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NEPRODEJNÉ

/EDITORIAL/

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi ctí, že mohu vás, zaměstnance Dopravního 
podniku, touto cestou oslovit z pozice generálního 
ředitele. Předem chci poděkovat dozorčí radě 
a představenstvu DPP za důvěru, kterou v mou osobu 
mají, a také výběrové komisi za transparentní a férový 
průběh výběrového řízení. 

Jmenování do čela největší městské organizace je 
zavazující, a jak jsem těsně po svém zvolení řekl, 
také výzvou. Výzvou uplatnit se v jiném oboru, než ve 
kterém jsem dosud působil, tedy telekomunikacích, 
a využít zde své know-how, jak nejlépe uspokojit 
potřeby zákazníka. A právě cestující jsou na prvním 
místě mého pětibodového seznamu priorit. Hned 
v závěsu je to snaha o stabilizaci a konsolidaci 
Dopravního podniku s cílem upevnit jej jako standardně 
fungující společnost. Od první chvíle cítím ze všech 
stran potřebu uklidnění situace, nastolení dělné 
atmosféry namísto čekání, nejistoty a stagnace. S tím 
samozřejmě souvisí další bod, a tím je vytvoření týmu, 
tedy kompetentního profesionálního managementu. 
V případě tak velké a významné organizace, 
jakou Dopravní podnik bezesporu je, rozhodně 
nelze opomenout její financování, a především to 
dlouhodobé. Jako poslední, pátá, priorita se z mého 
pohledu jeví rozvoj dopravy. Zde vidím především 
dokončení pátého prodloužení trasy A do Motola, 
dotažení trasy D alespoň do fáze územního rozhodnutí 
a hledání nových možností v dopravní obslužnosti, 
například v podobě rozvoje tramvajových tratí.

Nejen těchto pět priorit, ale všechny další cíle a vize 
se nedají naplnit bez kvalitních lidí a spolupracujících 
týmů. Je mi jasné, že střídání generálních ředitelů 
a potažmo členů managementu za poslední rok 
se muselo zákonitě podepsat na atmosféře mezi 
zaměstnanci. Proto se od prvního dne snažím 
o komunikaci s nimi, a to na všech úrovních. Jsem 
totiž přesvědčen, že jejich každodenní poctivá práce 
je základním stavebním kamenem a budoucností 
Dopravního podniku. A že si její nositelé zaslouží nový 
impuls, novou krev do žil a zvýšení víry v to, co pro 
podnik a cestující odvádějí.

Milan Křístek,
generální ředitel

Přijímá ke studiu uchazeče o studium

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, a.s., 
Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol, zřizovatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:
Informační technologie

Správa a administrace počítačových sítí

Počítačové a zabezpečovací systémy
        

                                   Provoz městské dopravy

       
   Autotronik

     Elektromechanik pro dopravní prostředky

tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem:       
   Automechanik

Elektrikář

KarosářAutolakýrník
             Aranžer

Zámečník

nástavbových oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou 
        

          v
 denní i dálkové formě:

Provoz dopravních zařízení
  Podnikání   Propagace

Dny otevřených dveří:
od 16.00 do 18.00 hod.
pondělí 5. 11. 2012
čtvrtek 15. 11. 2012
(DOD soukromých středních 
škol ve spolupráci se SSSČMS)
pondělí 10. 12. 2012
pondělí 7. 1. 2013
pondělí 28. 1. 2013Dny otevřených dveří 

se konají v budově školy 
Plzeňská 298/217a, Praha 5 (Vozovna Motol) pro uchazeče o obory Informační technologie, Správa 
a administrace počítačových sítí, Počítačové a zabezpečovací systémy, Provoz městské dopravy 
a nástavbové obory Podnikání a Provoz dopravních zařízení v denní formě v budově školy Moravská 3, 
Praha 2 (Jana Masaryka, Šumavská, 2 min od Nám. Míru) pro uchazeče o obory Autotronik, Obchodník, 
Automechanik, Elektromechanik pro dopravní prostředky, Elektrikář, Karosář, Autolakýrník, Zámečník, 
Aranžéra nástavbové obory denní i dálkové formy Podnikání, Propagace. 
 

Veškeré informace o studijních oborech a podmínkách přijetí:
tel.: +420 242 481 933, +420 242 481 934
www.sps-dopravni.cz, info@sps-dopravni.cz

         
                                 Obchodník

Foto na obálce: Petr Hejna
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Pěvecký sbor Dopravního podniku i v letošním roce opět zve 
posluchače na vánoční koncerty. Po dvou letech se pěvecké 
těleso vrací na Staroměstském náměstí, kde zazpívá na tribuně 
při „Adventních zpěvech“ v sobotu 8. prosince v odpoledních 
hodinách. Dalším vystoupením bude „Adventní zpívání v metru“, 
které se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince v jedné ze stanic 
metra. Vyvrcholením pak bude Vánoční koncert s orchestrem, 
který se bude konat 3. ledna 2013 večer. Upřesňující informace 
získáte na webových stránkách www.sbordpp.cz. Můžete se 
těšit na nově nacvičené skladby, které sbor zkouší již od června. 
Uslyšíte známé koledy ve sborových úpravách, jako „Veselé 

vánoční hody“ či „Adeste fideles“. Vrcholným dílem je klasicistní 
vánoční mše Františka Xavera Brixiho „Missa pastoralis“ pro 
sbor, sóla a orchestr.

Od 30. října může veřejnost užívat podchod Hradčanská, který 
spojuje vestibul stanice metra trasy A s ulicí Dejvická. Skončily 
tím stavební práce v prostoru velmi důležitého přestupního uzlu 
městské hromadné dopravy, který propojuje metro, tramvaje 

a příměstskou i městskou autobusovou dopravu. Původně měl 
být podchod pod železniční tratí zprovozněn zároveň s otevřením 
rekonstruovaného vestibulu metra v říjnu 2010, ale v té době 
se podařilo udělat pouze jeho část pod kolejemi Buštěhradské 
dráhy. Zbývající část bylo třeba vybudovat pod objektem bývalých 
stavebnin, které se podařilo vykoupit až v závěru roku 2011 
a práce na dokončení byly zahájeny až letos v dubnu. Podchod je 
široký 6 m jeho výška je 3 m a délka 23 m. Nahrazuje původní, 
necelé 3 m široký, podchod pod tratí z první poloviny minulého 
století, na který byl v roce 1978 provizorně napojen vestibul 
metra při zprovoznění trasy A.
Spolu s podchodem byly provedeny i úpravy komunikací na 
křižovatce Dejvická – Bubenečská, které zklidnily dopravu a daly 
více prostoru chodcům.

V průběhu října testoval DPP v běžném provozu s cestujícími 
nový Mercedes-Benz O530 Citaro. Jedná se již o druhou 
generaci osvědčeného typu autobusu, jehož první generace 
je provozována téměř po celém světě. Autobus zapůjčený od 
spol. EvoBus Bohemia s.r.o. je vyroben v provedení typ 628.032 

(12 m, 3 dveře, ležatý motor). V provozu vystřídal na linkách 
124, 133 a 183 hybridní Volvo, které bylo testováno v září 
(DP kontakt č. 10). 

Počátkem října se v areálu Ústředních dílen Hostivař 
představil minibus Mercedes Benz Sprinter City 77. 
Třínápravový městský minibus je vlajkovou lodí mezi minibusy 
Mercedes-Benz. Od typů Sprinter City 35 a 65 se odlišuje 
nízkopodlažní konstrukcí šasi a zdvojenou zadní nápravou, 
která umožnila zvýšit obsaditelnost až na 40 cestujících. 
Vůz nabízí průběžnou nízkopodlažní konstrukci prostoru pro 
cestující a v případě požadavku i druhé místo pro invalidní 
vozík. Díky svým rozměrům (šířka 1 990 mm a délka 
8 700 mm) je minibus vhodný jak pro provoz v úzkých ulicích 
městských center, tak i v linkové a zájezdové dopravě, včetně 
přepravy handicapovaných osob.

Pracovníci Ústřední dílen předali v říjnu garáži Hostivař 
do užívání poslední ze čtyř přelakovaných autobusů Iveco 
Crossway LE ZTP (ev. č. 3516 – 3519). Na speciální lince pro 
handicapované cestující je tak možné potkat již všechny 
autobusy Crossway ve slušivé červeno-bílé kombinaci dle 
grafického manuálu DPP.

V průběhu října do DPP zavítali zástupci dánské 
národní železniční společnosti Danish National 
Rail Company. Navštívili depo v Hostivaři, včetně 
OZM. Další dvě delegace z Dánska (Technická 
škola Maskinmesterskole a Technická škola 
Horsens) navštívily rovněž Ústřední dílny DPP, kde 
hlavním tématem kromě odborné přednášky bylo 
zajištění provozuschopnosti tramvají. Koncem října 
přivítal DPP zástupce čínského města Hangzhou, 
kteří chtěli získat zkušenosti s podzemní dráhou 
v Praze. Stěžejními tématy byla obnova vozového 
parku, dispečerské řízení dopravy a rozvoj sítě 
metra. Druhá delegace z Číny, z města Shenzhen, 
se zajímala o problematiku územního plánování 
v kontextu plánování sítě metra a ochrany památek 
při budování MHD. 25. října do DPP zavítala delegace 
z Paraguaye. Zástupci ministerstva veřejných prací 
a dopravy se zajímali o systém metrobusové dopravy, 
o dispečerské řízení autobusové i tramvajové dopravy 
a o energetické otázky DPP.

AUTOBUSY CROSSWAY ZTP 
v novém kabátě ZAHRANIČNÍ 

NÁVŠTĚVY V PRAZE

Říjen ve znamení 
třícípé hvězdy

Na návrh dozorčí rady byl představenstvem Dopravního podniku jmenován 
k 1. listopadu 2012 generálním ředitelem Milan Křístek. Byl tak ukončen proces 
otevřeného výběrového řízení na tento post, který započal 17. září. Devítičlenná 
výběrová komise vybírala z 51 uchazečů, ve finále pak předložila dozorčí radě 
na jednání 31. října jména tří kandidátů. Milan Křístek byl zároveň zvolen 
předsedou představenstva. Místopředsedkyní se stala Magdalena Češková, 
která je zároveň pověřena výkonem funkce ekonomického ředitele.  

Otevřen podchod 
na Hradčanské 

DPP má nového 
GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE

Středoevropský veletrh autobusové dopravy 
CZECHBUS podruhé otevřel návštěvníkům své brány 
holešovického výstaviště od 15. do 17. listopadu. 
Loňský ročník se uskutečnil za generálního 
partnerství pražského dopravního podniku, letošním 
partnerem jsou Plzeňské městské dopravní podniky. 
Letošní program byl obohacen o konferenci „Veřejná 
doprava on-line“, prezentaci vystavovatelů z oblasti 
servisní a garážové techniky BUSFÓRUM či o další 
konferenci „Elektromobilita ve veřejné dopravě“. 
V sobotu 17. listopadu po výstavišti jezdilo, jako 
připomínka 40 let od ukončení provozu trolejbusů 
v Praze, nízkopodlažní vozidlo Škoda 27 Tr-Solaris. 
Podrobně se k veletrhu vrátíme v příštím čísle 
DP kontaktu.

CZECHBUS 
podruhé 

/AKTUÁLNĚ//AKTUÁLNĚ/

ADVENT 
s Pěveckým 
sborem DPP
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Z DOPISU MÍSTROPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU ALENY 
GAJDŮŠKOVÉ PŘEDSEDKYNI PŘEDSTAVENSTVA 
MAGDALENĚ ČEŠKOVÉ z 16. 10. 2012

Vážená paní předsedkyně, 
obracím se na Vás se žádostí o tlumočení mého velkého 
poděkování za pomoc při záchraně lidských životů. 
Při vážné dopravní nehodě na dálnici D1 ve čtvrtek 
dne 13. září jsem měla čest se potkat se dvěma muži, 
kteří vysoce profesionálně a s plným nasazením 
pomáhali zraněným. Jak jsem byla informována 
ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 
MUDr. Schwarzem, jeden ze záchranářů je pracovníkem 
Dopravního podniku hlavního města Prahy. Jedná se 
konkrétně o pana Pavla Kopeckého (ze stř. 242350 
– pozn. red.). 
Bylo štěstí pro zraněné a uklidnění pro ostatní účastníky 
nehody, že zde byli právě oni, a to ještě před příjezdem 
záchranek. 
Prosím tlumočte mé velké poděkování za nezištnou pomoc, 
kdy velmi rychle a s plným nasazením oba muži vysoce 
profesionálně pomáhali. 
S pozdravem
Alena Gajdůšková

/LISTÁRNA/
/PŘIŠLO OD CESTUJÍCÍCH/

/PŘIŠLO DO REDAKCE/

/MÉDIA/

Nápis v azbuce láká sběratele
METRO, 23. ŘÍJNA 2012

Asi každý, kdo někdy jel starým typem 
metra, si vzpomene na cedulku, která 
v ruštině hlásala, že nejstarší vozy 
metra byly vyrobeny Mytiščinským 
strojírenským závodem v SSSR. Dnes 
jsou nedostatkovým zbožím. Cedulky 
ze starých sovětských vozů Ečs a 81-71 
opravdu byly a jsou velice oblíbené 
jako sběratelský suvenýr. Popularita 
cedulky dosáhla takového rozměru, 
že někdo začal opatřovat samolepkou 
s legendárním nápisem v azbuce i nové 
vozy. 

Cestující vystřídali na lanovce 
řemeslníci
PRÁVO, 24. ŘÍJNA 2012

Vnitřek stanice lanovky na Petříně 
zabírá lešení, aby malíři dosáhli i na 
vysoký strop. Pod ním stojí opuštěný 
vagon, jenž cestující znovu sveze až 
první listopadový víkend. Dráha je od 
poloviny tohoto měsíce mimo provoz, 
neboť nastalo období pravidelné 
revize. „Zavřeno,“ nechtěl dovnitř 
pustit dva cizince, kteří už sahali po 
klice, jeden z řemeslníků v modrých 
montérkách. Když si mladí muži 
s foťáky na krku přečetli, do kdy 
lanovka nepojede, odcházeli evidentně 
zklamaní obdivovat krásy podzimní 
přírody v okolí rozhledny. Údržba se 

koná vždy na jaře a na podzim. „Malují 
se nástupní prostory, sociální zařízení, 
kanceláře, šatny. Ty samé práce se 
dělají na spodní stanici Újezd. Máme 
v plánu běžnou údržbu strojovny, 
zařízení vozů, přikotvujeme pražce na 
trati, aby v betonu lépe držely,“ vypráví 
Pavel Kejha, který má rekonstrukci na 
starosti, co např. akce zahrnuje.

Pražské tramvaje T3 to znovu 
rozjíždějí – na Ukrajině
CT24.CZ, 25. ŘÍJNA 2012

Tramvají T3 vyrobila smíchovská 
vagonka přes 14 tisíc a dodnes je o ně 
zájem. Z českých a německých měst 
sice tento typ postupně pomalu mizí, 
ale část těchto tramvají se stěhuje na 
východ. Nákup spolehlivých vozů, byť 
starých desítky let, je velmi zajímavý 
například pro dopravní podnik v Oděse, 
kam se právě chystá trojice pražských 
tramvají verze T3SUCS z 80. let 
minulého století. … Prodej starých 
tramvají do jiných měst je pro pražský 
dopravní podnik několikanásobně 
výhodnější než jejich prodej do šrotu. 
V elektronických aukcích kupci nabízejí 
až 200 tisíc korun za vůz, zatímco 
cena šrotu se v případě „tétrojek“ 
pohybuje kolem 65 až 70 tisíc korun 
za vůz. Letos už se takto podařilo 
prodat 43 tramvají a do konce roku 
čeká stěhování dalších 23 vozů, oproti 

minulosti je dopravní podnik velmi 
úspěšný.

Třináct nových tramvajových 
tratí? Do roku 2020 za 
peníze EU
PRAŽSKÝ DENÍK, 1. LISTOPADU 2012

Prodloužení tramvajové trati 
z Barrandova do Holyně a Slivence, 
z Divoké Šárky na sídliště Dědina, či 
ze Zlíchova k budoucímu Dvoreckému 
mostu. Ale i kontroverzní nová trať 
v horní části Václavského náměstí, 
přesněji z Vodičkovy ulice, kolem 
budovy Národního muzea až na 
Vinohradskou třídu. Hlavní město by 
rádo do roku 2020 nechalo postavit 
celkem třináct nových tramvajových 
tratí. Avšak pouze za předpokladu, 
že na financování alespoň některých 
z nich mu přitečou peníze z evropských 
fondů. Odhadem pětadvacet miliard 
korun, kolik by podstatné rozvětvení 
tramvajové sítě stálo, Praha nemá, 
a ani mít nebude. Upozornil na to 
náměstek primátora pro dopravu 
Josef Nosek. Marek Zděradička 
z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy 
(ÚRM) však potvrdil, že plán výstavby 
třinácti tramvajových tratí už dnes 
figuruje na seznamu investičních 
priorit pro následujících osm let. 
Jestliže město získá peníze, mohlo by 
se prý začít stavět už v roce 2014. 

Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval panu řidiči 
autobusu číslo 107, který jel ze zastávky Podbaba dne 
1. listopadu 2012 v 17:10 směr Dejvická. Pan řidič vyřešil 
spor mezi cestujícími naprosto ukázkovým způsobem, byl 
slušný a za to mu patří můj dík. 
Jan Vondráček

Dobrý den, chtěla bych pochválit řidiče autobusu 
linky 129, odjezd Malá Chuchle v 7:01 směr Smíchovské 
nádraží, který na této lince jezdil dlouhodobě letos před 
prázdninami. Jezdil včas, nechal cestující nastupovat všemi 
dveřmi, neměl problém zastavit na zastávce a nikdy nikomu 
neujel. Dneska se mi to jeví jako mimořádné chování 
ze strany řidiče DPP. Tímto bych mu ráda poděkovala 
za pohodové cesty do práce. 
Vladimíra Krčmová

Prosím udělejte něco se sedačkami v nových tramvajích 
ForCity. V pátek 2. listopadu 2012 jsem jel tramvají číslo 11, 
a aniž by řidič nějak extrémně brzdil, sedačka pode mnou 
podkluzovala. Musel jsem se složitě zapírat nohama, 
protože chytit se není čeho. Mohu vás tímto požádat 
o informaci, který designér tyto sedačky vymyslel? Rád bych 
se podíval na jeho pozadí, jestli má na něm drážky, aby se 
v případě cestování tramvají zachytil. 
Radek Břenda

  Z ODPOVĚDI:
Nová dřevěná sedadla odpovídají všem předepsaným 
požadavkům, které ukládá norma a legislativa s ní 
spojená. Při výběru sedadla byla upřednostněna 
jednoduchost a univerzálnost pro všechny velikostní 
a váhové kategorie cestujících, včetně snadné 
udržovatelnosti a příznivého estetického vzhledu. 
Hladkost povrchu a poloha sedadla je prakticky stejná 

jako u původních laminátových sedadel, která jsou 
v provozu již desítky let. Navíc dřevěné sedáky u nových 
dodávek jsou na základě získaných zkušeností již 
v provedení zvrásněného povrchu strukturovaným 
neklouzavým lakem. U dřevěných sedadel byla snížena 
výška posedové plochy sedadla proti podlaze o 2 cm 
právě pro lepší oporu nohou a větší stabilitu cestujících 
s ohledem na zvýšení jejich komfortu při sezení. 

Dobrý den, jsem velmi rozčilená z chování řidiče 
metra, s nímž jsem jela ráno 31. října 2012. Na stanici 

Muzeum vystupovalo jako vždy mnoho lidí a řidič, aniž by 
umožnil nástup cestujícím, začal zavírat dveře. To jsem 
nezaznamenala a dveře mě uhodily do tváře. Jednalo se 
o soupravu č. 4276, která přijela do stanice Kačerov v 7:45. 
Prosím o vyjádření a potrestání tohoto řidiče, protože 
s takovým chováním jsem se doposud nesetkala.  
Helena Jaciková

  Z ODPOVĚDI:
Pravidla pro nastupování do metra jsou 

uveřejněná na informačních tabulích u každého 
vstupu do metra. Zavírání dveří vlaku je úkon přímo 
závislý na hlášení o ukončení nástupu a výstupu 
do soupravy, které této činnosti bezpodmínečně 
předchází. Pro vlaky metra je pevně stanovena délka 
pobytu vlaku ve stanicích. Tyto hodnoty jsou stanoveny 
na základě přepravních průzkumů a jsou zapracovány 
v grafikonech vlakové dopravy, kterými se musí 
strojvedoucí bezpodmínečně řídit v zájmu zachování 
plynulého provozu. Ve vašem případě nemáme 
k dispozici záběry průmyslové televize a nemůžeme 
tedy dokumentovat, že k nastupování docházelo ve 
fázi po spuštění hlášení, kdy úkon zavírání dveří 
strojvedoucí již neovlivní.

Co o nás 
píší
média
Aneta Řehková

Vážená redakce, 
velmi Vám děkuji za článek věnovaný  60. výročí vzniku 
učiliště Dopravního podniku. DP kontakt mi  přinesl 
můj kamarád Vráťa Tichý, který ještě občas vypomáhá 
v garážích Kačerov jako výpravčí. Oba dva jsme nastoupili 
k DP hl. m. Prahy jako  patnáctiletí kluci 1. 9. 1958 
a vyučili jsme se v oboru elektromechanik. Na fotografii, 
kterou jste zveřejnili, jsme poznali dva své spolužáky, 
takže foto je ze školního roku 1959 – 1960. S Vráťou 
jsme si zavzpomínali na naše učednická léta, na mistry 
odborného výcviku Palíra, Metelku, Fialu, Součka, Jiráčka, 
Kužela a další. Ve třetím ročníku jsme byli přiděleni oba 
na Pankrác. Já na autobusy, Vráťa na tramvaje. Později 
i Vráťa přešel k autobusům na provozovnu Kačerov. 
Já jsem během zaměstnání u DP prošel několika 
funkcemi, v roce 1982 jsme se přestěhovali do Dejvic, kde 
jsem v roce 1991 pracovní poměr u DP ukončil. Byla to 
krásná léta a rád na ně vzpomínám. Za článek o učilišti 
Vám ještě jednou děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve 
Vaší práci. 
Vladimír Šplíchal
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Milan Křístek je od 1. listopadu 2012 generálním ředitelem DPP

Prvních deset dní v médii a veřejností 
tolik sledované pozici zahájil 
Milan Křístek tiskovou konferencí 
1. listopadu na pražském magistrátu. 
Představil v úvodním slově svých pět 
priorit na nejbližší i vzdálenější období. 
(Popsány jsou v úvodníku generálního 
ředitele na straně 3.) Přinášíme jeho 
odpovědi médiím.

Proč nabídku přijal? „Je to pro mě 
obrovská výzva, láká mě změna oboru, 
snaha a chuť něco změnit, něco někam 
posunout. Myslím, že je na čase 
udělat z Dopravního podniku normální 
fungující firmu. A to je to, co mě láká.“

Jaké má předpoklady? „Nemyslím, že 
na této úrovni musí člověk umět řídit 
tramvaj, zde je zapotřebí úplně jiných 
kompetencí a schopností. Přicházím 
z komerční sféry, pracoval 
jsem v technologických 
společnostech, byl jsem 
ve styku se zákazníky. Mojí 
zodpovědností byla péče 
o ně. Možná i to je jedna 
z mých silných stránek, které 
jsem si dovolil prezentovat 
odborné komisi a dozorčí 
radě. Zkušenosti se zákazníky 
se dají snadno aplikovat na 
DPP.“

V jakém stavu přebírá 
podnik? „V největším českém 
dopravci vidím podnik, 
který poskytuje špičkové 
služby. Jeho kondici nevidím 
závratně špatnou, spíš je 
problém v častém střídání 
ředitelů, což musí mít vliv 
na podnik, a hlavně na 
zaměstnance. Doufám, že 
moje životnost nebude tak krátká, jako 
u mých předchůdců.“

Jak chce napravit mediální obraz 
DPP? „Jsem si vědom, že to je běh na 
dlouhou trať a že negativní publicita je 
spojena s mnoha kauzami, změnami 
ve vedení podniku či zářijovými 
změnami v dopravě. Rád bych, aby 
se k cestujícím dostala zejména 
pozitiva, hlavně, že jim DPP opravdu 
poskytuje služby na špičkové evropské 
úrovni. Chci být co nejvíce otevřený 
k médiím, i když v tuto chvíli je žádám 
o standardních sto dní hájení.“

Očekává tlak politiků? „Ano, s tím 
jsem do toho šel.“

Jak hodnotí změny v dopravě 
po 1. září? „Dopravní podnik je po 
provozní stránce zvládl na výbornou. 
Pokud dojde k nějakým dalším 
změnám, nemají se cestující čeho 
obávat.“

Zdražování jízdného: „Není na pořadu 
dne, a hlavně je v kompetenci města.“

Podezřelé smlouvy DPP z minulosti: 
„Dosud jsem se s nimi neměl čas 
seznámit, ale k problematice se vrátím 
poté, co budu znát výsledky forenzního 
auditu. Dívám se v tuto chvíli hlavně 
do budoucnosti. Minulost slouží 

k tomu, abychom se poučili a nedělali 
stejné chyby. Pokud se mne ptáte 
na transparentnost a otevřenost, tak 
mohu potvrdit, že touto cestou půjdu.“

Chystá personální změny? „Do 
tří měsíců se rozhodnu, bude-li 
management pokračovat v tomto 
složení. I seznámení se se zaměstnanci 

bude patřit mezi první kroky, 
které učiním.“

Aby svou firmu co nejlépe 
a nejdříve poznal, vyrazil Milan 
Křístek ihned do terénu mezi 
zaměstnance. Jako první 
navštívil vozovnu Kobylisy, poté 
provozní dispečinky metra, 
autobusů a tramvají včetně 
centrálního řízení provozu. 
Půldenní návštěvu věnoval 
rozsáhlému areálu v Hostivaři, 
kde se zajímal o opravnu 
tramvají, autobusové garáže 
a ústřední autobusové dílny. 
Cestu po Hostivaři ukončil 
v archivu DPP, na nějž navázal 
v desátý kalendářní den ve 
funkci návštěvou muzea MHD 
ve Střešovicích.

Prvním generálním ředitelem, který navštívil hostivařský archiv, byl Milan Křístek. 
Pavel Fojtík mu ukázal mj. i zakládací listiny podniku
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PRVNÍCH 
DESET DNÍ 
GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE

POSLEDNÍ ŘÍJNOVÝ DEN ROKU 2012 
BYL NEJZAZŠÍM TERMÍNEM, KTERÝ 
DEVÍTIČLENNÁ VÝBĚROVÁ KOMISE 
STANOVILA PRO VYHLÁŠENÍ 
JMÉNA NOVÉHO GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE DOPRAVNÍHO 
PODNIKU. Z FINÁLOVÉ TROJICE 
DOZORČÍ RADA DOPORUČILA 
PŘEDSTAVENSTVU JAKO 
NEJVHODNĚJŠÍHO KANDIDÁTA 
MILANA KŘÍSTKA, KTERÝ SE TAK 
1. LISTOPADU STAL GENERÁLNÍM 
ŘEDITELEM. 
Petr Ludvíček / Foto: Petr Hejna a autor

Milan Křístek (1969) působil od 
roku 2001 ve společnosti T-Mobile 
Czech Republic, naposledy jako 
ředitel prodeje firemním zákazníkům 
a prodeje služeb s přidanou hodnotou. 
Před tím pracoval ve společnostech 
Český Telecom, IBM a AMOS. 
V roce 1993 vystudoval ČVUT v Praze, 
Fakultu elektrotechnickou.

DPP vypsal výběrové řízení na pozici generálního 
ředitele 17. září 2012. Do 1. října, kdy byla uzávěrka 
přihlášek, se přihlásilo 51 uchazečů. Prvním 
kolem neprošlo z důvodu nesplnění formálních či 
kvalifikačních požadavků dvacet z nich. Devítičlenná 
výběrová komise poté z 31 kandidátů na základě 
pohovorů vybrala 10 z nich. Tři nejvhodnější 
kandidáti, bez určení pořadí, kteří vyplynuli 
z pohovorů druhého kola výběrového řízení, byli 
představeni na jednání dozorčí rady. Po odstoupení 
exministra dopravy Radka Šmerdy vybírala 
dozorčí rada 31. října ze dvou kandidátů – ředitele 
českobudějovického dopravního podniku Jaroslava 
Ďuriše a manažera T-Mobile Milana Křístka. Dozorčí 
rada zvolila do funkce člena představenstva DPP 
Milana Křístka, kterého současně doporučila 
představenstvu jako nejvhodnějšího kandidáta na 
post generálního ředitele. Milan Křístek se následně 
dne 1. 11. 2012 stal generálním ředitelem DPP 
a předsedou představenstva.

Generální ředitelé DPP po rezignaci Martina Dvořáka 5. 12. 2011
5. 12. 2011 – 7. 2. 2012 Jaroslav Stůj, pověřen výkonem funkce 
7. 2. –  13. 3. 2012 Magdalena Češková, pověřena výkonem funkce
13. 3. – 16. 8. 2012 Vladimír Lich, generální ředitel
16. 8. – 1. 11. 2012 Magdalena Češková, pověřena výkonem funkce
1. 11. 2012 Milan Křístek, generální ředitel

/AKTUÁLNĚ//AKTUÁLNĚ/
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individuální, protože autobusy 
najíždějí na koleje téměř hned 
poté, co vjedou na Vinohradskou 
třídu, odstanicují v zastávce 
a do veřejného pruhu se vrací až 
těsně před vlastní křižovatkou 
Vinohradská – Želivského. Tudíž 
současně uhnou i tramvajím, 
kterým obvykle zůstává nerušený 
příjezd ke křižovatce.
Úpravy v této souvislosti doznala 
i signalizace Vinohradská 
– Želivského, avšak ani 
s rekonstrukcí trati nebyla na 
křižovatce zavedena tolik potřebná 
preference tramvají. Nevyužito 
zůstává i nové vzdálené rádio od 
Vinice. V koordinaci se stavbou 
bylo obnoveno SSZ Vinohradská 
– Pod Židovskými hřbitovy (výjezd 
autobusů z terminálu), jehož 
součástí se stal i nový signalizovaný 
přechod k tramvajovým zastávkám, 
a mohl tak být zrušen přechod 
ve vlastní křižovatce. Nově byla 
zřízena signalizace také pro přístup 

na zastávku Vinohradské hřbitovy. 
Ani tyto semafory však nebyly řádně 
dokončené. Ihned po zprovoznění 
se staly zdrojem zdržení tramvajové 
dopravy, což nebyl zrovna šťastný 
úvod provozu.

Vinohradské hřbitovy 
bezbariérové
Zastávka Vinohradské hřbitovy byla 
kompletně přebudována – rozšířena 
na úkor vozovky na 2,93 metru 
a bezbariérově zpřístupněna. Bylo 
osazeno zábradlí a přístřešek pro 
cestující. Výška nástupní hrany je 
24 centimetrů. Ostatní zastávky 
byly obnoveny do původního stavu 
v rozsahu poškození stavbou. Přesto 
bylo, snížením nivelety tratě, i na nich 
dosaženo zvýšení nástupní hrany. 
Na zastávce Krematorium Strašnice, 
která byla už před stavbou přístupná 
pro vozíčkáře, je hrana zvýšena 
také na 24 centimetrů (z původních 
11, resp. 17). Vozovna Strašnice, 
která zůstává nepřístupná, má hranu 

většinou těsně nad 20 centimetrů 
(z 14, resp. 17).
Zastávku Vozovna Strašnice do centra 
se nepodařilo přisunout k přechodu 
křižovatky se Starostrašnickou 
a přebudovat, a to z důvodu nákladů 
na úpravu signalizace, které by 
přesun vyvolal. Nevýhodou tratě 
navíc nadále zůstane extrémní 
hustota zastávek v oblasti Vinice, 
především ve směru z centra, která 
s sebou nese nepříznivý vliv na jízdní 
doby tramvají i náklady na provoz 
MHD.

Kromě viditelných objektů bylo 
realizováno také odvodnění 
tramvajové tratě, dráhové kabely, 
napájení označníků zastávek a opravy 
stožáru trakčního vedení. Pro řidiče 
je přínosem realizace rádiového 
ovládání výhybky na Vinici od 
Želivského. Na opačné straně stavby, 
tedy na Želivského, byla v rámci 
údržby vyměněna sjezdová výhybka 
k Vinici.

Trať mezi Želivského a Vinicí má 
1,1 kilometru. V podstatě celá 
byla ve špatném technickém 
stavu. Na většině úseku ve směru 
z centra platilo omezení rychlosti 
do 40 kilometrů v hodině, na řadě 
míst byla rychlost ještě nižší. Panely 
„plavaly“ a jízda tramvají byla spíše 
pouťovou atrakcí, než cestováním 
MHD. I tak lze říci, že životnost trati 
byla obdivuhodná. Vždyť původní 
konstrukce byla realizovaná převážně 
v roce 1983. Panely byly tehdy uloženy 
do uválcované, nestmelené vrstvy 
drtě. Dnes jsou pryč. Místo nich je 
zřízena klasická kolejová konstrukce 
s betonovými pražci, většinou 
otevřená s použitím bezžlábkové 

kolejnice S49, což přineslo snížení 
nákladů na výstavbu a budoucí 
údržbu. Nad strop podchodu metra se 
klasická konstrukce výškově nevešla, 
zde je tedy zřízena betonová deska. 
V horních dvou stech metrech trati, 
tedy včetně zastávek Želivského, je 
trať se žlábkovou kolejnicí a zakrytá 
živicí. 

Osm metrů široké nástupiště
Důvodem je, že ve směru do centra ji 
začaly užívat všechny autobusy MHD, 
které vyjíždějí z terminálu Želivského 
a pokračují vlevo do Votické ulice, 
směrem do Vršovic. Dva důležité 
dopravní body, tedy zastávky tramvají 
a autobusů, byly dosud blízko sebe, 

ale byla mezi nimi nedostatečná 
vazba. Sloučení do jednoho místa, 
alespoň ve směru do centra, by 
mělo přitáhnout na zdejší linky nové 
cestující. Bezbariérová zastávka 
je na nápor připravena. Byl totiž 
zrušen prostřední nevyužitý výstup 
z podchodu metra včetně bývalého 
nástupiště, napřímena kolej do centra 
a rozšířen nástupní ostrůvek do 
centra až na šířku 8 metrů. Nástupní 
hrana byla zvýšena na 20 centimetrů. 
Ve směru z centra, kde autobusy 
nejezdí, je dokonce 24 centimetrů. 
Původní nástupní zastávka autobusů 
v terminálu byla zrušena. Řešení 
má v sobě silný prvek preference 
autobusové dopravy před dopravou 
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ŽELIVSKÉHO: 
AUTOBUSY 
JEZDÍ PO 
KOLEJÍCH

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI 
V NEJVÝCHODNĚJŠÍ ČÁSTI VINOHRADSKÉ ULICE 
POSUNULA OBNOVU TRAMVAJOVÉ SÍTĚ O NĚCO 
DÁL, NEŽ JSME Z POSLEDNÍCH LET ZVYKLÍ. NA 

ŽELIVSKÉHO BYLA SLOUČENA TRAMVAJOVÁ 
A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A ZŘÍZENO ŠIROKÉ 

NÁSTUPIŠTĚ. ZATRAKTIVNÍ PŘESTUPY MEZI OBĚMA 
DRUHY DOPRAVY A METREM.

Z podkladů INŽ a.s. a odd. Koordinace přípravy JDCT zpracoval 
Miroslav Grossmann  

Foto: JDCT, Jiří Kejdana a autor

Akce: RTT Vinohradská – metro Želivského TT Vinohradská

Úsek: Želivského (mimo) – zastávka Vinohradské 
hřbitovy (mimo)

zastávka Vinohradské hřbitovy – Starostrašnická 
(mimo)

Délka: 0,488 km 0,632 km

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Inženýring: Inženýring dopravních staveb a.s. DPP, jednotka Dopravní cesta Tramvaje

Projektant: Metroprojekt a.s.

Zhotovitel: Porr a.s. (dříve PSVS) DPP, jednotka Dopravní cesta Tramvaje

Realizace: 12. 9. – 31. 10. 2012

Takto vypadala zastávka Želivského před rekonstrukcí. 
Prostřední nástupiště bylo bez využití

Souprava vozů T3 stoupá po nové trati 
od Vinohradských hřbitovů
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Jak se rodí 
INFORMACE 
K VÝLUKÁM

ZAMĚSTNANECKÉ JÍZDNÉ 
na rok 2013

JEDNÍM Z TÉMAT, KTERÉMU SE DP KONTAKT PRAVIDELNĚ 
VĚNUJE, JSOU VÝLUKY RŮZNÝCH ÚSEKŮ METRA. 
TYTO AKCE MJ. PŘINÁŠEJÍ POVINNOST INFORMOVAT 
O PŘIPRAVOVANÉ VÝLUCE A NASTAVENÝCH DOPRAVNÍCH 
OPATŘENÍCH CESTUJÍCÍ.
Jiří Černík / Foto: archiv DPP

ROK 2012 POMALU KONČÍ A SPOLEČNĚ 
S BILANCOVÁNÍM PŘICHÁZÍ I ČAS PRO ŘEŠENÍ 
ZAMĚSTNANECKÉHO JÍZDNÉHO. V NÁSLEDUJÍCÍCH 
ŘÁDCÍCH NALEZNETE V PŘEHLEDNÉM USPOŘÁDÁNÍ 
ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY, KTERÉ SE 
V SOUVISLOSTI S TÉMATEM ZAMĚSTNANECKÉ JÍZDNÉ 
KAŽDOROČNĚ VYSKYTUJÍ.
Michaela Květoňová / Foto: archiv DPP

Metro se pro cestující za léta svého provozu stalo už 
určitou jistotou, a proto je třeba věnovat akcím, kdy se část 
některé linky (nebo dokonce linka celá) ocitne mimo provoz, 
mimořádnou pozornost i z informačního hlediska. Máme 
za sebou výluky na lince C v úseku Muzeum – Pražského 
povstání a na lince A v úsecích Můstek – Dejvická 
a Malostranská – Dejvická. V září pak byla na tři dny linka A 
uzavřena celá. Přestože každá z výluk zasáhla Pražany 
a návštěvníky města vždy vlastně jen na pár dní, v oblasti 
informování cestujících nelze v tomto ohledu nic podcenit. 

Přípravy informačních opatření v odboru Provozní informace 
začínají v takovýchto případech s více než měsíčním 
předstihem. Na základě písemných předběžných pracovních 
dopravních opatření je třeba mj. vyrazit do terénu a obejít 
jednotlivá místa v okolí budoucích uzavřených stanic. 
Vytipovat vhodné lokality pro rozmístění informačních 
tabulí, jejich potřebný počet, vhodná místa pro informátory 
a uvažovaný počet informátorů či ujasnit si texty jednotlivých 
sdělení (podle aktuálního stavu povrchové dopravy v době 
plánované výluky) apod. Potom zbývá už „jen“ reagovat na 
případné změny oproti pracovní verzi podkladů.

V době zhruba 30 dní před zahájením výluky se připravují 
texty hlášení do vozů a stanic metra (v případných 
modifikacích pro různé stanice a jednotlivá období výluky) 
a informace do elektronických panelů VIP a AIS (zde ve 
variantách pro jednotlivé koleje, a tím i směry příjezdu 
či odjezdu). Tyto informace jsou pak součástí vydané 
vnitropodnikové normy ke konkrétní akci – tzv. Rozkazu 
o výluce. Se zhruba patnáctidenním předstihem se 
kompletují texty hlášení do vozů povrchové dopravy, texty 
pro plochy Metrovision ve stanicích metra a výlukové boční 
orientace pro tramvaje. Protože o výluky metra je značný 
zájem i v médiích, zasílají se v podobě tiskových informací 
z odboru Provozní informace oddělení Externí a interní 
komunikace.

Samostatnou kapitolu informační činnosti tvoří příprava 
navigačních a informačních tabulí. Každá z nich je totiž 
originál. Texty a případné navigační šipky se musí lišit podle 

místa uvažované instalace konkrétní tabule. Na zmiňované 
výluky bylo připraveno celkem zhruba 160 tabulí typu 
dopravní značky o rozměru 100 x 150 cm a 95 menších 
tabulí o rozměru 100 x 100 cm. K tomu je třeba přičíst 
přibližně 130 samostatných navigačních šipek, pomáhajících 
se směrováním cestujících na náhradní dopravu apod., 
pro podchody stanic metra. Standardně, jako pro každou 
významnější povrchovou výluku, se i pro výluky na linkách 
metra připravují 
informační letáky. Jsou 
umístěny ve vitrínách 
ve vestibulech a na 
nástupištích stanic 
metra, stojanech 
drátěného programu, 
mají je k dispozici 
např. Infocentra DPP, 
ale i informátoři 
v terénu. Vyvěšují 
se také plakáty na 
stojany u vstupů do 
stanic metra.

Již několikrát byli 
zmíněni informátoři. 
Pro každou výluku 
je třeba stanovit 
jejich počet, časový 
rozvrh a rozmístění 
na jednotlivé důležité 
dopravní uzly. Nesloužili jen v okolí uzavřených stanic, 
ale u výluk, které se dotkly stanice Dejvická, byla práce 
informátorů, s ohledem na změnu trasy linky 119, nutná 
i na letišti. 

Časová koordinace předávání již hotových informačních 
materiálů, jejich vlastní instalace a posléze také jejich 
odstranění, aby cestující po skončení výluky nemátly, je 
vlastně už samozřejmostí. Stejně jako fakt, že značná část 
zmíněných informačních prvků obsahuje také informaci 
v angličtině, případně i němčině.

Počínaje 1. lednem roku 2012 přešli všichni 
zaměstnanci DPP na opencard, řada z nich však kartu 
zákazníka pražské MHD využívá již delší dobu. Následující 
informace se týkají jak nahrávání zaměstnaneckého 
jízdného na příští rok, tak prodloužení „starších“ opencard 
a platnosti karet.

Nahrávání
•  Nahrávání zaměstnaneckého jízdného na opencard je 

možné od 1. listopadu 2012 na všech předprodejních 
místech ve stanicích metra, na Infocentrech nebo na 
pracovištích oddělení Distribuce jízdních dokladů.  

•  Před nahráním je nutné provést kontrolu platnosti 
opencard, v případě konce platnosti je potřeba 
opencard prodloužit. Prodloužení platnosti karty je 
možné prostřednictvím samoobslužných automatů ve 
vestibulech metra, tzv. validátorů, nebo v Zákaznických 
centrech v Jugmannově ulici. Platnost karet se 
prodlužuje o 2 roky, v návaznosti na stávající datum konce 
platnosti (např. aktuální konec platnosti je 31. 8. 2012, 
po prodloužení bude nová platnost karty do 31. 8. 2014, 
atd.). Podrobnější informace k  prodloužení naleznete na 
internetových stránkách www.opencard.cz.

E-shop
•  Držitelé opencard mohou využít objednávku a platbu přes 

e-shop DPP (eshop.dpp.cz). Nákup zaměstnaneckého 
jízdného na další kalendářní rok bude možné za těchto 
podmínek:

 •  od 1. listopadu do 30. prosince 2012 v případě 
platby kartou,

 •  od 1. listopadu do 20. prosince 2012 v případě 
platby převodním příkazem.

Aktivaci si následně uživatel provede sám na validačním 
zařízení. 
Zakoupené elektronické kupony je třeba nahrát nejpozději 
31. 12. 2012, maximálně ale do 20 dní od zaplacení.

Platnost
Zaměstnanecké jízdné platí: 
•  na všech linkách PID na území hl. m. Prahy (tarifní pásma 

„P“ a „0“, vč. „B“), včetně lanové dráhy na Petřín,

•  na lodní dopravu na přívozech. 

Zaměstnanecké jízdné neplatí:
•   ve vlacích Českých drah, a to ani ve vlacích zapojených do 

systému PID,
•  lanové dráze v ZOO Praha,
•  na expresní městské lince Airport Express – AE na  Letiště 

Ruzyně.

Uživatel zaměstnaneckého jízdného má právo vzít s sebou 
do vozidla bezplatně zavazadlo, kočárek s dítětem, jízdní 
kolo (pouze v metru a v tramvajích ve vybraných úsecích 
a stanovených časech) a psa.
Zaměstnanecké jízdné platí jeden kalendářní rok, 
tzn. od 1. 1. do 31. 12. 

Upozornění
Při změně čísla opencard nebo změně, která má vliv na 
nárok na zaměstnanecké jízdné (duplikát opencard), je 
uživatel povinen tuto skutečnost nahlásit na pracovištích 
oddělení 400330 – lístkárna. V případě, že nebude nové 
číslo opencard zaneseno do systému, není možné nahrát 
zaměstnanecké jízdné. Pracoviště, kde je možné hlásit 
změny:
•  Na Bojišti 5, Praha 2, (3. patro č. dv. 344)

po – pá v době od 8 – 11.30 hod. a od 12.30 – 14 hod.
(tel. 2961 93334)

  
•  Sokolovská 217/42, Praha 9 – Vysočany, (vchod z boční 

ulice Paříkova)
po – pá v době od 8 – 11.30 hod. a od 12.30 – 14 hod.
(tel. 2961 22080 nebo 2961 92375)

Nárok na zaměstnanecké jízdné upravuje kolektivní 
smlouva a Směrnice 81/2011 (Tarifní zásady pro poskytování 
zaměstnaneckého jízdného).
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Dalším z faktorů nehodovosti autobusů je typ vozidla. 
Každý typ autobusu má mírně odlišné základní parametry 
(rozvor, délka předního a zadního převisu), a tudíž je nutné 
zejména ve stísněných místech tomuto stavu přizpůsobit 
techniku jízdy. Nízkopodlažní autobusy jsou vzhledem k nižší 
světlé výšce výrazně náchylnější k poškození spodních 
částí, zejména oblin pod nárazníky. K nehodám tohoto typu 
dochází velmi často v zimních měsících při najetí na zmrzlé 
zbytky neuklizeného sněhu v zastávkových zálivech. Provoz 
kloubových autobusů zase vyžaduje příslušně větší průjezdní 
profil v obloucích a křižovatkách. Zlepšení podmínek pro 
průjezd autobusů je často komplikováno technickými 
normami pro projektování místních komunikací, které 
vyžadují při rekonstrukcích doplňování dělicích ostrůvků pro 
chodce.

Pro prevenci a omezování nehodovosti je realizována v JPA 
řada různých opatření. Problematika nehodovosti, typických 
nehod a nehodových míst, případně nestandardních nehod 
je součástí pravidelného školení odborné způsobilosti 

řidičů autobusů. Nehodovost se zaměřením na konkrétní 
garáž je pravidelně projednávána také na dílčích provozních 
komisích na jednotlivých garážích. Návrhy a požadavky na 
konkrétní řešení a úpravy jsou uplatňovány prostřednictvím 
Provozní komise Autobusy u příslušných zodpovědných 
útvarů a institucí (Technická správa komunikací, příslušné 
dopravní úřady, Policie ČR, apod.). Z aktuálně řešených 
problémů lze zmínit např. zvýšenou nehodovost v místě 
luxování autobusů v garáži Hostivař z důvodu umístění 
sloupů osvětlení velmi blízko obrubníku. Uvedený problém 
se podařilo ve spolupráci se správcem areálu a JDCT 
dočasně vyřešit doplněním betonových profilů (na snímku), 
v jednání je cílové řešení se zrušením sloupů a přemístěním 
osvětlení a příslušné kabeláže na přilehlou halu.

Vzhledem k trvalému nárůstu zatížení komunikací nelze 
předpokládat úplnou eliminaci vzniku dopravních nehod. 
Věříme však, že společným úsilím řidičů autobusů i všech 
dalších zainteresovaných se podaří počet nehod alespoň 
částečně omezit.

V rámci statistiky dopravních nehod v jednotce Provoz 
Autobusy (JPA) jsou na rozdíl od evidence Policie ČR 
evidovány všechny nehodové události bez ohledu na 
výši vzniklé škody. Tedy i drobná poškození autobusu 
(např. prasklé zpětné zrcátko, poškozená spodní oblina 
pod nárazníkem nebo odřený lak), pokud vznikla v přímé 
souvislosti s provozem. Kromě nehod na linkách jsou 
samozřejmě zahrnuty také nehody v úsecích bez přepravy 
cestujících a nehody v garážích, kde vzhledem k poměrně 
stísněným prostorám je pravděpodobnost poškození 
autobusu vyšší. Pokud přepočteme takto evidované dopravní 
nehody za 1. pololetí 2012 na dopravní výkony, vychází na 
jednu nehodu průměrně 42 456 ujetých km. U zaviněné 
nehody je to pak průměrně 79 431 km. Převážná většina 
nehod v autobusovém provozu je naštěstí drobnějšího rázu 
s relativně malou hmotnou škodou. Vzhledem k postupné 
obnově vozového parku však náklady na opravy i u drobných 
poškození stále narůstají. Nejčastější příčinou nehody je 
jednoznačně neodhadnutí průjezdního profilu, které činí 
60 % ze všech zaviněných nehod. Z hlediska ostatních příčin 
je pozitivní pokles případů nedodržení bezpečné vzdálenosti 
a nezajištění vozidla. Naopak významně narostly nehody při 
couvání v garážích.

Právě garáže jsou 
nejčastějším místem vzniku 
nehody, za 1. pololetí 2012 
zde vzniklo téměř 10 % ze 
všech nehod. K nehodám tady 
dochází zejména při parkování 
nebo vyjíždění z odstavných 
ploch. Prostorové a kapacitní 
možnosti garáží většinou 
neumožňují manipulaci 

s autobusy bez couvání, navíc 
postupné zvyšování podílu kloubových autobusů prostorové 
podmínky ještě dále komplikuje. Zvýšená pozornost řidiče 
je však nezbytná i na dalších místech garáže, jako je 
např. prostor čerpací stanice, průjezd mycím rámem nebo 
vjezd a výjezd z haly (časté poškozování stahovacích vrat).

Další skupinu nehodových míst představují autobusová 
obratiště u zatížených stanic metra, kde dochází k velké 
kumulaci autobusů a ve špičce již kapacita těchto obratišť 
nedostačuje. V řadě případů je situace navíc komplikována 
společným využitím obratiště různými dopravci (např. Zličín, 
Kobylisy, Dejvická). Snahou DPP je vymezení parkovacích 
stání pro jednotlivé dopravce, v praxi je však udržení 
takových pravidel mnohdy komplikované.

V provozu s cestujícími jsou obecně z hlediska nehodovosti 
riziková místa s velkou zátěží individuální dopravy. 
Dlouhodobě nejvíce nehod vykazovala oblast okolo Vítězného 
náměstí. Po omezení kapacity vjezdu z ul. Jugoslávských 
partyzánů, a pravděpodobně i vlivem stavební činnosti 
a souvisejícím snižováním kapacity ul. Evropské, zde počet 
nehod v posledním období mírně poklesl. Dalším nehodovým 
úsekem byla oblast ulic Michelská, U Plynárny a Nuselská, 
kde po probíhající rekonstrukci věříme v alespoň částečné 
zlepšení. Velký vliv na nehodovost má stavební činnost 
a navazující omezování průjezdního profilu. V kombinaci 
s častým nesprávným parkováním osobních vozidel tak 
dochází ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nehody. Vyšší 
počet nehod tak byl zaznamenán např. na objízdné trase 
při opravě ul. Josefa Houdka v Lipencích nebo při opravě 
povrchu ul. Koněvovy. Zvýšenou pozornost průjezdnímu 
profilu je třeba také věnovat při zajišťování náhradní dopravy 
v místech rekonstrukcí nebo oprav tramvajových tratí.

Specifickým typem nehod je pád nebo jiné zranění 
cestujícího za jízdy vozidla. K uvedeným případům často 
dochází při náhlém brzdění, v některých případech je 
primárním viníkem řidič jiného vozidla, který nesprávným 
způsobem jízdy omezuje nebo ohrožuje řidiče autobusu. 
Vzhledem k pokračujícímu mírnému nárůstu případů 
zranění cestujících za jízdy je nutné i těmto rizikovým 
situacím ze strany řidiče autobusu věnovat maximální 
možnou pozornost.

Nedání přednosti v jízdě 
řidičem osobního 
automobilu na křižovatce 
Vysočanská x Lovosická 
(u stanice metra Střížkov) 

Neodhadnutí průjezdního profilu řidičem autobusu při vyjíždění ze 
stanoviště luxování na garáži Hostivař s ukázkou dočasného preventivního 
řešení na shodném místě pomocí betonových profilů (na druhém snímku)

Nejčastější nehody dle charakteristiky události – 1. pol. 2012

srážka s osobním, dod. automobilem 350 43,9 %

srážka s pevnou překážkou 162 20,3 %

nehoda cestujícího 84 10,5 %

srážka s autobusem DPP 59 7,4 %

srážka s nákladním automobilem 30 3,8 %

srážka se stojícím vozidlem 29 3,6 %

srážka s jiným autobusem 24 3,0 %

srážka s chodcem 13 1,6 %

srážka s tramvají 9 1,1 %

Příčiny zaviněných nehod řidičem DPP – 1. pol. 2012

neodhadnutý průjezdní profil 256 60,1 %

nehoda při couvání 52 12,2 %

nedodržení bezpečné vzdálenosti 44 10,3 %

nesprávný způsob jízdy 25 5,9 %

nedání přednosti v jízdě 16 3,8 %

nesprávné předjíždění 2 0,5 %

nezajištěné vozidlo 2 0,5 %

nepřiměřená rychlost 1 0,2 %

jiné 28 6,6 %

/14/    listopad 2012 listopad 2012    /15/

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2012 DOŠLO 
V AUTOBUSOVÉM PROVOZU K 797 DOPRAVNÍM 
NEHODÁM, Z TOHO 426 PŘÍPADŮ BYLO ZAVINĚNO 
ŘIDIČEM DPP. OPROTI ROKU 2011, KTERÝ BYL VE 
VĚTŠINĚ UKAZATELŮ NEHODOVOSTI VELMI PŘÍZNIVÝ, 
TAK LETOS DOŠLO K NÁRŮSTU.

Zpracovali: Jaroslav Halamka a Jan Barchánek
Foto: JPA

Dopravní nehody 
v provozu autobusů
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Důvody výběru svátečních víkendů jsou nasnadě – v tomto 
období je nejnižší přepravní poptávka. Rok 2012 byl po 
dlouhých letech prvním, kdy výluky v metra z důvodu 
výměn výhybek odstartovaly v takové míře. Příčiny jsou 
opět prosté – výhybky uložené ve štěrkovém loži se dostaly 
na hranu životnosti, 
dožily se pětatřiceti 
a více let a hrozila 
mj. dopravní opatření, jako 
např. snižování rychlosti 
v daných úsecích. „Výměny 
jsou nutné z důvodu, 
že štěrk pod výhybkami 
postupně sedá, znečišťuje 
se a ztrácí požadované 
vlastnosti. Zanáší se 
rovněž odvodnění výhybek. 
Po této době již není 
zaručena požadovaná 
geometrická poloha 
výhybky tak, aby jízda přes 

ni byla bezpečná v plné rychlosti,“ popisuje Zdeněk Rampa, 
vedoucí odboru Řízení provozu JDCM.

Akce uskutečněná o prodlouženém víkendu 28. až 
30. září přinesla oproti dvěma předchozím rekonstrukcím 
přeci jen některá specifika. Předně, uzavřena byla celá 
trasa A a pracovalo se na čtyřech pracovištích zároveň. 
Rekonstruovány byly souběžně výhybky ve stanicích metra 
Náměstí Míru a Dejvická. Kromě toho došlo k sanaci 
kolejových betonů v úseku Můstek-A až Dejvická. Další 
práce probíhaly ve stanicích Muzeum-A až Dejvická, kde 
za obložení stěn byly nainstalovány metalické kabely 
a chráničky optických kabelů. 

Rozsah prací neumožňoval provést rekonstrukce obou 
výhybek ve stanici Náměstí Míru najednou. V červenci 
proběhly úspěšně práce na první, v září na druhé. Výměna 
druhé ale nemohla probíhat stejně jako v létě, kdy tu 
vlaky mohly obracet. Důvodem uzavření celé trati A byla 
i skutečnost, že současná výměna výhybek na „Míráku“ 

a na Dejvické vyžaduje průběžné jízdy 
služebních vlaků. Převoz materiálu 
pouze v přepravních výlukách v noci 
by nebyl logisticky dostačující. „Kvůli 
pracím na výhybkách se musela 
všechna pracoviště kompletně 
zásobovat z depa Hostivař, což by 
s omezeným provozem v úseku mezi 
stanicemi Depo Hostivař a Želivského 
nebylo možné. Díky tomu ale 
odpadne další souvislá výluka na 
trati metra A. Při uzavírce celé trasy 
tak mohly probíhat práce souběžně 
na několika pracovištích,“ vysvětluje 
dopravní ředitel DPP Ladislav 
Urbánek.

VELIKONOČNÍ, POTOM CYRILOMETODĚJSKÁ 
A NAPOSLEDY SVATOVÁCLAVSKÁ. TAK BY SE 
DALY NAZVAT TŘI ETAPY VÝMĚN VÝHYBEK, KTERÉ 
V ROCE 2012 PROBĚHLY V PRAŽSKÉM METRU. 
ANI V PŘÍŠTÍM ROCE RUCH V PODZEMÍ NEUSTANE 
A AKCE BY MOHLY MÍT TÉMĚŘ TOTOŽNÉ NÁZVY.
Petr Ludvíček / Foto: JDCM

SVATOVÁCLAVSKÉ 

VÝHYBKY

Výhybka ve stanici Náměstí Míru patří 
k nejsložitějším v pražském metru. Protože bude 
sloužit další desítky let, je pečlivost prací na místě

Teď k vlastní výměně výhybek. „Práce začínají demontáží 
kolejnic, v případě Náměstí Míru v omezeném prostoru se 
musely rozřezat a manuálně vynosit,“ vypočítává Zdeněk 
Rampa. „Po sejmutí kolejového svršku se z betonového 
sevření dobývají pražce, které se rovněž 
musejí rozřezat, protože v místě 
výhybky mají délku i pěti metrů. Pomocí 
dvoucestného bagru se vybere štěrkové 
lože, naloží na služební vlak a odveze 
do depa. Tím se dostáváme na betonový 
základ, kde je odvodňovací systém, 
který se musí penetrovat, případně 
opravit a vyčistit. Následuje zavážení 
novým štěrkem postupně z depa, nově 
se usazují pražce, na ně kolejivo,“ 
popisuje ve stručnosti sled prací Zdeněk 
Rampa.  

Vlastním pracím v kolejišti předcházely 
přípravné práce - odklon VKV linky či návoz materiálu. 
Hned po ukončení provozu byl demontován přestavník 
výhybky a odpojeny všechny prvky zabezpečovacího 
zařízení. Po všech stavebních činnostech, kterých se v září 
v nepřetržitém provozu účastnilo na sedmdesát pracovníků, 
se opět zapojila zabezpečovačka, připojil elektromotorický 
přestavník výhybky, provedena byla zkouška jeho funkcí, 
včetně západkové zkoušky. Probíhaly zkoušky izolačního 
stavu přívodní kolejnice, která se rovněž v rámci prací 
musela demontovat. 

V červenci byly na výměnu k dispozici souvislé 4 dny, teď 
pouze 3. Druhá výhybka je obdobně složitá – jedna větev 
od Muzea je vedena ve stoupání, druhá větev od traťové 
spojky C/A je v klesání a v oblouku. Je to druhá nejsložitější 
výhybka v pražském metru, jak zdůrazňuje Zdeněk 
Rampa a dodává: „Služebními vlaky z depa se dostaneme 
k výhybce na Náměstí Míru jen ke dvěma ze tří větví, proto 
je nutné potřebný materiál deponovat ve stanici Dejvická 
na odstavných a obratových kolejích. V rámci plánovaného 
napojení na trať V.A se tu výhybka nově osazovala  hliníkovou 
přívodní kolejnicí oproti původní ocelové.“ Aby byla výluka 
využita v co největším rozsahu, tak v 1. koleji úseku Dejvická 
– Můstek se prováděla sanace kolejových betonů, které 
drží celý kolejový svršek. Další činností bylo zavádění 
metalického kabelu za ostění jednotlivých stanic od Muzea 
po Dejvickou, a to v souvislosti s budoucí tratí V.A. Zřizovaly 
se také chráničky pro optický kabel. V oblasti stavebních 
prací náklady za celou akci dosáhly výše 6,1 mil. korun.

Jak bylo uvedeno v úvodu, i v příštích 
letech čeká na pracovní čety 
výměna všech výhybek, které jsou ve 
štěrkovém loži. „Plány na rok 2013 se 
ladí, předpoklad je provést výměnu na 
lince C: na Velikonoce druhé výhybky 
ve stanici I. P. Pavlova, v červenci 

obou výhybek ve stanici I. P. Pavlova 
a v říjnu všech tří výhybek ve stanici Kačerov. Definitivní plán 
by měl být znám v lednu,“ uzavírá Ladislav Urbánek.

V případě zářijové výluky byla 
náhradní doprava podle 
slov Ladislava Urbánka 
zajištěna  nadstandardně. 
Cestující měli k dispozici 
plnohodnotnou náhradní 
tramvajovou dopravu XA, 
kopírující linku A a jezdící 
v intervalu pěti minut. 
Vypomáhaly linky 5, 11 
a 26, které pokrývají stanice 
Flora, Želivského a Jiřího 
z Poděbrad. Linka 11 byla 
prodloužena a kopírovala 

stanici Želivského. Linka 24 
byla prodloužena přes Švehlovu do stanice Nádraží Hostivař. 
Opatření byla provedena v kombinaci s potřebnými odklony 
autobusových linek po celé trase linky metra A. Na zhruba 
20 nejexponovanějších místech bylo po dobu výluky denně 
od 8:30 do 20:30 hod. připraveno poradit na 25 informátorů, 
v přestupních stanicích metra byli denně od 5 do 24 hodin.

Stanici Dejvická společně s Náměstím 
Míru obsadilo při letošní zářijové 

výměně výhybek v nepřetržitém režimu 
na sedm desítek pracovníků

Odvoz starého a návoz nového štěrkového lože bývá 
při výměnách výhybek ve stísněných prostorách metra 
jednou z nejnáročnějších činností

Výhybky pražského metra 
ve štěrkovém loži
•  Na trati A je 27 výhybek, z toho je 6 nových 

(rok 2004) a 19 výhybek je ve štěrkovém loži. 
Zatím byly vyměněny tři: č. 1 + 2 ve stanici 
Náměstí Míru (2012) a č. 2 ve stanici Dejvická.

•  Na trati C je celkem 43 výhybek, z toho 21 ve 
štěrkovém loži. Zatím byla vyměněna výhybka 
č. 2 v 1. koleji ve stanici I. P. Pavlova.

•  Na trati B nejsou žádné výhybky ve štěrkovém 
loži. Výhybky jsou bez pražců, a je tak u nich 
technologicky možná postupná výměna bez 
nutnosti souvislejších výluk provozu metra. 

Předpokládaný plán výměn 
výhybek v roce 2013
•  sobota 30. 3. – pondělí 1. 4. 2013 

(Velikonoce) – výměna výhybek č. 1 a 2 ve 
stanici Háje

•  pátek 5. 7. – neděle 7. 7. 2013 (červencové 
svátky) – stanice I. P. Pavlova, výhybka č. 1 
(pro směr z centra ke stanici Háje)

•  sobota 26. 10. – pondělí 28. 10. 2012 (státní 
svátek) – výměna všech tří výhybek ve 
stanici Pražského povstání
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Simulátor a trenažér pracoviště 
řidiče autobusu Samostatnou řešenou oblastí byla ergonomie pracoviště 

řidiče. Navržená řešení vycházela z podrobného sledování 
chování a potřeb řidiče v městské autobusové dopravě. 
Pro ověření a verifikaci návrhů byl postaven simulátor 
pracoviště řidiče ve Fraunhofer Institut v Drážďanech. 
Doporučené principy byly použity v jednotlivých 
prototypech vozidel, přičemž např. Volvo testovalo ve 
švédském Göteborgu řešení s centrálním pracovištěm 
řidiče.

Další zásadní oblastí, na které se podílela většina 
zúčastněných, byly informační, odbavovací a řídicí systémy. 
Vzhledem k rychlému rozvoji IT technologií se neustále 
zvyšuje důležitost této oblasti i v provozně nezávislé 
autobusové dopravě. Základním doporučením projektu 
EBSF je využívání ethernetové sítě s IP komunikací mezi 
periferiemi s plug-in technologií. Z hlediska kompatibility 
systémů různých výrobců a dopravců a vzhledem 

k požadované multimodální integraci je významným 
úkolem postupný přechod na otevřené komunikační 
protokoly („opendata“). Projekt EBSF představil modelová 
řešení pro vozidla, zastávky a přestupní terminály a také 
pro technická zázemí dopravce. Zajímavým řešením může 
být i vzdálená diagnostika technického stavu a závad, která 
byla ověřována ve francouzském Brunoy.

V neposlední řadě byl v rámci projektu řešen 
i energetický management vozidel, a to z pohledu 
použitých technologických zařízení i možností 
využívání alternativních paliv a pohonných systémů. 
Významná pozornost byla věnována oblasti elektrifikace 
autobusové dopravy, kde ve spolupráci s německým 
sdružením dopravních podniků (VDV) vznikla podrobná 
studie možných technických řešení, včetně posouzení 
technologické náročnosti, provozních možností a rizik 
a ekonomiky konkrétního řešení.

Účast pražského Dopravního podniku v uživatelské 
skupině projektu umožnila jednak porovnání doporučených 
technických řešení se současnými technologiemi v DPP 
a dále dle možností i implementaci vybraných doporučení 
do nových nebo probíhajících rozvojových akcí v oblasti 
autobusů. Příkladem může být porovnání pětidveřového 
kloubového autobusu MAN, který byl testován v Budapešti, 
s provozem autobusů SOR NB18, kde byly sledovány 
podobné pozitivní výsledky ve zkrácení doby odbavení 
cestujících v zastávkách a zlepšení podmínek pro 
přepravu dětských kočárků. Nový odbavovací a informační 
systém v autobusech DPP již splňuje základní požadavky 
projektu EBSF na IT řešení (ethernetové propojení, 
IP komunikace) i na ergonomii pracoviště řidiče (dotykový 
monitor v dosahu a pohledu řidiče při odbavování 
v zastávkách, integrace kamerového systému, apod.) 
a v rámci postupného vývoje jsou další doporučení EBSF 
průběžně zapracovávána.

Projekt EBSF nemohl vzhledem k časovým a finančním 
mantinelům samozřejmě vyřešit všechny otázky a neznámé 
dalšího vývoje městských autobusových systémů, v řadě 
případů však nastavil nebo upřesnil směr dalšího vývoje. 
Dalšími navazujícími kroky by měla být dle předpokladů 
postupná implementace doporučovaných řešení, a to 
jak do nabídky výrobců vozidel a IT technologií, tak i do 
požadavků a specifikací objednatelů. Z evropského hlediska 
je cílem postupná standardizace a normalizace alespoň 
některých základních principů a řešení. Pro koordinaci 
a podporu dalšího rozvoje efektivních autobusových systémů 
v městském prostředí s využitím závěrů a doporučení 
EBSF byl v rámci závěrečné konference projektu EBSF 
odstartován nový projekt – 3iBS (inteligentní, inovativní 
a integrované autobusové systémy). Vzhledem k pozitivním 
výsledkům účasti DPP v uživatelské skupině projektu EBSF 
bylo ze strany UITP nabídnuto DPP zapojení obdobnou 
formou i do projektu 3iBS.

Projekt Evropský autobusový systém budoucnosti (EBSF), 
který probíhal v období 2008–2012, se stal historicky 
největším evropským výzkumným projektem v oblasti 
autobusové dopravy s unikátním rozpočtem 26 mil. € 
(z toho 16 mil. € bylo poskytnuto v rámci 7. rámcového 
programu EU pro vědecko-technický rozvoj). Zásadní 
a pro úspěch projektu klíčovou součástí byla praktická 
realizace navržených technických řešení ve formě modelů, 
prototypů i přestaveb stávajících vozidel a technologických 
zařízení a jejich nasazení do testovacího provozu v sedmi 
vybraných evropských městech (Řím, Madrid, Rouen, 
Brunoy, Bremerhaven, Göteborg a Budapešť). Celkem 
byly testovány čtyři autobusové prototypy a dalších 
125 upravených vozidel. V oblasti zastávek bylo vytvořeno 
jedno zcela nové řešení (Paříž – Gare de Lyon) a dalších 
25 zastávek bylo upraveno a doplněno moderními 
IT technologiemi.

Do prací na projektu bylo přímo zapojeno 49 účastníků 
z deseti států EU. Jednalo se o dopravce, organizátory 
dopravy, vědecké instituce, poradenské společnosti a také 
nejvýznamnější evropské výrobce autobusů (Evobus, 
Irisbus, MAN, Scania a Volvo). Právě účast, a zejména 
vzájemná spolupráce klíčových výrobců autobusů 
byla dalším unikátním rysem projektu EBSF. Řízení 
a koordinace projektu byly svěřeny do rukou UITP, přičemž 
největší podíl měly autobusová komise a komise IT. 
Pro hodnocení jednotlivých etap projektu a ověření 
přenositelnosti navržených technických řešení byla dále 
vytvořena tzv. uživatelská skupina, která zahrnovala 
22 dalších institucí (převážně dopravců a organizátorů 
dopravy) a právě v této skupině se projektu EBSF účastnil 
také DPP.

Projekt zahrnoval velmi široké spektrum oblastí se 
zaměřením na inovativní technická řešení. Z hlediska 
vozidel byla velká pozornost věnována řešení interiéru 

pro zajištění optimálního uspořádání pro různé typy 
linek a různá provozní období. Základem byla studie 
chování cestujících při nástupu a výstupu, pohybu ve 
vozidle a výběru místa k sezení nebo ke stání. V rámci 
této oblasti byly navrženy a testovány různé systémy pro 
umožnění modularity interiéru dle přepravní poptávky 
ve špičkových a mimošpičkových obdobích (opěrky pro 
stojící cestující, dálkově uzamykatelné sklopné sedačky, 
výsuvné sedačky, apod.) Pro zlepšení podmínek nástupu 
a výstupu a zkrácení zastávkových pobytů bylo dále 
testováno rozšíření dveřního prostoru nebo zvýšení 
počtu dveří. Významná pozornost byla věnována také 
umístění a kapacitě plošin pro invalidní vozíky a dětské 
kočárky a obecně zlepšení podmínek přístupnosti i pro 
handicapované cestující (např. automatický systém 
přizpůsobení výšky vozu výšce nástupní hrany ve 
francouzském Rouen).

/Z PODNIKU/

Evropský autobusový systém 
budoucnosti VE FINÁLE

JAK BY MĚL VYPADAT 
AUTOBUSOVÝ SYSTÉM 
BUDOUCNOSTI? ŘADU 
ODPOVĚDÍ NA TUTO 
OTÁZKU PŘINESLA ŘÍJNOVÁ 
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 
EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO 
PROJEKTU EBSF 
V BRUSELU.
Text a foto: Jan Barchánek

Prototyp autobusu Volvo s centrálním pracovištěm řidiče 
a rozšířeným prostorem pro nástup cestujících

Prototyp autobusu MAN s větším počtem dveří 
a modulárním řešením interiéru

Prototyp autobusu Mercedes s rozšířeným informačním systémem 
pro cestující a upraveným řešením ergonomie kabiny řidiče
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První autobus byl z pankráckého 
areálu vypraven 24. září 1927, tedy 
o 16 dní dříve, než byl zahájen 
pravidelný tramvajový provoz. 
Ten odstartoval 10. října 1927, kdy 
na trať vyjelo prvních 19 vlaků. 
V době svého otevření disponovala 
vozovna pěti loděmi po pěti kolejích, 
což umožňovalo deponování 
150 motorových a 120 vlečných vozů. 
Oproti tomu pankrácká garáž začínala 
se skromnějším počtem 18 vozů. 

Při bombardování během druhé 
světové války utrpěla pankrácká 
vozovna několik přímých zásahů, 
které zcela zničily pátou loď a část 
lodě čtvrté, k jejichž obnově došlo na 
podzim roku 1946. V letech 1957 a 1958 
musela být vozovna v souvislosti 
s masivním nárůstem tramvají typu T 
přestavěna. Projekt na vybudování 
potřebného technického zázemí se 
týkal tří lodí – třetí, čtvrté a páté. 
Nakonec však bylo rozhodnuto, že 
rekonstrukcí projdou pouze dvě lodě, 
přičemž vyřešeno bylo i příslušné 
sociální zázemí. Následně byla 
postavena nová dílna a zároveň 
zrušeny dvě koleje. Adaptaci vozovny 
na provoz tramvají typu T, která 
proběhla za plného provozu zbývající 
části areálu včetně autobusových 
garáží, zakončila rekonstrukce 
kolejové harfy v letech 1973–1974. 
Obratiště před vozovnou bylo do 
dnešní podoby upraveno na podzim 
roku 1995.
Přesně 15. září 1982 opustily vozovnu 
na Pankráci poslední autobusy, které 
zamířily do garáže v Dejvicích. Objekty 

bývalé garáže začaly sloužit jiným 
účelům a podle konkrétního využití 
byly upraveny. Dalším významným 
datem z pohledu historie byl rok 2002, 
kdy byla zahájena výstavba nové haly 
denního ošetření včetně moderního 
mycího rámu. V průběhu roku 2004 
na tuto stavbu navázala další 
rekonstrukce kolejové harfy a napojení 
nové haly denního ošetření. I přes 
pestrou minulost, kterou má vozovna 
zajišťující provoz celé jižní části 
tramvajové sítě za sebou, si co do 
vzhledu zachovala původní tvář. 
Na otázky související s každodenním 
chodem vozovny jsme se zeptali 
vedoucího provozovny Vítězslava 
Pokorného a zástupce vedoucího 
vozovny Petra Soukupa. 

Jak byste charakterizovali vozovnu 
z hlediska specifik, předností 
a možných překážek? 
„Naše vozovna je jednou 
z nejrozsáhlejších v Praze, čemuž 
odpovídá stav vozového parku 
a na něj navazující vypravení, 
které je jedno z nejvyšších. Co se 
týče specifik, vozovna Pankrác je 
jedinečná zabudovaným systémem 
automatického stavění vlakové 
cesty. Systém byl vybudován po 
výstavbě nové haly denního ošetření 
a rekonstrukci kolejové harfy 
v roce 2004,“ otvírá rozhovor Vítězslav 
Pokorný. Dalším specifikem je, že na 
hale denního ošetření jsou zabudované 
testry, které slouží ke sledování stavu 
radiového ovládání výhybek. Velkou 
výhodou oproti ostatním vozovnám je 
také stacionární měřicí stanice stavu 

tramvajových kol. V jiných vozovnách 
se zjišťování dělá ručně, což je náročné 
nejen na personál, ale i čas. „Poslední 
specifikum, které bych rád zmínil, se 
týká vozů 15T,“ pokračuje Vítězslav 
Pokorný: „Vozovna Pankrác byla 
pilotní vozovnou pro jejich deponaci, 
údržbu a vypravování. Po vybudování 
potřebného technologického zázemí, 
které se v našem případě týkalo 
stojanových zvedáků, prohlížecí 
a montážní lávky, jsme jedinou 

NA MALÉM
VRŠÍČKU
VOZOVNA PANKRÁC JE NEJROZSÁHLEJŠÍ 
VOZOVNOU DOPRAVNÍHO PODNIKU HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY A MEZI OSTATNÍMI VOZOVNAMI 
ZAUJÍMÁ OD POČÁTKU ZCELA SPECIFICKÉ 

POSTAVENÍ. JAKO JEDINÁ SE TOTIŽ CELÝCH 55 LET DĚLILA O SVŮJ AREÁL S MĚSTSKÝMI AUTOBUSY. TY SE SICE 
OKRAJOVĚ OBJEVOVALY I V JINÝCH VOZOVNÁCH, VŽDY VŠAK ŠLO POUZE O DOČASNÉ NEBO NOUZOVÉ ŘEŠENÍ. 
Jana Šejnohová / Foto: Petr Hejna a autorka

vozovnou, která dokáže vozy 15T 
zvednout. V současné době se rozbíhá 
podobné pracoviště v Ústředních 
dílnách Hostivař, tak snad nám bude 
při pravidelné údržbě a odstraňování 
reklamačních závad, nápomocno.“  
Svýma očima představuje vozovnu 
i Petr Soukup: „Specifičnost naší 
vozovny vidím především v její poloze. 
Ve třicátých letech byla vybudována 
tzv. na zelené louce a v současné 
době s postupující výstavbou se dá 
říci, že jsme skoro v centru. Nejlépe 
to dokládá výjezdová doba, která je 
z naší vozovny do uzlu I. P. Pavlova 
pouhých 13 minut. Z toho je také 
patrné, jaké linky vypravujeme. Kvůli 
rekonstrukci sice máme nyní o něco 
menší vypravení (50 vlaků na špičku), 
ale vypravujeme linky 3, 4, 7, 11, 17, 
18, v noci pak devět nočních linek, 
mj. 52, 54, 55 a 56, což jsou linky 
jezdící převážně centrem. Díky tomu, 
že máme ve vozovně dislokovány 
nové vozy 15T ForCity, garantujeme 
denně 21 nízkopodlažních spojů.“ 
Blízkost k centru a okolní zástavbě 
přináší další specifikum, jak dodává 
Petr Soukup: „Místní obyvatelé musí 
hluk tolerovat, byť je v normě, ale 
myslím, že s příchodem tišších vozů 
15T v kombinaci s vývojem nové 
technologie odhlučnění a mazání 
okolků, se nám brzy podaří tento 
problém alespoň částečně eliminovat.“

Co vás v poslední době nejvíce 
potěšilo? 
„Jak už zmínil kolega v první odpovědi, 
je to povedená rekonstrukce dvora, 
včetně zprovoznění nové haly denního 
ošetření. Řidiči získali výhodu 
automaticky stavěné vlakové cesty, 
což oceňují hlavně při zatažení. 

Pracovníkům depa se rozšířily 
prostory sociálního zázemí, a tím došlo 
ke zlepšení pracovních podmínek. 
V neposlední řadě se nám podařilo 
navýšit kapacitu místností záloh 
pro řidiče rozšířením o nevyužité 
kancelářské prostory,“ odpovídá 
za svůj úsek zástupce vedoucího 
vozovny. Vedoucího provozovny velice 
těší, že byly ukončeny smluvní vztahy 
s firmami, jejichž činnost měla dopad 
na fungování technického úseku. 
„Jako příklad mohu uvést firmu, 
přes kterou musely procházet opravy 
veškerého vybavení depa. To, že jsme 
nemohli jednat přímo s dodavateli, 
nás limitovalo a jsem nyní rád, že se 
situace vrátila k normálu. Nejenže 
se nám usnadnila práce, 
ale ušetřily se i finanční 
prostředky. Přínosné bylo 
i ukončení smlouvy s firmou 
zajišťující úklid tramvajových 
vozů. Nejen na základě našich 
poznatků, ale i podle názoru 
kolegů z jiných vozoven, 
došlo nyní k rapidnímu 
zlepšení čistoty interiérů 
tramvají.“ Za nejpovedenější 
však považuje Vítězslav 
Pokorný jednoznačně 
zapracovávání nových 
zaměstnanců: „Provozovna 
Pankrác prochází od roku 
2011 generační obměnou, 
kdy mnoho zkušených zaměstnanců 
odešlo nebo v letošním roce odchází 
do starobního důchodu, což jsme 
museli a musíme řešit náborem 
nových pracovních sil. I přesto, že jsme 
přijímali tzv. lidi z ulice, v drtivé většině 
to byla správná volba. Noví kluci se 
nových vozů nebojí a jsem rád, že je 
práce baví.“

Jaké problémy aktuálně řešíte?
„Za depo můžu říci, že stále řešíme 
dodávku nových vozů 15T a s ní 
související náležitosti. S oddělením 
strojních investic připravujeme 
zadávací podmínky pro vyhlášení 

výběrového řízení na dodavatele 
čisticí zóny měřicí stanice úpravy kol. 
Měřicí stanice je zejména v zimních 
měsících citlivá na nečistoty, tak 
abychom měli relevantní výsledky 
celých dvanáct měsíců. Jinak stále 
probíhá rekonstrukce všech pěti 
lodí naší vozovny s ohledem na 
nosnost vozů 15T,“ říká Vítězslav 
Pokorný. Rekonstrukce by měla 
skončit v průběhu prosince letošního 
roku, ale všechny haly budou ve 
zkušebním provozu minimálně do 
poloviny roku 2013. „V souvislosti 
s tím, jak jsme nyní ve vozovně 
limitováni stavbou, bych rád vyzdvihl 
práci směnových mistrů i jejich 
zástupců nejen pro jejich kreativitu při 

skládání vozů,“ zdůrazňuje Vítězslav 
Pokorný a Petr Soukup doplňuje: 
„Kvůli rekonstrukci, o které jsme 
již hovořili, máme menší vypravení. 
Některé výkony za nás převzaly jiné 
vozovny, hlavně Kobylisy a Hloubětín. 
To znamená jistou komplikaci pro naše 
řidiče, kteří pokud musí na výjezd 
nebo na zatažení třeba do Hloubětína, 
prodlužuje se jim dojezdový čas do 
zaměstnání. V prosinci tyto starosti 
odpadnou a vše se vrátí ke starému 
pořádku. A jediné, co nás aktuálně 
trápí, je, že s nástupem podzimu 
se nám jako každý rok zvýšily 
neschopnosti. 

Počet zaměstnanců k 22. 10. 2012
JPT 209
JSVT 65

Počet ujetých vozokilometrů vozovnou Pankrác v letech 2010–2012 (I–IX) a aktuální přehled vozidel podle typu (k 22. 10. 2012)
Rok/Typ T 15 T KT8N Celkem
2010 7 935 699,972  25 998,543      0 7 961 698,515
2011 5 968 561,847 773 440,958 0 6 742 002,805
2012 (I–IX) 3 245 146,739 1 350 961,811 2 044,307 4 598 152,857
Počet 47 53 0 100

Tramvaje 15T výrazně ovlivnily chod 
vozovny Pankrác, která je jako 
první v Praze deponovala. Na tom 
se shoduje jak vedoucí provozovny 
Vítězslav Pokorný, tak zástupce 
vedoucího vozovny Petr Soukup
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KAROSA B 732

KAROSA B 732

KAROSA B 931

Zkoušky prostupu a přenosu požáru v autobusu městské 
hromadné dopravy proběhly v závěru září v prostoru trhací 
jámy Pyrotechnické služby Policie ČR. Cílem cvičení bylo 
ověření časů rozvoje požáru, zjištění rychlosti přenosu 
požáru mezi vozidly a možností včasného rozpoznání 
a likvidace požáru. Akce sloužila zároveň jako odborné 
zaměstnání pro jednotku HZS DP.   
Celkem byly v Ralsku provedeny tři pokusy, pokaždé 
s jinou variantou vzniku požáru, ale vždy v důsledku 
technické závady. Varianty byly zvoleny s ohledem na 
statistiku zpracovanou na základě zpráv o požáru vedených 
HZS hl. m. Prahy. Poznatky ze zkoušek budou využity 
pro zvyšování požární bezpečnosti v rámci autobusových 
garáží a pro školení a výcvik jednotek HZS DP. Zvláštní 
poděkování patří příslušníkům Pyrotechnické služby PČR 
za poskytnutí trhací jámy pro potřeby pokusů a pomoc 
při iniciaci požárů. Dále děkujeme HZS hl. m. Prahy za 
zapůjčení videotechniky a měřicích přístrojů.

Při prvním pokusu byl simulován požár způsobený 
technickou závadou elektroinstalace v motorovém 
prostoru autobusu Karosa B 931. Motor je umístěn 
v zadní části autobusu, částečně pod podlahou 
prostoru pro cestující. K přenosu požáru z motorového 
prostoru do salonu došlo za 4 min 38 s. Hoření bylo 
doprovázeno dobře viditelným kouřem, vycházejícím 
z větracích otvorů motorového prostoru.

Při třetím pokusu byl testován 
požár způsobený technickou 
závadou elektrického ventilátoru 
topení v interiéru vozidla. Tentokrát 
bylo záměrem rozšíření požáru do 
celého salonu vozidla a sledování 
doby přenosu požáru na oba 
kolemstojící autobusy. K destrukci 
okenních výplní došlo 2 min po 
zapálení autobusu. 

Druhý test simuloval požár po 
technické závadě elektroinstalace 
na nezávislém topení, které se 
nachází v prostoru před levým 
předním kolem (pod řidičem). Cílem 
bylo opět určení doby prostupu 
požáru ze schrány, ve které je topení 
umístěno, do salonu autobusu. 
K prostupu požáru došlo za 5 min 
40 s. Na rozdíl od prvního pokusu 
nebyl tento doprovázen zvenku 
viditelným kouřem. 

K přenosu požáru mezi hořícím 
autobusem a autobusem stojícím 
po směru větru došlo za další 
1 min 26 s (čas 3:26 od zapálení). 
Čas přenosu na autobus stojící 
na návětrné straně byl 1 min 40 s od 
destrukce okenních výplní (čas 3:40 
od zapálení). Okamžitě po rozšíření 
požáru na oba sousední autobusy 
byl proveden hasební zásah.

Autobusy byly 
odstaveny 
obdobně jako 
v garážích nebo 
na odstavných 
plochách ve 
vzdálenosti 1 metr 
mezi sebou. Třetí 
test byl značně 
ovlivněn směrem 
větru a jeho 
rychlostí, která 
činila 1,8 m.s-1.

Pro potřeby testů poskytl Dopravní podnik tři vyřazené autobusy – dva typu Karosa B 732 a jeden typu Karosa B 931. 
Autobusy byly odstaveny obdobně jako v garážích nebo na odstavných plochách ve vzdálenosti 1 metr mezi sebou.

POKUS č. 2

vítr 1,8 m.s-1
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UNIKÁTNÍ ZKOUŠKY ROZVOJE A ŠÍŘENÍ 
POŽÁRU MEZI ODSTAVENÝMI AUTOBUSY  
PROVEDL V RALSKU BEZPEČNOSTNÍ 
ÚSEK DPP V SOUČINNOSTI S JEDNOTKOU 
SPRÁVA VOZIDEL A AUTOBUSŮ. 

Kamila Drábková
Foto: Miroslav Kosmata a autorka 

CVIČNÉ PLAMENY 
v autobusech
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Na břehu Vltavy, Karel Janů 2009

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1252. 
Královský palác, který byl postaven na základech původního 
středověkého hradu Tre Kronor (Tři koruny), je dnes se 
svými 608 komnatami největším královským palácem na 
světě, který je trvale obýván panovníkem. Hlavním městem 
Švédska je Stockholm od roku 1523. Stockholm se rozkládá 
na ploše 382 km2 a žije v něm 1,3 mil. obyvatel. Pro dopravu 
ve městě je důležité, že v roce 2006 byl zaveden poplatek 
za vjezd do centra města o rozloze cca 30 km2. Poplatek 
za vjezd do centra je ve výši 10 až 20 švédských korun 
v závislosti na denní době s tím, že maximální poplatek 
za den je 60 SEK.
Historie tramvajové dopravy ve Stockholmu sahá do 
roku 1877, kdy byla zprovozněna koňská dráha. Ta byla 
v provozu do roku 1905. První elektrická tramvaj vyjela 
roku 1901. Za zmínku stojí, že v centru města byl provoz 
tramvají obnoven po 43leté přestávce v roce 2010. 
V roce 1967 nahradily zrušené tramvaje v centrální části 
města autobusy. První linka metra 

byla zprovozněna roku 1950, kdy se 
podzemní část tramvajové trasy Södertunneln z roku 1933 
změnila na standardy podzemní dráhy. Dnes patří metro ve 
Stockholmu mezi nejrozsáhlejší systémy podzemní dráhy na 
světě. Na téměř 106 km tratí je v provozu 100 stanic, z nichž 
podzemních je 47 a 53 stanic je nadzemních. V provozu jsou 

dnes 3 linky metra, které 
se protínají v centrální části 
města a tvoří přestupní 
trojúhelník podobně jako 
v Praze. V okrajových částech 
města se linky větví; zelená 
linka v jihovýchodní části 
města dokonce do tří větví. 
Stockholmský dopravce velmi 

dbá na ekologický provoz veřejné dopravy, proto provozuje 
130 autobusů na bioplyn a 500 autobusů, jejichž pohonným 
systémem je etanol. Obecně lze říci, že naftové autobusy 

tvoří pouze čtvrtinu 
autobusové flotily, 
což velmi výrazně 
ovlivňuje životní 
prostředí ve městě, 
zejména kvalitu 
ovzduší. Dnes proto 
SL spotřebuje 
o 12 milionů litrů 
nafty ročně méně, 
což znamená 
o 27 tisíc tun emisí 
v ovzduší každý rok 
méně. V současné 
době je navíc ve 

Stockholmu testováno šest hybridních autobusů, které 
kombinují elektrický pohon a etanol. Pokud bychom hledali 
největší flotilu etanolových autobusů na světě, najdeme ji 
právě ve Stockholmu. První etanolový autobus SL pořídil 
koncem 80. let minulého století.

LISTOPADOVÁ CESTA ZA EVROPSKÝMI KOLEGY 
NÁS DOVEDE K TÉMĚŘ 60. ROVNOBĚŽCE 
SEVERNÍ ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY, A DOSTANEME SE 
TAK DO DRUHÉHO NEJSEVERNĚJŠÍHO MĚSTA 
LETOŠNÍHO PUTOVÁNÍ. MĚSTO SE ROZKLÁDÁ NA 
ČTRNÁCTI OSTROVECH MEZI JEZEREM MÄLAREN 
A BALTSKÝM MOŘEM. NÁZEV MĚSTA JE ODVOZEN 
ZE ŠVÉDSKÝCH SLOV KMEN STROMŮ (STOCK) 
A OSTRŮVKY (HOLM). ČETNÉ VODNÍ KANÁLY 
DÁVAJÍ MĚSTU NEZAMĚNITELNOU ATMOSFÉRU, 
DÍKY KTERÉ BÝVÁ ČASTO OZNAČOVÁNO JAKO 
BENÁTKY SEVERU. VÍTEJTE VE STOCKHOLMU 
A PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO SPOLEČNOSTI 
STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK AB (SL). 
Jiří Došlý / Foto: SL

ZELENÁ DOPRAVA 
v zelené metropoli

Začněme víceméně obligátní otázkou. 
Kdy jste začal fotografovat? 
Když zapátrám v paměti, tak přibližně 
v sedmé – osmé třídě. V deváté už jsme 
měli fotografický kroužek, takže už 
jsme nejen fotili, ale i klasicky vyvolá-
vali fotografie. Mým prvním foťáčkem  
byla EXA 2, východoněmecký aparát, 
půjčený od táty. Focení mě „drželo“ 
i během učení a následného studia.

Dostali jsme se k černobílé fotografii 
a mně to nedá nezeptat se, jakou 
fotografii máte radši, barevnou, nebo 
černobílou?
Černobílá fotografie je nádherná 
fo to grafie, které se jen tak žádná 
ba rev ná nevyrovná. Jedině ona umí 
zachytit úžasnou hru světel a stínů. 
Barevná fotografie je také krásná, ale 
jde převážně o dokument. Zvláštní 
kategorií je umělecká fotografie, ale ta 
už chce skutečného profesionála nebo 
člověka se silným uměleckým cítěním. 
Dnes už fotografování není takové 
kouzlo jako před lety.

Jak to myslíte?
Dříve fotografie nedělal každý a vyvolá-
vání fotek byla úplná alchymie. Pravá 
krása nespočívala jen ve zmáčknutí 
spouště fotoaparátu, ale především 
v momentu, kdy se „obyčejný“ bílý 
papír mění ve snímek a zobrazí krásu 

zachyceného okamžiku. Pro nás, kdo 
máme zkušenost s původními snímky 
z černé komory, ke kterým se nyní 
někteří moderní fotografové vracejí, 
jsou tyto fotografie naprosto jedinečné, 
neopakovatelné. 

Co svými fotografiemi chcete říci?
Na tuto otázku je těžké najít odpověď. 
Dalo by se říct, že fotografií se snažím 
zachytit pomíjivé okamžiky všedního 
dne. Zachytit krásy běžného života, 
kte ré si ne každý na první pohled 
uvě do mí, ale zaregistruje je třeba až 
prostřednictvím snímků. Když vidím 
fotografie, které dělal někdo, kdo foto-
grafovat umí, závidím, jakýma očima 
svět vidí. 

Jaké objekty nejčastěji fotíte? 
Fotím to, co mě nějakým způsobem 
zaujme, a snažím se to pokud možno 
zajímavým způsobem zachytit. Třeba 
příroda. Ta je nádherná, jedinečná, 
úžasná, zkrátka neopakovatelná. Při-
pra vuji si teď, sám pro sebe, několik 
projektů a jedním z nich je hezky vyfotit 
rosu. Řeknete si kapka vody. Ale když 
je kapka vody na pavučině a vypadá 
jako korálky… Všichni vidí, že pavučina 
je orosená, ale pokud se podíváte 
v detailu, začíná to teprve být zajímavé. 
Dal ším mým oblíbeným tématem 
je hra světla a stínů. Stíny budov, 

balkonů… Rád fotím ale i vodu, což je 
úžasný, nespoutaný živel.

Ve vašem výčtu fotografovaných 
objektů chybí lidé, proč?
Myslím, že lidi fotit neumím. Vyfotit 
hezky člověka, aby se zvýraznila jeho 
osobnost, to je obrovský kumšt. 
Samo zřejmě částečně v tom hraje roli 
také ostych, před někoho předstoupit 
a vyfotit ho.

Hitem současné doby jsou softwary 
na úpravu fotografií. Jste jejich 
zastáncem, nebo je příliš nevyužíváte? 
Záleží na každém autorovi, co z foto-
gra fie vlastně chce. Já na 99,9 % fotek 
jenom upravím výřez, vyčistím, maxi-
mál ně narovnám a více neupravuji. 
Snažím se, aby foto odráželo především 
skutečnost, kterou jsem chtěl zachytit. 

Při počtu fotografií, jež jste pořídil, 
je možná trochu troufalé zeptat 
se na jednu, kterou máte, ať už 
z jakéhokoliv důvodu, nejraději? 
Fotografií mám samozřejmě oblíbe-
ných víc, ale kdybych měl vybrat pouze 
jednu, byl by to suchý strom před zdí 
osvícený ostrým sluncem. Pracovně 
mu říkám „Jaro na hradě“. Je to 
snímek, který mě nabíjí, a kterého si 
zřejmě nejvíc vážím.

KAREL JANŮ PRACUJE V DOPRAVNÍM 
PODNIKU HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY ČTYŘI A PŮL ROKU. SVOU 
PRACOVNÍ KARIÉRU ODSTARTOVAL 

V POLDI KLADNO, NÁSLEDNĚ DVA ROKY 
PRACOVAL V BÝVALÉM TOS HOSTIVAŘ 

A DEVĚT LET JEZDIL PO REPUBLICE 
A ZAVÁDĚL SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY, 

ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE. 
V DPP PŮSOBIL NEJPRVE NA POZICI 
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ A NÁSLEDNĚ 

ODBORU KVALITA A TECHNIKA 
ŘÍZENÍ, PO REORGANIZACI NA JAŘE 

LETOŠNÍHO ROKU, SE STAL VEDOUCÍM 
ODDĚLENÍ ORGANIZACE V ÚSEKU 
LIDSKÝCH ZDROJŮ. JEHO VELKÝM 

KONÍČKEM, KTERÉMU SE VĚNUJE, JE 
FOTOGRAFOVÁNÍ. 

Jana Šejnohová

Černobílé fotografii 
SE NIC NEVYROVNÁ

/ZA KOLEGY
PO EVROPĚ/

Společnost SL přepraví každý den více 
jak 700 tis. cestujících. Jednoduchá 
jízdenka stojí 12,50 SEK, jednodenní 
vyjde dospělého na 115 SEK a třídenní 
stojí 230 švédských korun. Měsíční 
jízdenka stojí 790 SEK a roční jízdenka 
pro dospělého stojí 8 300 SEK. 
V případě jízdy bez platného dokladu 
je pokuta ve výši 1 200 SEK (1 SEK je 
cca 2,90 Kč).

/JEDEN Z NÁS/
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Veletrh InnoTrans se koná v německém hlavním městě 
každé dva roky (letos již podeváté), vždy v září, a jedná 
se z hlediska rozsahu a významu o největší akci tohoto 
druhu v Evropě. Při pohledu na množství neevropských 
návštěvníků i vystavovatelů je evidentní, že jeho význam je 
celosvětový.  

Rozsah veletrhu a je skutečně obrovský – od prezentace 
výzkumných projektů přes software, elektroniku 
a elektrotechniku, materiály a design, pohony a motory 
až k lokomotivám a tunelovací technice. Vše v bohatém 
spektru variant od mnoha desítek malých i velkých 
výrobců. Celkem se letos v Berlíně prezentovalo přes  
2 000 vystavovatelů ze 48 zemí. Vedle expozic a speciálních 
prezentací výrobců se konají desítky konferencí 
a odborných sympozií. Ačkoliv je vše rozděleno do několika 
segmentů podle odbornosti – např. železniční technologie, 
železniční infrastruktura, veřejná doprava, výstavba 
tunelů a další, stejně si návštěvník bez předchozí přípravy 
– tj. představy, co chce vidět a jak se tam dostane, připadá 
ztracen ve změti expozic a na něj se valících informací. 
To však neznamená, že servis výstaviště má nějaké rezervy 
ve fungování – naopak, na mnoha informačních přepážkách 
vám na dotaz rychle vyhledají potřebné údaje o tom, kde 
se objekt vašeho zájmu nachází. Zdarma je k dispozici 
několikasetstránkový katalog, fungují i různé on-line 
informační systémy. 

Zhodnocení technické úrovně vystavovaných výrobků 
a technologií v daném segmentu nebo jejich přínosu 
pro vývoj daného oboru může pochopitelně pouze 
odborník na příslušnou oblast a žádalo by si to zajisté 
nejeden samostatný článek. Alespoň mi tedy dovolte se 
zde v krátkosti podělit o letošní dojmy z oboru drážních 
vozidel a jejich součástí. Ta jsou vystavována v segmentu 
„železniční technologie“, který patří k rozsahem i obsahem 
k největším. Zabírá zhruba 10 výstavních hal a velkou 
část volné plochy výstaviště, která obsahuje kolejiště 
o celkové délce 3,5 km. Největší pozornost vždy bezpochyby 
přitahují skutečná železniční vozidla – vlaky, lokomotivy, 

V ZÁŘÍ PROBĚHL V NĚMECKÉM 
HLAVNÍM MĚSTĚ TRADIČNÍ VELETRH 

DOPRAVNÍ TECHNIKY INNOTRANS. 
VZHLEDEM K JEHO ROZSAHU, PRESTIŽI 

A RELATIVNĚ DOBRÉ DOSTUPNOSTI 
Z PRAHY JE VŽDY VÝBORNÝM ZDROJEM 

INSPIRACE A POUČENÍ PRO MNOHO 
Z NÁS, PRACOVNÍKŮ DPP. 

Text a foto: Petr Hušák

INNOTRANS
BERLÍN 2012 
– letmý pohled do světa moderní 

dopravní techniky

/REPORTÁŽ/

osobní a nákladní vozy a tramvaje. Těch je na volné ploše 
pokaždé okolo stovky – a to do tohoto počtu nepočítám 
drobné traťové mechanismy. Nutno však dodat, že zdaleka 
ne všechna vozidla jsou „horké“ novinky – často se zde 
vystavují různé modifikace pro speciální zakázky nebo větší 
či menší inovace základního modelu.        

Z vozidel určitě dominují ucelené osobní jednotky – a to 
zejména ty vysokorychlostní. Jejich hladké a elegantní 
tvary vozových skříní upomínají na leteckou techniku, 
sofistikovanost a konstrukční preciznost jejich pojezdů 
uchvátí asi každého návštěvníka, který má pozitivní vztah 
k technice. V této kategorii zde byla například představena 
nová generace rychlovlaku Velaro D od společnosti 
Siemens, italský koncept ETR 1000 anebo nový projekt 
Oaris od španělského výrobce CAF. Z vozidel pro MHD zde 
byla prezentována například jednotka Inspiro pro varšavské 
metro a jako obvykle řada zajímavých tramvají. Pro nás 
prozatím poněkud nezvyklé jsou variace na kombinace 
lehkého železničního vozidla a tramvaje (např. inovovaný 
francouzský projekt Citadis) anebo metra a tramvaje (nový 
vlak Stadler). 

Pokud bychom chtěli v oblasti kolejových vozidel vysledovat 
nějaké technologické trendy posledních let, byla by to 
zajisté snaha výrobců a provozovatelů o energeticky 
úsporná vozidla. Objevují se například, podobně jako 
u automobilů, hybridní pohony kombinující spalovací 
motor se „zásobníkem“ elektrické energie (trakčním 
akumulátorem nebo kapacitorem). Příkladem byl například 
počin německých drah DB, které předvedly přestavbu 
běžné dieselové jednotky Desiro na hybridní. Dále je již 
víceméně běžné nabízet u dieselových lokomotiv využití 
více menších spalovacích motorů namísto jednoho 
velkého. Dalším charakteristickým rysem je snaha 
redukovat náklady na údržbu cestou vyspělé diagnostiky 
a používání modulárních konstrukčních uzlů. U vozidel 
pro osobní přepravu je standardem maximální možná 
vstřícnost vůči tělesně postiženým cestujícím a instalace 
kvalitního palubního informačního systému, většinou 
navíc doplněného o kamerový systém sledující prostor 
pro cestující. V neposlední řadě pokaždé překvapí nové 
a nové variace designu interiérů vozidel, byť za využití 
víceméně standardních a maximálně účelných komponent 
a materiálů.

Abychom nezapomněli na výzkumné projekty a využívání 
nových technologií, můžeme jako příklad uvést třeba 
projekt Primove společnosti Bombardier, který využívá 
bezdrátový přenos silové elektrické energie pro rychlé 
dobíjení baterií fungující na bázi elektrické indukce 
mezi stacionárním vinutím umístěným v dopravní 
cestě a příslušným vinutím na vozidle. Budoucnost lze 
předpovídat i prezentovanému využití termografie pro 
zjišťování defektů železničních kol – v materiálu kola 
jsou nejdříve indukčně vyvolány vířivé proudy ohřívající 
materiál, přičemž v místě defektu roste vlivem nespojitostí 
těchto proudů lokálně teplota, kterou lze poté snímat 
termokamerou.

Máme-li hodnotit jednotlivé výrobce drážních vozidel 
a jejich nabídku, je zřejmé, že vedoucí postavení v Evropě 

si nadále udržují tradičně silné koncerny, kterými jsou 
zejména Alstom, Bombardier a Siemens. To jsou světoví 
hráči nabízející kompletní sortiment  – od tramvají až po 
rychlovlaky, pravidelně přichází s inovacemi a novými 
generacemi vozidel a pyšní se zakázkami na velké výrobní 
série, a to i v Americe a Asii. 

U středně velkých a malých výrobních subjektů je situace 
zajímavější – vedle známých evropských společností 
s dlouhou tradicí (ty zbývající, které v minulých letech 
nebyly pohlceny výše uvedenými kolosy) se prosazují dříve 
neznámé firmy. Nelze 
třeba přehlédnout 
dynamiku rozvoje 
polských výrobců – ti 
zde letos předvedli 
opravdu široké 
spektrum vozidel, 
včetně kategorie 
nejvýkonnějších 
traťových 
lokomotiv. Navíc 
se podle informací 
odborníků, kteří měli 
možnost s touto 
technikou pracovat, 
jedná o plně 
konkurenceschopné 
stroje a technické 
zázemí výrobců je 
taktéž na vysoké 
úrovni. Trvalý 
vzestup je možno 
zaznamenat 
i u výrobců z Číny 
a Jižní Koreje – ti  
z pochopitelných 
důvodů v Berlíně 
většinou nevystavují 
skutečné vlaky, ale 
velikost jejich stánků a čilý 
provoz na nich dokazuje, 
že jsou na cestě do pozice 
skutečných světových 
výrobců.  

V obrovské konkurenci expozic letos byli opět vidět 
i vystavovatelé z ČR – například společnost Škoda 
Transportation zde poprvé v zahraničí představila svou 
novinku – elektrickou jednotku RegioPanter. Novou 
moderní posunovací dieselovou lokomotivu představila 
společnost CZ-Loko. Celkově bylo českých vystavovatelů 
jako obvykle několik desítek. 

Z pohledu běžného návštěvníka je to asi těžko 
postřehnutelné, ale dle oficiálních údajů výstaviště byl 
letošní veletrh ve svých „parametrech“ o 15 % větší 
než předchozí ročník. Z toho lze odvozovat, že i v době 
proklamovaných finančních krizí investice do dopravní 
infrastruktury v Evropě a ve světě stále probíhají, a díky 
tomu je odvětví dopravní techniky stále v solidním 
„zdravotním“ stavu. Doufejme, že tomu tak bude i nadále.

Na volné ploše se na jedné koleji  přímo proti 
sobě postavily konkurenční projekty – nový 
RegioPanter ze Škodovky a polská jednotka 
Impuls firmy Newag

Nové metro Inspiro od Siemense zaujalo nejen 
účelností, ale i elegancí  – byť třeba design jeho 
čela je předmětem častých diskusí 

Design prostoru pro 
cestující má nemalý vliv na 
atraktivnost přepravy MHD. 
Na snímku příklad řešení 
v jednotce Bombardier 
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PŘED PADESÁTI LETY SE BĚHEM 
KRÁTKÉ DOBY V PRAŽSKÝCH ULICÍCH 
ZAČALY OBJEVOVAT V PRAVIDELNÉM 
PROVOZU S CESTUJÍCÍMI TRAMVAJE 
TYPU T3. JEJICH TVŮRCI – PŘEDEVŠÍM 
FRANTIŠEK KARDAUS (AUTOR DESIGNU) 
A ING. ANTONÍN HONZÍK (HLAVNÍ 
KONSTRUKTÉR) – TEHDY ASI NETUŠILI, 
ŽE VYTVOŘILI DOSLOVA LEGENDU. O TOMTO 
TYPU TRAMVAJE BYLO NAPSÁNO UŽ 
MNOHO, PŘESTO POVAŽUJEME ZA VHODNÉ 
TOTO KULATÉ VÝROČÍ VZPOMENOUT I NA 
STRÁNKÁCH DP KONTAKTU ALESPOŇ 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI FAKTY.
Pavel Fojtík / Foto: archiv DPP

Pár slov o té úplně první
Historie té-trojky se začala psát už 
v roce 1957, kdy Státní komise pro posouzení 
čtyřnápravových tramvají řady T rozhodla 
o výrobě vozu T III (až do počátku 60. let 
se tramvaje typu T označovaly římskými 
číslicemi). O dva roky později Vagonka Tatra 
Smíchov předložila první projekt a v létě 1960 
byl prototyp nové tramvaje poprvé představen 

/HISTORIE/

veřejnosti na Mezinárodním veletrhu v Brně a v listopadu 
téhož roku vyrazil poprvé do pražských ulic na zkušební 
jízdy. Dalším významným datem tramvaje s evidenčním 
číslem 6101 se stal 21. červen 1961, kdy byla po absolvování 
technicko-bezpečnostní zkoušky zařazena do zkušebního 
provozu s cestujícími. To ale byly pořád „jen“ zkoušky 
a Pražané se novou tramvají rozhodně nemohli vozit každý 
den. Přesto bylo nutné s nimi najezdit 
povinných 30 tisíc kilometrů. Prototyp 
měl v březnu 1962 i těžkou nehodu na 
Smíchově, která ho na delší dobu vyřadila 
z provozu. Nicméně, výroba první série 
tramvají se kvůli tomu nezastavila. 
Od září 1962 začali pracovníci Dopravního 
podniku od Tatry Smíchov přebírat první 
sériové vozy, kterým předcházely zkušební 
jízdy. Jako první byly 16. října převzaty vozy 
č. 6102 a 6103, z nichž první byl přidělen do 
vozovny Motol a druhý do vozovny Strašnice 
a pak rychle následovaly další vozy, přičemž 
vozy 6104–6114 a 6125 byly přiděleny do 
Strašnic a ostatní po číslo 6141 do Motola. 
To uvádíme jen vozy převzaté v listopadu. 
Když bylo k dispozici 25 vozů, mohl přijít 
„den D“ – 21. listopad 1962. 

Oběžník číslo 181/62
Připomeňme si doslovné znění oběžníku 
č. 181/62 z 24. listopadu 1962, kterým 
tehdejší dopravní náměstek ředitele 
Stanislav Martínek informoval provozní 
zaměstnance o provozu nových tramvají: 
„Zařazení vozů typu T3 do pravidelného 
provozu. S platností od 21. listopadu 
1962 byl dán do provozu nový typ vozu T3. Vozy tohoto typu 
budou postupně nahrazovat vozy typu T1 na lince č. 4, 
případně 27. Později budou pak zařazovány na další linky. 
Zároveň upozorňuji všechny řidiče motorových vozů se 
smykadlovým sběračem proudu na znění připomínky ze dne 
3. 11. 1962: »V současné době jsou do provozu nasazovány 
nové tramvaje T3, kde odběr proudu se děje pomoci 
pantografového sběrače. Při prvních jízdách těchto vozů na 
trasách linek č. 4, 27, 15, 5, 21 a 13 může dojít k demolování 
pantografu tím, že vrchní vedení je narušeno. Jednou 
z příčin poškozovaní troleje je vypadnutí smykadlového 
sběrače předešlého vozu. Upozorňuji všechny řidiče, aby 
případy vypadnutí sběračů spolu s udáním místa – zvláště 
na uvedených linkách – ihned hlásili nejbližšímu dispečerovi, 
který povolá závod vrchního vedení k revisi troleje.« Řidiče 
nových vozů T3 pak ještě upozorňuji, že při odklonu 
z pravidelné trasy je nutno se řídit pouze příkazy dispečera, 
aby nedošlo ke vjetí tohoto vozu na trať, kde ještě není 
upraveno vrchní vedení pro průjezd pantografového sběrače. 
Avšak i tam, kde tato úprava byla již provedena a kde vozy 
typu T3 dosud pravidelně nejezdí, je nutno jeti opatrně při 
neustálém sledování stavu vrchního vedení.“

První linkou s tramvajemi T3 byla „čtyřka“. „Sedmadvacítka“ 
následovala až od 14. prosince. Jak už z výše uvedeného 
oběžníku vyplývá, nasazování tramvají T3 do pravidelného 
provozu neprobíhalo úplně hladce. Kromě problémů 
s pantografy byly tramvaje energeticky náročnější než 

staré typy a stávající měnírny s nedostatečnou kabelovou 
sítí měly za následek časté výpadky napájení. Provoz 
s pantografy vyžadoval postupnou přestavbu trolejového 
vedení na všech tratích, a protože tramvaj T3 byla těžší, 
začal trpět kolejový svršek. Tramvaje T3 byly také širší než 
vozy T1 a starší dvounápravové tramvaje, takže bylo nutné 
zahájit dlouhodobou a náročnou přestavbu tramvajových 

tratí. Rekonstrukce se týkaly především všech kolejových 
křižovatek a oblouků, ve kterých bylo nutné zvětšit osovou 
vzdálenost kolejí. Přesto ještě dlouhá léta byl na mnoha 
místech zákaz potkávání protijedoucích vozů. Paradoxně tak 
tramvaj, která měla být přínosem, znamenala zpočátku spíš 
velké problémy. 

První té-trojky byly jiné
Dnes už téměř legendární laminátové sedačky, nebo 
modrá tabulka s číslem linky na čele či plechové orientace 
za čelním a bočním sklem (a řada dalších detailů), které 
si dobře pamatujeme, na prvních tramvajích T3 nebyly! 
Ve vozech 6102–6327 byly sedačky původně polstrované, 
potažené červenou koženkou. Teprve v roce 1964 se objevily 
ty laminátové. Číslo linky a jméno konečné stanice byly 
původně napsány na svinovacím transparentu umístěném 
v jakési skříňce za podélným sklem na čele střechy. V tom 
se první desítky vozů T3 podobaly dnešním rekonstruovaným 
tramvajím s elektronickými orientacemi. Také za bočním 
oknem vpravo byly podobné orientace. Omezený počet textů 
na „roletě“ ovšem velmi znesnadňoval nasazování vozů na 
jiné linky, než které na ní byly napsány. Teprve od roku 1964 
tak tramvaje dostávaly svoji typickou podobu. 

Linka č. 27 byla společně s linkou č. 4 první, na které se vozy T3 objevily 
v pravidelném provozu už 21. listopadu 1962. Na snímku je vůz č. 6210 
dodaný v roce 1963, ale už s novou úpravou čelní orientace na střeše vozu, 
zaváděnou od roku 1964. Orientace za bočním sklem je ale zatím původníPrototyp tramvaje T3 v motolské vozovně s původní podobou čelní orientace. 

Dnešní modernizované tramvaje mají s původní té-trojkou hodně společného

TÉ-TROJKY 
NÁS VOZÍ PŮL STOLETÍ

Tak vypadaly první představy 
o dnes už legendární tramvaji T3
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Kam v Praze 
za KULTUROU
Milan Slezák

V sobotu 1. prosince 2012 završí v pražské Lucerně sérii svých koncertů u příležitosti 50 let své 
existence maďarská rocková skupina Omega. Vystoupí v programu připraveném zpěvákem 
a jedním ze zakladatelů souboru Jánosem Kóborem společně se symfonickým orchestrem 
z německého Halle. Omega odehrála svůj první koncert v roce 1962 na univerzitě v Budapešti 
a postupem času se stala jednou z mála tvrdších rockových kapel bývalého východního bloku, jejíž 
tvorba přesáhla hranice tehdejšího „domácího teritoria“. Vždyť jejich nejznámější píseň Gyöngyhajú 
lány se dočkala od nejrůznějších zahraničních interpretů již okolo šedesáti verzí s textem v jiném 

jazyce (u nás nazpíval Aleš Brichta pod názvem Dívka s perlami ve vlasech). Fanouškovskou základnu má u nás 
Omega stále docela početnou. Uvidíme, jak dokáže velký sál Lucerny zaplnit.

OMEGA RHAPSODY

Již 15. ročník Festivalu francouzského filmu, který se koná od 22. do 28. listopadu v Praze, 
Brně a Českých Budějovicích, nabídne v hlavní části programu deset předpremiér nových francouzských filmů. Diváci budou mít 
možnost vidět poslední film Michaela Hanekeho Láska, v němž excelují hvězdy francouzské nové vlny Emmanuelle Riva a Jean-

Louis Trintignant. Mnoha cenami ověnčeným snímkem je drama Ministr režiséra Pierra Schoellera, herecké ikony Pierre Richard, 
Guy Bedos, Géraldine Chaplin a Jane Fonda se sešly v komedii Stéphana Robelina Co kdybychom žili společně. Festival představí 

také novinku režisérky Marjane Satrapi, hranou adaptaci komiksu Kuře na švestkách s herci Mathieu Amalricem a Mariou de 
Medeiros. Dalšími divácky očekávanými snímky jsou - Holy Motors režiséra Leose Caraxe, rodinné drama Proti větru s Audrey 

Tautou a Benoit Magime, komedie z kulinářského prostředí Ano, šéfe, v níž věhlasného šéfkuchaře ztělesňuje Jean Reno, snímek 
Hašišbába, vyprávějící příběh svérázné důchodkyně a film Z prezidentské kuchyně, který odtajní způsob přípravy pokrmů pro hlavu 
státu. Desátým předpremiérovým titulem je romantická komedie Paříž-Manhattan se skvělou Alicí Taglioni v hlavní roli. Uvedením 

sekce Pocta Alainu Resnaisovi festival uctí výjimečného umělce a stěžejního režiséra francouzské nové vlny, připomene tvorbu 
neméně atraktivního režiséra Leose Caraxe a o Cenu diváků se utkají nejnovější tituly vybrané českými filmovými kritiky. Diváci 
nebudou ochuzeni ani o populární Večer krátkých filmů. Letošní festivalovou novinkou je prezentace studentských filmů v sekci 

FAMU v Cannes. Více informací najdete na oficiálních internetových stránkách festivalu www.festivalff.cz.

FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU

EČS POJEDE 
I V ROCE 2013

Do prodeje se dostaly vstupenky na první 
termíny jízd historickou soupravou Ečs 
v roce 2013. Jízda historickou soupravou 

metra vznikla v rámci projektu 
Hospodářské komory „Zážitková turistika“, 

který nabízí zájemcům o nevšední zážitky 
možnost zavzpomínat na časy minulé. 

Třívozová souprava vyjíždí na cestu 
vždy jednou v měsíci a v maximálním 

počtu 90 cestujících na jednu prohlídku. 
Kromě zážitku z jízdy, jenž povede trasou 
metra linky C z depa Kačerov do stanice 

Nádraží Holešovice a zpět, si mohou 
návštěvníci prohlédnout také zázemí 

metra v depu Kačerov. Jízdy a prohlídka 
se konají dvakrát denně, a to vždy v sobotu 

od 10 a 14 hodin. Celý program trvá 
přibližně dvě hodiny. Vypsané volné termíny 
si mohou zájemci rezervovat na stránkách 

www.prahatechnicka.cz. 

V minulém čísle jsme zveřejnili historickou fotografii trolejbusu, 
který byl vidět v zrcadle na rohu ulic Rokycanova a Roháčova na 
Žižkově (trať vede do ulice Rokycanova). I přesto, že tentokrát šlo 
o těžkou otázku, přišlo celkem 35 správných odpovědí, ze kterých 
byli vylosováni 3 výherci. Vstupenku pro 2 osoby na jízdu historickou 
soupravou metra Ečs, DVD „Dopravní podnik pro 21. století“ a malý 
bonus získali: Lenka Bartoňová, Lubomír Král a Václav Šimoník.

A pamatujete si, že v tramvajích T3 bývaly pokladny, ve 
kterých až do roku 1974 seděli průvodčí? Zpočátku se do 
těchto tramvají mohlo nastupovat jen předními dveřmi, až 
od 1. prosince 1964 mohli alespoň majitelé „tramvajenek“ 
nastupovat i prostředními dveřmi. Na některých linkách 
bývaly po roce 1972 v předních vozech spřažených souprav 
tzv. samoobsluhy. Cestující vhodil do pokladny korunovou 
minci, zatáhl za páku a mohl z pokladny odebrat jízdenku. 
Pochopitelně bychom ve výčtu odlišností a zajímavostí mohli 
dál pokračovat. 

V historii tramvají T3 nemůžeme opomenout „dvojčata“, 
tedy typické spřahování vozů do dvojic. Nebylo to ale 
samozřejmé od počátku. Pokud měly vozy T3 v prvním 
období provozu nahradit kapacitu starých třívozových vlaků, 
které byly schopné přepravit při maximálním obsazení až 

218 cestujících, musely jezdit dva sólo 
vozy v určitém odstupu za sebou, avšak 
podle stejného jízdního řádu. Počátky 
provozu souprav 2 x T3 byly komplikované. 
Prvních sedm spřažených dvojic 
tramvají T3 se objevilo na lince číslo 5 
od 13. července 1964. I tady bylo nutné 
překonat některé technické a organizační 
problémy. 

Tramvaj z Guinessovy knihy rekordů
Tramvaj T3 nebyla typická jen pro Prahu. 
Vozy se začaly dodávat i do dalších 
československých měst. Prvními byly 
v roce 1963 Brno a Košice. Objevily se 
i v zahraničí – v Karl-Marx-Stadtu (od r. 1990 
Chemnitz), Schwerinu, v Osijeku a Sarajevu. 
Největším odběratelem se ale stal beze 

sporu tehdejší Sovětský svaz. Do 34 měst bylo v letech 1963–
1987 dodáno neuvěřitelných 11 353 tramvají T3! Není proto 
divu, že byla té-trojka v roce 1988 zapsána do Guinessovy 
knihy rekordů jako nejpočetnější vyrobený typ tramvaje na 
světě. Ale vraťme se do Prahy. Smíchovská Tatrovka dodala 
pražskému Dopravnímu podniku 892 tramvají typu T3, které 
dnes označujeme jako klasické. Kromě toho bylo do Prahy 
dodáno v rámci tzv. exportního souběhu 292 tramvají T3 SU 
a T3 SUCS. Celkem se tedy jednalo o 1 184 tramvají T3.

Na omezeném prostoru nemůžeme uvést všechny důležité 
statistické údaje, ani všechna významná data ze života 
pražských vozů T3. Připomeňme proto jen velmi stručně, 
že v roce 1977 byly zahájeny sériové modernizace typu 
T3 na typ T3M (tzv. „tyristoirizace“) a v roce 2000 byl 
zahájen deset let trvající program modernizace tramvají 

T3 a T3M na typ T3 R.P s polovodičovou 
výzbrojí a v roce 2006 se objevila první 
rekonstruovaná tramvaj s prodlouženou 
skříní a nízkopodlažní střední částí T3R.PLF. 

Dnes počet tramvají T3 klesá. Poslední 
klasické vozy T3 ukončily provoz v roce 2011 
a odprodávají se zahraničním zájemcům 
vozy T3SU. Přesto se s modernizovanými 
vozy tohoto legendárního typu budeme 
v pražských ulicích setkávat ještě hodně let. 

Jízdenky ve vozech T3 dlouho prodával 
průvodčí, který měl ve voze pevné stanoviště. 
Proto museli cestující do vozu nastupovat jen 
předními dveřmi, což při větších návalech, 
které byly běžné, značně zpomalovalo provoz

Mnohé starší tramvaje T3SUCS jsou dnes 
odprodávány zahraničním zájemcům. Tato 
tramvaj č. 7110, odvážená 24. října 2012, bude 
další roky sloužit v ukrajinské Oděse 
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Děti, vezměte rodiče, nasedněte do speciální 
mikulášské historické tramvaje nebo 
mikulášské historické soupravy metra 
a přijeďte do vozovny Střešovice, kde na 
vás bude čekat kouzelník, loutkové 
divadélko a mnoho atrakcí a soutěží!

Mikulášské odpoledne
V sobotu 1. prosince  2012,
od 13.00 do 18.00 hodin,
ve vozovně Střešovice (Patočkova 4, Praha 6).


