaměst-
nance a  taktéž to bude vyžadovat pocho-
pení i  trpělivost cestující veřejnosti  – jiná 
cesta k udržení vysokého standardu dopravy 
v pražském metru však neexistuje!      

 

STANIcE SKALKA Má TERMíN PRO UKONČENí MODERNIZAcE VŠEcH PROSTOR NA KONcI úNORA 
PříŠTíHO ROKU

NOVéHO OSVěTLENí 
SE DOČKá STANIcE 

DEJVIcKá. JEJí 
OBRATOVé KOLEJE  

PAK 4 NOVýcH 
VýHyBEK
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průchodu cestujících. Dodavatel deklaruje, 
že zařízení značky DILAX disponují přesnos-
tí záznamu v 95 % na 1000 nastoupení a vy-
stoupení.

Obousměrná čidla jsou umístěna nad všemi 
dveřmi vozidla. Při průchodu cestujících do-
chází k  automatickému zcela anonymnímu 
záznamu nástupu, resp. výstupu. Pro osazení 
čidly a  zařízením ABIRAIL APc byly vybrány 
2  nízkopodlažní kloubové autobusy SOR NB 
18 ev. č.  6826 a  6829. GSM moduly řídicích 
jednotek APc v každém vozidle byly osazeny 
SIM kartami ve vlastnictví DPP, tzn., že import 
dat z vozidlové části APc do vnitřní sítě DPP, 
resp. na server DPP splňuje všechny bezpeč-
nostní standardy.

Přístup do aplikace ABIRUN APc je pro pra-
covníky DPP umožněn prostřednictvím kli-
entského účtu ve webové aplikaci.

Webová služba v rámci ABIRUN APc zajišťuje 
sběr dat z vozidel o aktuální časové a geogra-
fické poloze a  obsazenosti vozidla. Četnost 
zpráv generovaných ve vozidle v  jednotce 
PcU pro ABIRUN APc je konfigurovatelná v in-
tervalu 5 sekund až 1 minuta.

Fyzické sčítání cestujících na vybraných spo-
jích linek, na které jsou vozidla osazená systé-

mem APc nasazována, se v DPP provádí podle 
metodiky vycházející z  normy VDV -ScHRIFT 
457 (německý svaz dopravních podniků VDV, 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
– německá společnost sdružující cca 600 do-
pravních společností).

Při zavádění systému APc do prostředí DPP 
se zapojily téměř všechny odborné úseky. 
Zvláštní poděkování patří pracovníkům jed-
notky Správa vozidel a  autobusů a  jednotky 
Informační technologie, bez jejichž vstřícné 
spolupráce by tento projekt nebylo možné 
realizovat.         

v polovině roku 2017 byl 
dopravní podnik hl. m. prahy 

oSloven záStupci SpolečnoSti 
abirail cz S nabídkou bezplatné 

výpůJčky SyStému automatického 
počítání ceStuJících (apc), který 

Je certifikovaný pro použití 
v Silniční i železniční přepravě. 

první zkoušky proběhly ve dvou 
kloubových autobuSech.

Na základě několika úvodních prezentací, jejichž součástí 
byla i praktická ukázka on -line záznamu osob procházejících 
mobilním rámem osazeným čidly, bylo v srpnu rozhodnuto 
o projektu ověření přesnosti nabízeného systému.

Na konci září byla oběma stranami podepsána smlouva 
o bezplatné výpůjčce systému APc. Projekt ověření přesnosti 
počítání systému APc probíhá od října do ledna příštího roku. 
Společnost ABIRAIL cZ jako vypůjčitel se možnému prodlou-
žení bezplatné výpůjčky za účelem dalšího testování nebrání.

Automatické počítání cestujících (APc) je systém složený 
z  čidel, datových a  napájecích kabelů, centrální jednotky 
a  komunikačního rozhraní pro centrální software, který 
umožňuje zpracování a  vyhodnocení dat, včetně jejich ta-
bulkové a grafické prezentace.

Výrobcem vozidlové části systému APc je celosvětové zná-
má německá společnost DILAX Intelcom, softwarová část 
systému APc je vyvinuta pod názvem ABIRUN APc přímo 
společností ABIRAIL cZ.

Systém je bezúdržbový, uváděná životnost systému je mini-
málně 10 let, střední doba mezi poruchami (MTBF) je výrob-
cem deklarována na 5 484 862 hodin.

Důležitým kvalitativním ukazatelem každého systému au-
tomatického počítání cestujících je jeho přesnost záznamu 

VÝSTUP A NÁSTUP. 
teSt elektronického Sčítání 
ceStuJících

PříDAVNá PLASTOVá LIŠTA NAD DVEřMI AUTOBUSU S TřEMI 
OBOUSMěRNýMI ČIDLy DILAX – BAREVNě SLADěNO S INTERIéREM VOZU

POHLED DO úTROB STROPU VOZU – říDIcí JEDNOTKA APc DILAX 
ZDE ZABíRá JEN MINIMUM PROSTORU.

text: václav Studnička 
foto: daniel kelnar

aplikace

UKáZKA JEDNOHO 
Z VýSTUPů APLIKAcE 
ABIRUN APc - GRAF 
OBRATU cESTUJícícH 
A MEZIZASTáVKOVé 
ZáTěžE VOZU EV. 
Č. 6826 – LINKA 188/14, 
SPOJ 2

FyZIcKé OVěřOVáNí PřESNOSTI APc PROBíHá ZA PříTOMNOSTI 1 SČíTAČE U KAžDýcH DVEří 
VOZIDLA. PRO ZAJIŠTěNí MAX. PřESNOSTI FyZIcKéHO SČíTáNí JE VHODNé KE VŠEM PROSTřEDNíM 
DVEříM NASADIT 2 SČíTAČE (PRVNí SLEDUJE POUZE NáSTUP cESTUJícícH, DRUHý SLEDUJE POUZE 
VýSTUP cESTUJícícH – V SOULADU S NORMOU VDV-ScHRIFT 457)
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Tzv. montovní vůz Elektrických podniků pro stavbu a opravy 
trolejového vedení vznikl v roce 1934 přestavbou autobusu 
Škoda 505 č. 32 z  roku 1928. Elektrické podniky měly čtyři 
autobusy tohoto typu. I  když byly pořízeny „pro okrajové 
trati s  menší frekvencí za účelem snížení provozovacích 
výloh“ (měly kapacitu 18 sedících a 10 stojících cestujících), 
ukázaly se jako nevyhovující, a tak byly přestavěny na vozy 
speciální: autobusy č. 30 a 32 na montovní, č. 31 na podbíjecí 
a č. 33 na nákladní.

Skleněný negativ o rozměru 10 x 15 cm nám ukazu-
je rekon strukci tramvajové tratě na dnešním Sme-
tanově  –  v  té době Masarykově nábřeží. Názorně 
ukazuje, jak běžně probíhaly za plného tramvajo-
vého provozu rekonstrukce tratí. Po již přeložené 
koleji se k fotografovi blíží vlak linky číslo 23, zatím-
co vlevo, na staré koleji, pracovníci vrchní stavby 
skládají nové kolejnice.

Ve XXXVII. výročních zprávách Elektrických podni-
ků hlavního města Prahy za rok 1934 se o akci může-
me dočíst toto: „Na Masarykově nábřeží u vyústění 
ulice Karoliny Světlé rekonstruována byla v  délce 
160 m trať ,Národní divadlo – Křižovnická ulice, tak, 
že bylo možné ve stanici ,ulice Karoliny Světlé, zřídi-
ti v obou směrech nástupiště v délce 27 m a 30 m. 
V místech, kde byla dříve rampa od Bellevue k uli-
ci Na Zábradlí, rozšířena byla jízdní dráha a koleje 
přeloženy tak, aby mezi chodníky a nástupišti bylo 
získáno dosti místa pro ostatní vozidla. Prostor pod 
dřívější rampou byl zavežen, a vzniklá plocha mezi 
novým chodníkem a ulicí Karoliny Světlé byla upra-
vena v travnatý záhon.“

Před 85 lety, v pondělí 19. prosince 1932, zahájila 
provoz moderní autobusová garáž v  Dejvicích. 
Připomeňme si snímkem, naskenovaným ze skle-
něného negativu 18 x 24 cm, průběh stavebních 
prací. Ve stavebním deníku zjistíme, že 25.  srp-
na  1931 začalo nýtování prvního hlavního vaz-
níku střešní konstrukce. Nýtování probíhalo na 
stojato na zemi a  celý vazník o  váze 45 tun pak 
byl bez lešení, jen pomocí dvou jeřábů (fakticky 
kladkostrojů umístěných na dvou montážních 
stojanech), vyzdvižen do výšky 5,5 m 1. září 1931. 
Akce trvala 1 hodinu a  20  minut. Poslední, třetí 
vazník byl vyzdvižen 22.  září  1931 za účasti zá-
stupců odborníků, ČVUT a tisku.

Střešní konstrukce dejvické garáže se ve své 
době svým rozpětím 68,4 m zařadila mezi nej-
větší v Evropě. Větší rozpětí měly jen příhradové 
vazníky v Budapešti (70,42 m) a Berlíně -Treptowě 
(70 m). Dnes rekonstruovaný objekt slouží jako 
kryté parkoviště obchodního centra.

text: pavel fojtík 
foto: archiv dpp

kaleidoSkop

HISTORIE 
PRAžSKé MHD 
V OBRAZEcH

Dnes už si jen málokdo pamatuje, že v roce 1934 byl na Pohořelci 
odhalen pomník plukovníka Švece, velitele československých legií 
v  Rusku. Náš snímek, naskenovaný ze skleněného negativu 18 x 
24 cm, ukazuje jeho polohu. Možná někdo zaregistruje v  té době 
i nepoužívaný a přerušený kolejový oblouk do Keplerovy ulice.

A  co má pomník společného s  městskou dopravou? Po obsazení 
Československa německým vojskem musel být odstraněn. K odvozu 
žulového soklu byl použit nákladní tramvajový vůz pro přepravu 
transformátorů a musela být zřízena provizorní kolej. V noci z 15. 
na 16. září 1941 byl sokl dopraven do vokovické vozovny. Tam byl 
ještě v  roce 1950, kdy na existenci podstavce upozornil noviny 
Rudé právo jeden udavač. Jejich redakce vyzvala důrazně Dopravní 

podnik, aby s  podstavcem vhodně naložil: „Ježto ani dnes nikdo 
nebude Švecův pomník obnovovat, poněvadž to byl vyložený 
kontrarevolucionář, který organizoval boj proti Rudé armádě 
a Němci ho odstranili jen proto, že šlo o legionářskou památku aniž 
by si uvědomili dosah své hlouposti, proto podstavec odevzdejte 
Sběrným surovinám n. p.  jestliže jde o  kov. Jde  -li o  kámen, hodí 
se uměleckým podnikům. Stačí jen zatelefonovat a  na potvrzení 
odevzdejte podstavec k dalšímu účelu surovin.“

Dopravní podnik 20.  září  1950 oznámil Rudému právu, že marně 
vyzývá školní referát v  Praze I, aby si podstavec odvezl. Tím 
informace o  osudech pomníku plukovníka Švece ve vokovické 
vozovně končí.

Připomeňme, že jméno Bellevue (tj.  krásná vyhlídka) 
patří oprávněně zdejšímu nárožnímu domu zámecké-
ho vzhledu č. p. 329 od architekta Konstantina Mráčka.
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PLNě VySTROJENý MOTOROVý SNěHOVý PLUH  SHODNéHO TyPU Č. 2005 KRáTcE PO DODáNí

Z  předchozího popisu samozřejmě nejde 
poznat, o  jakou tramvaj se to vlastně jedná. 
Jde o  motorový sněhový pluh ev. č.  2006. 
I  tak řada čtenářů nejspíš stále tápe a  proto 
se s  tímto vozem v  následujícím textu blíže 
seznámíme.

Tramvajoví obojživelní pracanti

Pro odklízení sněhu z tramvajových tratí byly 
první tři speciální tramvaje čísel 2001 až 2003 
pořízeny už koncem roku 1899. Evidentně 
se osvědčily, takže v  průběhu následujících 

11  let přibylo ještě dalších 5 vozů s  čísly 
2004 až 2008. V roce 1926 byly všechny vozy 
přeznačeny na č.  4001 až 4008. I  když se 
primárně jednalo o  vozy pro zimní údržbu 
tramvajových tratí, nezahálely ani v  létě. 
Stačilo z vozů demontovat mohutné šípovité 

Stopy, fakta…  
TRAMVAJOVÝ PLUH  
Se vrátil

počátkem letošního dubna zíSkalo muzeum mhd do Své Sbírky 
neobyčeJný exponát. tramvaJ vyrobenou před 110 lety, která nikdy 
nevozila ceStuJící a více než polovinu Svého doSavadního „života“ 
Sloužila nedaleko hloubětínSké vozovny Jako rekreační chatka.

radlice a  vznikl malý a  praktický motorový 
vůz pro tažení nákladních vlečných vozů.

V  průběhu 50. let nahradily tyto speciální 
tramvaje vyřazené osobní vozy, jimž se na 
jedno čelo přimontovala do stran polohova-
telná radlice (jedna taková radlice je docho-
vána v Muzeu MHD). Existují fotografie, kdy 
s  těmito polohovatelnými radlicemi jezdily 
v zimě i kropicí tramvaje, které by jinak byly 
v zimním období nevyužité.

Po stopách vozového technika 
Zamrazila

Po vyřazení byla prapůvodním tramvajím 
na odklízení sněhu demontována elektrový-
zbroj a  podvozky. Zbylé karosérie byly pro-
dány soukromníkům, kteří si z  nich stavěli 
zahradní altánky či chatky. Do dnešních dnů 
„přežila“ patrně jen karosérie vozu č. 2006.

Když mě před 7 lety dovedl dispečer DPP 
a dokumentarista vraků v jedné osobě Hon-
za Arazim na malou zahrádku v Hloubětíně, 
srdečně nás přivítala majitelka a  vlastně 
okamžitě souhlasila se zachováním tramvaje 
v  Muzeu MHD. Společně s  manželem nám 
začala vyprávět, že při úpravách podlahy 
chatky viděli v zemi podvozek i kola. Tím sa-
mozřejmě náš zájem o vůz zesílil. V existenci 
podvozku jsme sice zas tak moc nevěřili, ale 
vzhledem k  několika okolnostem to mohla 
být pravda.

Na základě dostupných historických infor-
mací jsme předpokládali, že prvním maji-
telem chatky byl vozový technik z  vozovny 
Hloubětín, pan Zamrazil, který od Doprav-
ního podniku koupil vyřazený vůz čísla 2008 
(po přečíslování 4008). Bylo tedy dost mož-
né, že by mohl odepsat tramvaj i  s  podvoz-
kem! Nahrávala tomu i skutečnost, že v těsné 
blízkosti pronajaté zahrádky stála železniční 

motorový sněhový pluh č. 2006 
byl dodán v roce 1907. Poháněly 
ho dva trakční motory, každý 
o výkonu 18,5 kW (25 k). karosérie 
byla celodřevěná, včetně pro Prahu 
zcela nezvyklého vnějšího obložení 
svislými prkénky „peřejkami“. 

barva vozu byla stejně jako 
u ostatních pracovních tramvají 
tmavě zelená. řídicí stanoviště měl 
vůz na obou čelech. sněhové radlice 
byly pevně spojeny s podvozkem, 
který postrádal odpružení. 
Na pevném podvozku byla pomocí 
půleliptických per pružně uložena 
karosérie. v roce 1926 došlo 
k přečíslování vozu na č. 4006. 
v provozu se udržel 46 let, dalších 
64 let sloužil jako zahradní chatka.

unikát

Text: Ondřej Láska  
Foto: Archiv DPP, Jan Arazim, Jan Gottwald,  

Ondřej Láska a Jaroslav Titz
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K VyZVEDNUTí A PřEVOZU HISTORIcKé TRAMVAJE ByLA VyUžITA DNES JIž TAKé HISTORIcKá TEcHNIKA

vlečka ČKD, po které mohla 
tramvaj na své nové působiště 
dorazit.

Urychlený konec chatové 
osady

Tyto indicie v nás neustále udr-
žovaly naděje, že bude tramvaj 
překvapivě kompletní, i  když 
současní majitelé ze svých pů-
vodních výroků postupně ubí-
rali. Každopádně tramvaj jsme 
měli slíbenou a situace ve zbyt-
ku kdysi rozsáhlé zahrádkářské 
kolonie dlouhodobě zahrádká-
řům nepřála. Rychle rostoucí výstavba v těs-
né blízkosti posledních pěti zahrádek dávala 
tušit, že brzy tu ani pro ně nebude místo. Bě-

hem občasných návštěv jsme se od majitelky 
chatičky dozvídali aktuální zprávy o dění ko-
lem místních pozemků.

V  lednu 2017 jsem dostal zprávu, že je nám 
chatička k  dispozici a  pokud možno si ji 
máme co nejdříve odvézt, neboť na jejím 

místě začne v dohledné době nová výstavba. 
Tím pro nás začal kolotoč řešení problémů, 
které se náhle začaly ukazovat. Předně neby-
lo jasné, kudy se technika k chatičce dostane.

Od plotu přes bezdomovce 
až po transport

Nakonec jsme dostali souhlas použít příjez-
dovou cestu přes sousední pozemek, což 
s sebou neslo i bourání a následnou opětov-
nou opravu plotu. I přesto se jevilo schůdné 
využití pouze menšího jeřábu s  dobrými te-
rénními vlastnostmi. Sháněli jsme tedy ide-
álně jeřáb na podvozku Pragy V3S. Dále nám 
nebylo jasné, co všechno budeme vyzvedá-
vat, takže jsme provedli několik sond do zá-
kladů chatky. Bohužel se ukázalo, že podvo-
zek zcela chybí.

Nezanedbatelným problémem byla i skuteč-
nost, že chatka byla aktuálně obývána jed-
ním trpěným bezdomovcem, který si ještě 
k tomu, pár dní před plánovaným vyzvedává-
ním tramvaje, nadvakrát zlomil nohu. Honza 
Arazim v  rámci zajišťování všeho možného 
zajistil i azylový dům s péčí pro tohoto bez-
domovce Vláďu. S vyklízením chatky nám pak 
vydatně pomohli přátelé z  Výtopny Zlíchov. 
Odvozili jsme několik plných osobních aut, 
jednu dodávku a jednu vrchovatou Pragu S5T 
materiálu k  likvidaci. Dalšími, kteří nám vý-
razně a ochotně pomohli, byli naši podnikoví 
hasiči pod vedením Karla Pátka.

Ráno v den „D“ dorazili v početné sestavě na 
smluvené místo a pustili se do vysvobozová-
ní staré tramvaje z útrob chatky. Zanedlouho 
stála na pozemku krásně odkrytá tramvaj 
a vedle ní skoro stejně velká hromada mate-
riálu ze zbouraných přístavků. Nyní převzali 
taktovku dalších prací pánové ze Zlíchova. 
Pomocí dnes již historického jeřábu Praga 
V3S na několikrát doslova přenosili tramvaj 
až ke kraji pozemku, kde již byla připravena 
valníková Praga V3S opět z Výtopny Zlíchov. 
Krátce po poledni bylo naloženo.

Extravagantní kolona do Střešovic

Ten, kdo ve čtvrtek 6.  dubna  2017 kolem 
13.  hodiny potkal v  Praze kolonu vedenou 
dispečerským vozem, následovaným vétři-
eskou valníkem se zeleno žlutým nákladem, 
vétřieskou jeřábem a pohotovostním vozem 
Škoda 1202 STW, ten viděl i více než stoletou 
tramvaj. I když to zajisté vůbec nepoznal. Ve 
vozovně Střešovice byla karosérie tramvaje 
uložena na oplenový vozík a  uschována do 
haly depozitáře muzea.

Dar v  podobě chatky s  sebou nesl slib vy-
klizení celého pozemku, takže dva dny po 
odvezení tramvaje následovaly další odvozy 
materiálu o  objemu několika valníků Pragy 
V3S ze Zlíchova. Tím skončila první etapa zá-
chrany neobyčejné tramvaje.

Finále s číselným rozuzlením

Stále jsme však neměli žádný důkaz, že jde 
opravdu o  vůz číslo 2008. Ani postupným 
odbrušováním laku na dochované karosé-
rii jsme staré evidenční číslo vozu nenalezli. 
S určitostí jsme ovšem věděli, že jedním z ma-
jitelů chatky v Hloubětíně byl i Josef Koranda, 
zaměstnanec Dopravního podniku. Spásným 
nápadem se ukázalo hledání v  Archivu DPP 
v osobních kartách pánů Zamrazila a Koran-
dy. Pan Zamrazil si skutečně koncem léta 

1954 koupil karosérii z  vyřazeného motoro-
vého vozu č. 4008, ale pan Koranda si už o rok 
dříve koupil stejnou karosérii z  vozu 4006. 
Oba pánové za karosérie zaplatili 50 Kčs.

Nalezená a získaná karosérie tramvaje je tedy 
z  původního vozu číslo 2006 a  ne 2008, jak 
jsme dlouho předpokládali.

Na úspěchu celé akce se podílela řada lidí 
a  všem patří velký dík. V  nejednom případě 
se jednalo o práci ve volném čase a zdarma. 
Poděkování patří paní Kocourkové, neteři 
zesnulé poslední majitelky chatky, pracovní-
kům Výtopny Zlíchov, hasičům metra, archivu 
DPP a  zaměstnancům Muzea MHD. Zvláštní 
poděkování si zaslouží Jan Arazim, který se 
akci systematiky věnoval od samého počátku 
až do úplného závěru.             

MáLOKDO By NA PRVNí POHLED 
TUŠIL, žE ZáKLADEM cHATIČKy  

JE TRAMVAJ (2017)

TENTýž VůZ Č. 4006 NA SNíMcícH, JEJIcHž POříZENí OD SEBE DěLí 64 LET. NA SNíMKU 
NAHOřE JE V AREáLU DíLEN V RUSTONcE ZAcHycENO ROZEBíRáNí VySLOUžILé 
TRAMVAJE, KTERá SE ZANEDLOUHO STANE cHATKOU. SNíMEK DOLE DOKUMENTUJE 
PřEVOZ VySLOUžILé cHATKy, KTERá SE ČASEM STANE OPěT TRAMVAJí
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text: zuzana meszárošová a radka herglová

letem (dopravním) Světem

Čína – Peking
Přeplněné ulice, silnice i  prostředky veřejné 
dopravy jsou typické snad pro každé velko-
město. Asijské metropole zaujímají pomysl-
né prvenství. Typickým příkladem je čínský 
Peking s více než 20 milióny obyvatel.

Každý den se přesouvají davy cestujících 
z  předměstí Pekingu či mimo ně za prací 
do centra. Ve středu města je bydlení veli-
ce drahé, proto preferují dojíždění. Metro je 

mnohem lepší volba než neprůjezdné silni-
ce. Dopravní špička odpovídá časům začát-
ku a  konce pracovní doby, tedy od šesté do 
deváté hodiny ranní, odpoledne od pěti do 
sedmi. V tomto rozmezí, speciálně v přestup-
ních stanicích, jsou nástupiště tak plná, že lidé 
musí čekat ve frontě, musí nechat ujet několik 
souprav, než mohou nastoupit.

Na stránkách dopravního podniku je možné 
najít informace, jak jsou jednotlivé stanice 

přeplněné a podle toho uzpůsobit svou cestu. 
Stanice jsou označené jednou ze čtyř barev 
– černě, červeně, žlutě a  zeleně. Černá značí 
velké davy cestujících, zatímco zelená menší 
počet lidí. Zajímavé je, že ani o víkendech není 
jízda metrem snazší. Naopak, stanice u  ob-
chodních center, chrámů či přestupů na vlak 
jsou neustále plné. I přesto preferují lidé met-
ro před jízdou autobusem či taxíkem, neboť je 
spolehlivé, rychlé a levné.

také patříte k těm, komu ranní či odpolední ceStování 
přeplněným  metrem či Jiným proStředkem veřeJné dopravy 
není příJemné? dnešní reportáž ze Světa váS Snad přeSvědčí, 
že ve Srovnání S vybranými měSty Je ceStování hromadnými 
proStředky po praze vlaStně velice komfortní.

ZÁKONy DŽUNGLE  
NEBO PřEPRAVNÍ řÁD?

V  Číně jsou investovány v  přepočtu miliar-
dy korun na výstavbu nových linek, aby bylo 
možné zvládnout neustálý nárůst obyvatel 
a jejich cestování.

Japonsko – Tokio
Tokijské metro a  městská železnice jsou zná-
my svou efektivitou, přesností a čistotou. Nic-
méně i zde se potýkají s nadměrným poč tem 
cestujících. Denně přepraví 40 miliónů lidí. 
Průměrný počet cest v dopravní špičce se vy-
šplhal na 165  % hodnoty v  roce 2015, která 
byla stabilní po dobu 15 let.

V  současnosti zaměstnává dopravní podnik 
pracovníky s bílými rukavičkami, jejichž nápl-
ní práce je „tlačit“ a regulovat nastupující dav 
cestujících do soupravy, aby mohla odjet. Pro 
místní se to stalo již každodenní rutinou. Tlače-
nice v jejich podání je disciplinovaná a v rámci 
slušného chování.

řešení situace mají v Japonsku několik, každé 
má však své limity. Přidání vlakových souprav 
na nejrušnějších linkách není možné, neboť 
již teď jezdí vlaky po několika minutách. Roz-
šíření vlakové soupravy o  další vagóny by 
znamenalo rozsáhlou modernizaci mnohých 
nástupišť v podobě jejich prodloužení. V plá-
nu je také zavedení dvoupatrových vlaků, kte-
ré jsou již nyní v provozu na dlouhých tratích 
Shinkansen a na některých soupravách první 
třídy, které projíždějí hlavním městem. Složi-
tější nástup do prvního patra by však s sebou 
mohl nést další zpoždění. řešením by mohlo 
být dvoupatrové nástupiště. Zvažována je také 
podpora práce z  domova nebo jiná pracovní 
doba ke snížení dopravní špičky.

Indie – Dillí
cestování indickým metrem by zřejmě bylo 
pro Evropana noční můrou. Pro místní běž-

ná rutina. Pravidla bezpečnosti se 
tu příliš nerespektují. Když se lidé 
nevejdou a odmítají se pustit dveří, 
strojvedoucí to vyřeší tím, že se se 
soupravou rozjede.

USA – New york City
Zpoždění jednotlivých vypravených 
souprav metra je na denním po-
řádku v New york city. Důvodem je 
zastaralá signalizační technika a ko-
lejnice jednoho z  nejstarších pod-
zemních systémů. Soupravy jedou 
pomaleji a mnohdy zastavují v tune-
lech. Tyto důvody ale nejsou hlavní 
příčinou, jak by se mohlo zdát. Jed-
nu třetinu zpoždění způsobují pře-
plněná nástupiště a  cestující, kteří 
se snaží natlačit do vozů, které pak 
neodjíždějí včas.

Tento problém před 15 lety neexis-
toval. Jde o  důsledek nárůstu oby-
vatel v tomto městě, ale i negativní 
dopad oblíbenosti a úspěchu toho-
to způsobu dopravy v přeplněném velkoměs-
tě. Počet cestujících od roku 1990 dramaticky 
stoupl. Zatímco v devadesátých letech minu-
lého století se denně metrem přepravovaly 
4 milióny cestujících, v současnosti je to 6 mi-
liónů lidí. Podzemní systém na to není přizpů-
soben.

S  největšími zpožděními se potýká Manha-
ttan. Vlakové soupravy by měly strávit ve sta-
nici 30  vteřin. V  jedné z  nejrušnějších stanic 
Grand central na lince Lexington Avenue je 
čas, než lidé vystoupí a  nastoupí, mnohem 
delší. cestující jsou ve stresu, nervózní, zda 
se dostanou do práce včas. I z pozice strojve-
doucího není situace jednoduchá, mnohdy až 
frustrující.

V  dopravní špičce by bylo potřeba vypravit 
více vlaků, zvýšit frekvenci spojů, což ale s se-
bou nese vysoké náklady. řešením by také 
byl nákup nových vozů, tzv. průchozích, které 
mají vyšší kapacitu. Než výměna vozů proběh-
ne, přišel MTA (newyorský dopravní podnik) 
s  rychlým částečným řešením. Na nejrušněj-
ších linkách metra se rozhodl najít prostor pro 
dalších 8 až 10 lidí v každém vagónu tím, že 
vyndal některá sedadla. Do celé vlakové sou-
pravy se tak vejde o 100 cestujících více.

Dokážete si představit, že by vás v  Praze za-
městnanec DPP tlačil do soupravy metra, 
nebo že byste museli čekat v tak velkém davu, 
že by se Vám podařilo nastoupit třeba až do 
pátého přijíždějícího vlaku?         

NEW yORK

TOKIO

DILLí PEKING
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POSáDKA STROJVEDOUcícH HISTORIcKé SOUPRAVy EČS PóZUJE V DOBOVýcH UNIFORMácH  
PřI ČEKáNí NA PRVNí PříJEZD MOTOROVéHO HISTORIcKéHO VLAKU Kžc DO DEPA KAČEROV.  
ZLEVA: JAN žABKA, STANISLAV BRTNA, MARTIN TIcHý, JAROSLAV MELIcHAR A DAVID PROSIcKý

vlečka umožnila jízdu odstrojených vozů typu 
81-71 do plzeňské Škody Transportation (dří-
ve Škoda dopravní technika), odkud se pak 
vracely v podobě modernizovaných souprav 
81-71M, se kterými se dnes můžeme setkávat 
na trase A a B. V současné době je vlečka nej-
častěji využívána pro návoz 75 m dlouhých 
kolejnicových pásů, které jsou zapotřebí pro 
obnovu kolejového svršku tratí metra.

Kromě dopravy řekněme ryze nákladního 
charakteru se v minulosti na vlečce vyskytly 
i příležitostné jízdy vlaků osobních.

Albatros a čtyřkolák v depu metra

První z nich se datuje k 1. červnu 2002 a jed-
nalo se o jízdu vlaku Českých drah ve složení 
M131.1405 + Bdlm 345 + M131.1280 u příle-
žitosti Dne dětí v žst Praha -Braník (M131.1280 
je dnes ve službách „Zubrnické museální 
železnice“ a  M131.1405 v  chomutovském 
depozitáři Národního technického muzea). 
Při pořádání stejné akce 31.  května  2003 
depo Kačerov navštívil vlak v čele s  lokomo-
tivou 434.2186 „čtyřkolák“ a  pěti vozy řady 
ce „rybák“.

V roce následujícím, 9. května 2004, pak čtyř-
kolák vystřídal „albatros“ 498.022, kdy se jízdy 

opět konaly u příležitosti Dne dětí v žst Praha-
-Braník a  zároveň 30. výročí zahájení provo-
zu pražského metra. Dne 19.  srpna  2006 do 
Kačerova zavítal Klub železničních cestova-
telů (Kžc) s  historickým motorovým vozem 
M131.1081 "Hurvínek" (přípřež mu tehdy 
tvořila lokomotiva nezávislé trakce DPP řady 
797.8 – interně T7).

Další jízda vlaku ČD byla připravována na 
2. června 2012 k oslavám výročí 130 let tratě 
Nusle - Modřany. Pro legislativní potíže nako-
nec dopravce od podobných aktivit upustil. 
Protože se ale tyto akce vždy těšily velké ob-
libě ze strany malých i  velkých návštěvníků, 
hledal se partner nový.

V září 2016 tuto pomyslnou rukavici opět zve-
dl dopravce Kžc Doprava.

Na scéně souprava metra Ečs

Přípravy nového projektu se tak nesly v part-
nerské spolupráci DPP a Kžc, kdy od počátku 
bylo záměrem zahrnout jej do programu již 
delší dobu úspěšně fungující Zážitkové tu-
ristiky, vedené pod Hospodářskou komorou 
hl. m. Prahy. Na obou stranách se přitom vy-
užilo dřívějších zkušeností z  příprav obdob-
ných akcí.

Výchozím podkladem se stala zážitková jíz-
da historické soupravy metra Ečs na trase c 
s  časově uzpůsobenou prohlídkou zázemí 
kačerovského depa. Tam měli být návštěvní-
ci dopraveni historickým motorovým vlakem 
Kžc při projížďce Prahou v  relaci Hlavní ná-
draží – Praha -Vršovice – Praha -Krč. Odtud měl 
vlak úvratí svézt své cestující přes předávací 
koleje a  dále po vlečce až do kačerovského 
depa. Aby byl zážitek obohacen o  možnost 
pořízení zcela nevšední fotografie, měly stát 
oba historické vlaky v  těsném sousedství  – 
Ečs na koleji 42 b nakládací plochy depa Ka-
čerov a  motorový vlak na koleji 43 b (která 
je stále součástí vlečky). Zároveň tak vznikl 
unikátní  – „intermodální“ přestup systémem 
„hrana -hrana“ mezi železničním osobním vla-
kem a soupravou metra.

Při volbě složení motorového vlaku Kžc se 
zvažovala jak dobová věrnost, tak požado-
vaná kapacita sedících návštěvníků. Nakonec 
jako ideální zvítězila sestava M152+Baafx 
(810+010). Aby nedošlo ke zbytečným pro-
dlevám v  tak již časově nabitém programu, 
bylo dohodnuto, že se obrat vlaku provede 
vždy na Kačerově – v době jízdy soupravy Ečs.

Depo Kačerov jako jediné v  současné době 
disponuje napojením kolejí systému metra 
na železniční síť SžDc (Správa železniční do-
pravní cesty). Toto napojení je realizováno 
prostřednictvím vlečky „Metro  – vlečka do 
depa Kačerov“, jejímž provozovatelem je Do-
pravní podnik. Stavební začátek vlečky je v ki-
lometru 0,00 ve středu křižovatkové výhybky 
č.  21a/b železniční stanice Praha -Krč, na kte-
rou navazuje spojovací resp. předávková ko-

lej vlečky. Vlečka dále pokračuje v  souběhu 
se železniční tratí 210 a  stoupá ve sklonu až 
18,700 promile do necelé dva kilometry vzdá-
leného areálu kačerovského depa.

vlečka oživlá jízdou osobáků

Z velké části je kolejový svršek tvořen čtyřko-
lejnicovou splítkou, kdy západní část koleje 
(druhá a čtvrtá kolejnice) slouží právě jako 

vlečka a  východní část (první a třetí kolejni-
ce) coby zkušební trať pro elektrické soupra-
vy metra (důvodem prostorového oddělení 
obou kolejí je rozdílný průjezdný průřez 
v místě přívodní napájecí kolejnice).

Vlečka byla v minulosti hojně využívána pro 
návoz stavebního materiálu, kolejnic, ale také 
vozů metra, které do Prahy ze Sovětského 
svazu doputovaly po vlastní ose. Kromě toho 

zážitkovka

text: petr havlíček 
foto: Jiří esser, lukáš hampacher,  

david prosický, Jan šurovský a aleš tichý 

MOTORÁČKEM  
  DO DEPA KAČEROV

kromě Již dříve v dp kontaktu popSaných akcí zážitkové 
turiStiky dal tento rok vzniknout i třem, pro 

provoz depa kačerov zcela oJedinělým, 
Jízdám zvláštních oSobních vlaků na 

míStní koleJové vlečce. a pro velký 
úSpěch JSou vypSány termíny 

i na leden a březen 2018.

HISTORIcKý MOTOROVý VLAK Kžc PřIJížDí  
PřI SVé PRVNí JíZDě V RáMcI DNE DěTí  
1. ČERVNA 2017 DO DEPA KAČEROV
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v roce 2017 vlak i metro již bok  
po boku

První dvě jízdy (dopolední a  odpolední) se 
podle tohoto scénáře uskutečnily třetí ledno-
vou sobotu ve složení vlaku Kžc M 152.0535 + 
Baafx 420, vedeného zkušenou rukou strojve-
doucího Aleše Tichého a Václava Stezky. Vla-
kovou četu Ečs tvořili: Stanislav Brtna, David 
Prosický, Martin Tichý, Jaroslav Melichar a Jan 
žabka. U obratu vlaku Kžc asistoval kačerov-
ský lokotraktor 797.811-7 (T5) a  sunutí Ečs 
z koleje 42 b na zhlaví depa Kačerov vykonal 
lokotraktor 797.809-1 (T9).

Druhá dvojice jízd proběhla opět za obrov-
ského zájmu veřejnosti třetí sobotu měsíce 
března ve stejném složení historického mo-
torového vlaku Kžc. Za jeho řízením tento-
krát stanuli pánové Martin Tichý a Jan žabka.  
řízení historické soupravy Ečs se ujali: Stani-
slav Brtna, David Prosický, Lukáš Lyčka a  Jiří 
Tonar. Obsazení dvojice asistujících lokotrak-
torů zůstalo stejné.

Prvotní nesnáze a  překážky se podařilo díky 
vydatnému úsilí všech zúčastněných pře-
konat. Na oslavy ale nebyl čas. Naplno totiž 
už v  té době běžely přípravy další společné 

akce – červnového Dne dětí. Tentokrát měly 
jízdy historického vlaku Kžc navázat na dlou-
há léta tradiční Den dětí, pořádaný národním 
dopravcem České dráhy v  blízké železniční 
stanici Praha -Braník, doprovázený vždy boha-
tým programem. Odtud měly být v pravidel-
ných časech (dle připraveného GVD) návštěv-
níci odvezeni po vlečce do depa Kačerov. 
Návazně na doprovodný program v  Braníku 
se i v prostorách kačerovského depa chystaly 
zajímavá lákadla pro děti i dospělé.

S  ohledem na očekávaný zájem se sestava 
historického motorového vlaku radikálně 
změnila a tak za krásného slunečního počasí 
první červnovou sobotu roku 2017 vyrazila ze 
železniční stanice Praha -Braník v 9:00 sestava 

MíSTO UNIKáTNíHO „INTERMODáLNíHO“ PřESTUPNíHO NáSTUPIŠTě „HRANA-HRANA“ žELEZNIČNíHO VLAKU A SOUPRAVy METRA. 
VLEVO MOTOROVý HISTORIcKý VLAK Kžc NA KOLEJI 43B DEPA KAČEROV A VPRAVO HISTORIcKá SOUPRAVA EČS NA KOLEJI 42B

vlaku M262.0180 + RBix 020 035 (alias bistro 
vůz „Bixovna“) + Bix 020 028 + M262.1212 + 
M262.1183, aby o 25 minut později zastavila 
na koleji 43 b kačerovského depa.

Do programu aktivně zasáhli
hasiči

V připravené, přibližně čtyřicet minut trvající 
pauze se skupince návštěvníků otevřelo zá-
kulisí haly B depa Kačerov, kde na ně čekala 
přehlídka v  zastoupení všech typů souprav 
pražského metra – historických i současných. 
Nahlédnout mohli také do kabiny strojve-
doucího soupravy M1 a  seznámit se krátce 
s historií, současností i budoucností pražské-
ho metra, jakož i  jeho provozem a  údržbou. 

Na zvídavé otázky jim neúnavně odpoví-
dali strojvedoucí metra a  trojice průvodců. 
Velká tlačenice byla taktéž u  stanoviště Ha-
sičského záchranného sboru DP. Tam si dětští 
návštěvníci mohli na vlastní kůži přímo vy-
zkoušet práci hasiče či jeho výzbroj. Mimo to 
bylo možné nakouknout do přistavených ha-
sičských vozů a předvedena byla i velká řada 
rozličné záchranářské techniky.

úspěch sklízely i stroje traťové mechanizace, 
vystavené v  sousedství motoráčku na koleji 
42 b. U dětí (méně pak u jejich rodičů) se ale 
bezkonkurenčně nejvíce oblíbenou setkala 
příjemně osvěžující sprcha mycí tunelové 
soupravy. Okna odjíždějícího historické-

ho motorového vlaku pak zdobilo vyvěše-
né, naskrz promáčené oblečení.

Připravený jízdní řád obsahoval celkem pět 
těchto jízd (dále již bez M252.1183), přičemž 
poslední odjezd z  depa Kačerov do Braníka 
proběhl v 17:15.

Závěrem nám dovolte velice poděkovat 
všem, kteří se na přípravách a realizaci těch-
to poměrně organizačně náročných akcích 
podíleli. Věříme, že podobné akce by se na 
podkladě ohlasu návštěvníků mohly stát no-
vodobou tradicí a  že se tak s  nimi setkáme 
i v dalších letech.         

NáVŠTěVNíKůM DEPA  
SE NASKyTL POHLED 
NA NěKOLIK SOUPRAV  
METRA, TěcH Z BěžNéHO 
PROVOZU PO BOKU DNES  
JIž HISTORIcKýcH

STANOVIŠTě KOLEGů Z HZS DP SE TAKé TěŠILO VELKéMU  
ZáJMU DěTí I DOSPěLýcH

NEOBVyKLý OBRáZEK, ZAcHycUJící NEZáVISLý TRAKČNí 
PROSTřEDEK METRA, LOKOTRAKTOR 797 811-7, PřI POSUNU 
PříPOJNéHO OSOBNíHO žELEZNIČNíHO VOZU řADy BAAFX  
NA KOLEJícH DEPA KAČEROV

HISTORIcKý MOTOROVý VLAK V NEOBVyKLéM SOUSEDSTVí  
HISTORIcKé SOUPRAVy METRA V KAČEROVSKéM DEPU

RycHLé ROZLOUČENí S MALýMI I VELKýMI NáVŠTěVNíKy  
PřED JEJIcH ODJEZDEM ZPěT DO žST PRAHA-BRANíK
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TROJIcE NOVýcH QUAESTORů POHROMADě, JEŠTě PřED ROZMíSTěNíM 
NA POžáRNí STANIcE

„řád chemické služby ukládá jednotkám 
požární ochrany provádět provozní kontro-
ly ochranných prostředků na kalibrovaném 
zkušebním zařízení ve stanovených interva-
lech, dále před zařazením nového prostředku 
do používání, po použití a  při podezření na 
závadu prostředku. Pro dýchací přístroje je 
stanovený interval 6 měsíců.“

co to znamená v  praxi? Hasičský záchranný 
sbor Dopravního podniku používá celkem 68 
kyslíkových dýchacích přístrojů a 60 přístrojů 
vzduchových. K  nim přináleží stejné počty 
ochranných masek. To představuje ročně 
přes 170 kontrolních úkonů na jednu požární 
stanici a přes 500 plánovaných kontrol dýcha-
cí techniky na celý útvar, nepočítaje v to další 
kontroly prostředků použitých při zásahu 
nebo výcviku.

Zvládnutí takového objemu práce vyžaduje 
jednak velkou erudici určených hasičů-spe-
cialistů, tzv. hasičů-chemiků, jednak nasazení 
spolehlivého zkušebního zařízení, kompa-
tibilního s  používanou dýchací technikou. 
V  minulosti byly u  HZS DP používány dva 
typy zařízení:

Pro kyslíkové dýchací přístroje to byly 
zkušební skříňky Dräger Rz 25. Jednalo se 
o  archaicky působící, ale velmi jednoduché, 
robustní a  spolehlivé mechanismy, pracující 
nezávisle na vnějších zdrojích energie. Jejich 
nevýhodou byl výhradně vizuální odečet mě-
řených hodnot s  nutností ručního zápisu do 
předtištěných zkušebních protokolů.

Vzduchové dýchací přístroje byly přezku-
šovány na poloautomatických zkušebních 
kufřících Tester S 02 dnes už neexistující čes-
ké firmy K & V. Tyto kufříky již měly elektrické 
napájení, elektronický měřicí senzor nízkého 
tlaku a  datové propojení s  Pc, ale větší část 
kontrolních úkonů ještě byla prováděna s vi-
zuálním odečtem měřených hodnot. Násled-
ný zápis byl prováděn již ne na papír, ale do 
elektronického formuláře přes klávesnici po-
čítače.

S nástupem nové řady kyslíkových dýchacích 
přístrojů Dräger BG 4 (viz  DPk 4/2015) jsme 
začali řešit i otázku modernějšího zkušebního 
zařízení, které by znamenalo nejen náhradu 
předchozích modelů, ale celkovou evoluci 
měřicích postupů. Pro nové zařízení byly sta-
noveny následující požadavky:

1)   provádění kontrol všech typů dýcha-
cích přístrojů u HZS DP na jednom typu 
zařízení;

2)   měření statických i nově dynamických 
parametrů, tj. funkce umělých plic;

3)   automatický měřicí cyklus a automatic-
ký záznam měřených dat.

Dříve používaná zařízení umožňovala jen 
měření statických parametrů dýchacího pří-
stroje (těsnost a  nastavení redukovaného 
tlaku), což bylo postačující pro rozhodnutí 
o  provozuschopnosti. Naproti tomu měření 
dynamických parametrů (simulace dýchání) 
umožňuje lépe posoudit chování dýchacího 
přístroje v  extrémních podmínkách a  snáze 
odhalit počínající závadu, která se často pro-
jeví změnou dýchacích odporů.

Logicky nastaveným požadavkům plně odpo-
vídal na evropském trhu jediný zkušební pří-

text a foto: michal brunner 
Schéma: kamila drábková

umělé plíce 
Jménem  

  QUAEstOR

pod taJemným heSlem v nadpiSu 
článku Se  Skrývá zkušební zařízení 
dräGer QuaeStor 7000 ccba, které 
podnikoví haSiči Již přeS rok používaJí 
ke kontrolám parametrů dýchací 
techniky.

cELKOVý POHLED NA NOVé ZKUŠEBNí PRAcOVIŠTě DýcHAcí TEcHNIKy

měření dynamických parametrů 
(simulace dýchání) umožňuje 
lépe posoudit chování  
dýchacího přístroje v extrémních 
podmínkách.

bezpečnoSt

1.    Měřicí skříň Quaestor 7000 s umělými plícemi
2.    Vstup vysokého tlaku vzduchu (300 bar)
3.    Výstup vysokého tlaku
4.    Vstup redukovaného tlaku (do 25 bar)
5.    Výstup redukovaného tlaku
6.    Zkušební hlava se silikonovým obličejem
7.    Dýchací otvor umělých plic
8.    Měřicí bod nízkého tlaku (-40 až +30 mbar)
9.    Pc s řídicím softwarem Protector
10.  Tlaková lahev jako zdroj vysokotlakého vzduchu
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TESTOVáNí KySLíKOVé MASKy FPS 7000 NA ZKUŠEBNí HLAVě QUAESTORU

HISTORIcKá ZKUŠEBNí SKříňKA DRäGER RZ 25

stroj: Quaestor firmy Dräger nejvyšší typové 
řady 7000 a v provedení CCBA (closed -circuit 
breathing apparatus), tedy určený mj.  pro 
přezkušování kyslíkových dýchacích přístrojů 
s uzavřeným okruhem. Jiné typy dos tupných 
zkušebních zařízení zpravidla nebyly kompa-
tibilní právě s kyslíkovými přístroji.

Po precizování technického zadání a  usku-
tečněném poptávkovém řízení byly v  rám-
ci investičních akcí na rok 2015 pořízeny tři 
přístroje Quaestor 7000 ccBA, pro každou 
požární stanici jeden. Fyzicky byly dodány 
21.  prosince  2015, tedy takřka „pod vánoční 
stromeček“, ale plného zprovoznění se doč-
kaly až v průběhu roku 2016.

Klíčovými úkony, předcházejícími uvedení 
do provozu, bylo propojení Quaestorů se 

stolními počítači a  nahrání řídicího progra-
mu Protector. Hardware i  potřebné softwa-
rové zásahy pro nás velmi vstřícně zajistila 
jednotka IT. Následně bylo odborníkem firmy 
Dräger provedeno proškolení všech dvanácti 
hasičů -chemiků HZS DP na obsluhu zařízení. 
celodenní školení nám bylo poskytnuto 
zdarma a proběhlo v prostorách Dräger Aca-
demy v Čestlicích u Prahy.

Souběžně s  instalací Quaestorů bylo každé 
pracoviště chemické služby modernizováno 
dodáním profesionálního pracovního sto-
lu s  pryžovou pracovní deskou a  úložnými 
prostory pro měřicí příslušenství. Ve druhé 
polovině roku 2016 pak jednotlivé požární 
stanice zahájily nejprve zkušební a následně 
ostrý provoz testů na Quaestorech.

Vlastní zkušební proces probíhá tak, že hasič-
-chemik propojí kontrolovaný přístroj s adap-
téry Quaestoru a následně provádí jednotlivé 
úkony podle pokynů na obrazovce počítače. 
Jedná se zejména o otevírání a zavírání tlako-
vé lahve a  manipulaci s  plicní automatikou. 
Měření statických a dynamických parametrů 
dýchacího přístroje pak probíhá plně auto-
maticky a chemik nemá možnost je ovlivnit. 
Změřené hodnoty jsou automaticky zazna-
menávány do kontrolního protokolu, který je 
následně vytištěn na sdílené tiskárně.

Podle tohoto popisu se průběh kontroly 
může zdát jednoduchým, ale vyžaduje od 
chemika určitou obratnost a cvik. Praxe uká-
zala, že Quaestor „neodpustí“ ani sebemenší 
odchylku od nastavených kontrolních mezí 
a  včas upozorní na možnou závadu. Samo-
zřejmě, i kontrolní zařízení vyžaduje kontrolu. 
V případě Quaestorů se jedná o kalibraci, pro-
váděnou jedenkrát ročně technikem firmy 
Dräger přímo u zákazníka.

Vybudování nových zkušebních pracovišť 
se stalo spolu s plošným zavedením kyslíko-
vých dýchacích přístrojů BG 4 nejvíce evoluč-
ním krokem ve více než čtyřicetileté historii 
chemické služby HZS DP. V první řadě se ale 
jedná o  nutnou odpověď na zpřísňující se 
normativní požadavky na kontroly dýchací 
techniky a  v  nejobecnější rovině o  zajištění 
maximální bezpečnosti zasahujících hasičů.

   

HASIČ-cHEMIK MARTIN LUPAČ TESTUJE KySLíKOVý PříSTROJ BG 4

kultura /  Soutěž

text: milan Slezák

Pokud by na někoho bylo vánoční atmosféry na-
opak už trochu moc, může vybírat i z jiných akcí. 
Své koncerty si na předvánoční čas naplánovalo 
hned několik interpretů nejrůznějších hudebních 
žánrů. Zmínit můžeme třeba vánoční koncert 
Michala Prokopa & Framus Five 22.  prosince 
ve Foru Karlín s podtitulem Blues In Soul Afterpar-
ty, který je vyvrcholením letošních oslav 50 let od 
založení kapely. Název koncertu odkazuje k debu-
tovému albu Michala Prokopa, od jehož vydání 
příští rok uběhne také celé půlstoletí a některé z písní alba Blues In Soul, které nebyly už dlouho naživo 
ke slyšení, plánuje Michal Prokop zařadit i do koncertního programu tohoto večera.

Do konce roku lze ještě navštívit výsta-
vu v Národním technickém muzeu vě-
novanou zrakovým klamům. Interak-
tivní expozice s  názvem Klamárium 
seznamuje návštěvníky s  více než 
dvaceti známými i méně známými zra-
kovými klamy a umožňuje tak poznat 
některé obecné principy lidského zra-
kového vnímání. účinek zrakových kla-
mů je zde podmíněn ochotou návštěv-
níka řídit se instrukcemi a přistoupit na 
navrženou hru. Nebo alespoň ochotou 
přemýšlet, co je na viděném podnětu 
zvláštní a  jak je vůbec něco takového 
možné. Ke každému vystavenému 
exponátu je poskytnuto vysvětlení, 
jednak krátké (na panelu hned vedle 
exponátu) a pro poznáníchtivé zájem-
ce i  rozsáhlejší (na přiloženém bloku). 
V experimen tálním pokoji je pak také 
možné vyzkoušet si řadu úloh použí-
vaných v psychologickém experimen-
tálním výzkumu.

Další neodmyslitelnou vánoční akcí jsou výstavy 
betlémů. Nabídka je v  rámci projektu Betlémy 
2017 poměrně široká. Navštívit lze například ka-
tedrálu sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě, kos-
tel Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí 
(zde najdete betlém se 48 figurami, kde například 
figury pastýřů dosahují výšky přes 170 cm), kostel 
sv. Havla v Havelské ulici, kostel sv. Františka z Assi-
si na Křižovnickém náměstí, kostel sv. Petra a Pavla 
v Bohnické ulici a mnohé další.

Z  blues v  některých písních své ho 
koncertního programu vychází i dříve 
jedna z výrazných tváří kapely Monkey 
Business, zpěvačka Tonya Graves.  
Ta se se svou kapelou představí v Lu-
cerna Music Baru 20. pro   since. 

A  jenom o  pár kroků 
vedle, ve Velkém sále 
Lucerny, ve stejný 
den zahraje kapela  
Vypsaná fixa.

JAKýM NáMěSTíM  
PROJELA VáNOČNí TRAMVAJ?

Správná odpověď na otázku Z jakého obratiště 
vyjíždí autobus? z Fotohádanky v DP kontaktu 
11/2017 zněla: Kobylisy (Březiněveská). Z autorů 

správných odpovědí byl vylosován a publikací 
„140 osobností a událostí“ a cD Romana Tomeše 
„Navěky“ odměněn: David Král.

Odpovězte na soutěžní otázku a získejte publikaci „Lokálkou 
po České Kanadě“ a tričko „Linka 23“.  

Odpověď zašlete nejpozději do úterý 2. ledna 2018 na e-mailovou 
adresu: soutezdpk@dpp.cz (předmět: Fotohádanka; u odpovědi 
uveďte celé vaše jméno s diakritikou).

FOTOHáDANKA O cENy

foto: petr hejna 

nechat Se VÁNOČNĚ UNÁšET 
i ZRAKOVĚ KLAMAT

Prosincovou vánoční náladu si mnozí nedovedou představit bez tradičních kulturních akcí. Určitým 
hudebním symbolem českých Vánoc je kupříkladu Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Poslech-
nout si ji budete moci na různých místech, ale v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici můžete opět 
22. a 23. prosince zhlédnout i její scénické provedení. Pod režijním vedením Tomáše Masáka se insce-
nace ujali členové Českého komorního sboru a Českého komorního orchestru.
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KřÍŽOVKA 
O VěcNé cENy
Tramvaj T3 Coupé
V  tajence najdete dokončení textu: Označení T3 coupé odkazuje na 
skutečnost, že vůz disponuje (dokončení v tajence). Tramvaj si za-
chovává poetiku šedesátých let a je tak poctou designérovi Františku 
Kardausovi, autorovi návrhu původní tramvaje Tatra T3.

Luštěte pro zábavu anebo tajenku zašlete e -mailem nejpozději 
do  úterý 2.  ledna  2018 na adresu: soutezdpk@dpp.cz (předmět: 
Křížovka; u odpovědi uveďte vaše celé jméno s diakritikou) a vyhrajte 
jednu z  cen. Jeden vylosovaný luštitel získá hlavní cenu: nabíječku 
autobaterií compass a další dva…

V tajence křížovky z DP kontaktu č. 11/2017 bylo dokončení textu: 
Poprvé u pražských tramvajových vozoven byla hala zakryta střechou 
s ocelovou svařovanou konstrukcí, která spočívá jednak na obvodové 
a jednak na budoucí střední zdi.

Hlavní cenu – power banku Xiaomi – získává Martin Němec a flash disk 
„Metro Ečs“ 16 GB získávají Tomáš Makal a Petra Paclíková.

hlavní
cena:

zábava

Nabíječka  
Compass mikroprocesor  
3,8 A 6/12 V

UNIVERZáLNí NABíJEČKA AKUMULáTORů říZENá MIKROPROcESOREM 
S LcD DISPLEJEM, KTERý ZOBRAZUJE AKTUáLNí NAPěTí AKUMULáTORU 
A ZVOLENé REžIMy NABíJENí. NABíJEČKA JE VyBAVENA AUTOMATIcKOU 
DETEKcí TyPU AKUMULáTORU A ROZPOZNá, JE -LI PřIPOJEN 6 V 
NEBO 12 V AKUMULáTOR. PO DOKONČENí NABíJENí SE NABíJEČKA 
AUTOMATIcKy PřEPNE DO STAVU UDRžOVáNí, NEDOcHáZí TAK 
K PřEBíJENí A NáSLEDNéMU POŠKOZENí AKUMULáTORU. NABíJEČKA 
JE URČENA PRO VŠEcHNy TyPy 6/12 OLOVěNýcH AKUMULáTORů. 
PULZNí NABíJENí JE ZALOžENO NA PRINcIPU STříDAVéHO NABíJENí 
A VyBíJENí, cOž NAPOMáHá K UDRžENí OPTIMáLNí KONDIcE 
AKUMULáTORU.
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242 481 933 / 778 499 636

11. 01.  2018 (čtvrtek)
15. 02.  2018 (čtvrtek) 
17. 02.  2018 (sobota) 

DOPRAVÍME VÁS ZA VZDĚLÁNÍM 
V OBORECH S VÝUČNÍM LISTEM 
A S MATURITOU

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Motol:
Plzeňská 298/217a, Praha 5
Vinohrady:
Moravská 3/965, Praha 2 Pořádáme zkoušky nanečisto, 

řemeslné kroužky a exkurze 
pro základní školy a pro rodiny 
s dětmi.  Více informací na 
webu www.sps-dopravni.cz



Pro dárky na 

Infocentrum 
Můstek

Otvírací doba: 7.00–21.00 hod.
Více informací na: www.dpp.cz

Encyklopedie 
pražské MHD
4. svazek: 
Vozidla – Tramvaje

111 míst v Praze, 
která musíte vidět  

349 Kč

Tramvaje a tramvajové 
tratě 1–4 

360 Kč
za každou 

knihu

Motorový v
ůz ze série 1–7 v p

ůvodním provedení z roku 1897. 

Motorový v
ůz ze série 1-11 a 16 s čelním reflektorem a novým

, nátěrem. 

Motorový v
ůz č. 9 po rekonstrukci pojezdu v ro

ce 1910. 

D.8.28

ENCYKLOPEDIE

PRAŽSKÉ MHD

VOZIDLA

TRAMVAJE

Motorové  

vozy

Typ: motorový  

obousměrný zavřený 

Evidenční čísla: 291, 292

Výrobce

František Ringhoffer, Smíchov (291)

J.G. Brill & Co., Philadelphia, USA (292)

Stručný technický popis

Vůz č. 291 byl původní vůz č. 2 Elektrické drobné dráhy 

Praha – Libeň – Vysočany. Do provozu u Elektrických 

podniků byl zařazen prakticky bez úprav. Obdržel pouze 

nový nátěr, nové číslo a označení příslušnosti k Elektrickým 

podnikům (městský znak a nápis Elektrické dráhy král. hlav. 

města Prahy). Popis vozu viz str. D.8.9.

Také vůz č. 292, pocházející z Elektrické drobné dráhy  

Praha – Libeň – Vysočany neprošel podle dostupných 

údajů žádnou zásadní úpravou, kromě změny nátěru 

a přečíslování. Jedná se o původní akumulátorový vůz č. 18. 

Popis vozu viz str. D.8.13.

Poznámky

Vůz č. 291 byl odstaven v roce 1915 a administrativně vyřa-

zen v roce 1919. Vůz č. 292 byl podle neověřených informací 

nějaký čas nasazován na linku Balabenka – Českomoravská 

vedenou po jednokolejné trati. Vyřazen byl v roce 1919. 

Motorový vůz č. 291, původně č. 2 Elektrické drobné dráhy 

Praha – Libeň – Vysočany. (Archiv DPP)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

291
292

Délka přes spřáhla [mm]

7 166
8 000

Délka vozové skříně [mm]

6 316
6 960

Šířka vozové skříně [mm]

2 070
2 360

Výška vozové skříně [mm]

3 097
3 350

Počet náprav / z toho hnacích

2 / 2
2 / 2

Rozvor náprav [mm]

1 800
4 000

Průměr kol [mm]

750
850

Výkon motorů hodinový/trvalý [kW] 2 × 18,4
2 × 11

Počet míst k sezení

20
20

Počet míst k stání normální

16
16

Maximální obsazení

58
58

Hmotnost prázdného vozu [kg]
4 300 11 500

Hmotnost plně obsazeného vozu [kg] 7 000 14 020

Maximální rychlost [km/h]

20
15

Šířka vchodů [mm]

660
750

Trakční motory a jejich výkon [kW]

- vůz č. 291

Křižík 2 × 18,4

- vůz č. 292

Schuckert AB 55 

2 × 11

Výška podlahy nad TK [mm]

- vnitřní oddíl

822
880

- plošina

702
750

ROK
EVIDENČNÍ ČÍSLA VOZŮ

1908
291

1909
292

Zařazení do provozu

Motorový vůz č. 291 v pražských barvách.

Motorový vůz č. 292 v pražských barvách.  

Fotografie vozu v této úpravě není známa.

D.8.54

ENCYKLOPEDIE

PRAŽSKÉ MHD

VOZIDLA
TRAMVAJE

Motorové  

vozy

Vůz č. 380 z roku 1920 v provedení 
se smyčcovým sběračem.

Vůz č. 396 z roku 1920 v provedení 
s tyčovým sběračem.

Motorový vůz č. 433 z roku 1923 ve Vítězné ulici. 
(Archiv DPP)

okna a jejich počet zredukován na pět bezrámových, 
u č. 363, 364, 394, 395, 447, 462, 464, 478, 481, 486, 2005, 
2015, 2037 na pět rámových oken, všechny se zesílenými 
okenními sloupky za účelem zvýšení tuhosti vozové skříně. 
Poslední rekonstrukcí byla v letech 1968–1971 náhrada 
tyčových sběračů u všech zbývajících motorových vozů 
za pantografové, vylehčeného typu (u vozů č. 2007, 2020–
2022, 2025–2027, 2032, 2034, 2039, 2040, 2042, 2049).

Vůz č. 444 byl v roce 1966 předán do vznikající sbírky 
Muzea MHD (viz str. H.8.24). Vůz č. 412 byl v roce 1965 
upraven na sněhový pluh č. 4037 (od roku 1974 č. 4225), byl 
v roce 1987 odstaven a v roce 2000 po renovaci zařazen mezi 
provozní historické vozy (viz str. H.8.96). 

Motorový vůz č. 2050 vyrobený v roce 1926 v Továrně na vozy 
Kolín. (Archiv Vagónky Tatra v Kolíně, sbírka Stanislav Linert)

D.8.71

VOZIDLATRAMVAJE
ENCYKLOPEDIE
PRAŽSKÉ MHD

Motorové  
vozy

380 Kč 360 Kč
za každou 

knihu

Trolejbusy 
a trolejbusové 
tratě 1–2

Devadesát 
let vozovny 
Pankrác

40 Kč


