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Nalaďte se 
v metru 
také o Vánocích!

Více na: www.dpp.cz

Dne 20. 12. 2012 
Od 15.00 do 19.30 hodin
Ve stanicích metra: 
Vltavská • Florenc C • Muzeum A,C • Můstek B
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/EDITORIAL/

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem rád, že jsem mohl během prvního měsíce 
ve své funkci navštívit většinu našich provozů. 
Velmi mě zaujala místa, která zůstávají pro běžné 
cestující skrytá – myslím tím zejména vozovny, 
garáže, depa a ústřední dílny, ve kterých jsem 
se setkal s celou řadou lidí. Potěšilo mě, že jsem 
mezi nimi nacházel odborníky a lidi zapálené pro 
svou věc. Kvalitní zaměstnanci jsou nejdůležitější 
součástí naší firmy. Jen s nimi můžeme poskytovat 
kvalitní služby cestujícím. 

Jako nový ředitel nastupuji již do „rozjetého vlaku“. 
Co to znamená prakticky? Rád bych, abychom se 
místo neustálého věnování se kauzám z minulosti 
podívali dopředu a řekli si, co pražská doprava 
skutečně potřebuje. Čekají nás v příštích letech 
veliké úkoly a na ty budeme potřebovat klid na 
práci, namísto toho, abychom se neustále věnovali 
otevírání starých kauz. Spolupracujeme proto 
s Policií ČR na vyšetřování a právě teď probíhá 
i forenzní audit společnosti KPMG. Vše s jediným 
cílem. Vyšetřit co nejrychleji prohřešky z minulosti 
a zaměřit se na budoucnost Dopravního podniku.

V příštích letech nás tak čeká dostavba 
a zprovoznění metra A do Motola. Chci, aby se 
rozvíjela i tramvajová doprava, stavěly se nové 
tramvajové tratě. Důležitá bude i konsolidace našich 
financí – náklady na provoz MHD neustále rostou, 
přičemž tržby z jízdného stagnují. To vše bude 
předmětem našich budoucích úkolů. Startovací 
pozici máme vynikající. Poskytujeme čtvrtou 
nejlepší dopravu v celé Evropě, pražská MHD tak 
patří mezi jedny z nejkvalitnějších. To vše díky vám. 

Chtěl bych vám tak ještě jednou poděkovat za vaši 
velmi náročnou práci, které si velice cením. Přeji 
vám krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 
do nového roku. Speciální díky patří všem našim 
zaměstnancům, kteří budou zajišťovat dopravu i na 
Štědrý den, aby umožnili Pražanům setkávat se 
u štědrovečerního stolu se svými nejbližšími. 

Milan Křístek,
generální ředitel

Foto na obálce: Petr Hejna
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Od 20. 11. zajistil DPP další zvýšení 
tzv. garantovaného vypravení 
nízkopodlažních autobusů. Jedná 
se o spoje, které jsou v jízdním řádu 
označeny příslušným piktogramem 
a na které jsou povinně vypravovány 
nízkopodlažní autobusy. V ranní špičce 
došlo ke zvýšení garantovaného 
provozu celkem o 39 vozů 
(28 standardních a 11 kloubových). Podíl 
povinného vypravení nízkopodlažních 

autobusů tak v ranní špičce pracovního 
dne činí již 53 % a v ostatních obdobích 
až 70 %. Nízkopodlažní autobusy 
jsou nasazovány i nad rámec tohoto 
garantovaného vypravení, kde slouží 
jako zálohy pro případné výpadky 
garantovaných spojů. Bezbariérové 
cestování alespoň vybranými spoji 
je tak zajištěno téměř na všech 
městských autobusových linkách, 
které provozuje DPP. Výjimku tvoří 

pouze linky 245 a 256 s nevhodným 
průjezdním profilem, přičemž na 
linku 245 je dle aktuálních možností 
vypravován nízkopodlažní midibus. 
Vypravení midibusu na linku 256 
bohužel není z kapacitních důvodů 
vhodné. V návaznosti na předpokládané 
dodávky dalších nízkopodlažních 
autobusů lze očekávat další zlepšení 
na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 
roku 2013.

V sobotu 1. prosince 2012 uspořádalo občanské sdružení 
Česká společnost AIDS ve spolupráci s Dopravním podnikem 
již devátý ročník preventivní akce „Dopravní podnik proti 
AIDS“. Na trať z obratiště Špejchar na Letné se tak v sobotních 
odpoledních hodinách vydala speciálně vyzdobená tramvaj, 
v níž lékař a skupina dobrovolníků zodpovídali dotazy 
a rozdávali materiály, týkající se právě této zákeřné nemoci. 
Na podporu tohoto projektu si mohli cestující zakoupit plastový 
odznáček představující červenou stužku, mezinárodně 
uznávaný symbol sympatií s HIV pozitivními a nemocnými AIDS.

Ve dvacáté sezoně navštívilo Muzeum MHD o víkendech 
a svátcích 19 100 návštěvníků. Letos také dorazil 
jubilejní čtvrtmiliontý návštěvník od doby, kdy byla stálá 
expozice „Muzea městské hromadné dopravy v Praze“ 
14. května 1993 otevřena. Již tradičně se střešovické 
muzeum zúčastnilo akce „Pražská muzejní noc“, během 
které expozici zhlédlo 6 300 lidí. Letos proběhla v prostorách 
muzea i čtyři hudební nokturna, která mohli návštěvníci 
vyslechnout v rámci běžného vstupu. Letos poprvé byl 
v muzeu vystaven elektrický motorový vůz na broušení 
kolejnic z roku 1966, který byl v předchozích letech uložen 
v depozitáři muzea. Některé exponáty bylo však možné 

v průběhu roku spatřit i mimo areál střešovického muzea. 
V dubnu se v rámci oslav DP Pardubice mimo jiné představil 
zrenovovaný pražský trolejbus Tatra T400 z roku 1953, který 
po dlouhých čtyřiceti letech opět svezl cestující. Podobně se 
během zářijových oslav v DP Českých Budějovic předvedl 
autobus Škoda 706 RO z roku 1948, který je také součástí 
sbírky Muzea MHD v Praze. V dílenských prostorách DPP 
ještě zůstávají další klenoty z dějin pražské hromadné 
dopravy – první pražský trolejbus Praga TOT z roku 1936 
a autobus Škoda 506N z roku 1929. Oba dva vozy procházejí 
náročnou renovací a návštěvníci je budou moci vidět, až 
v průběhu následujících let.

PESTRÁ SEZONA Muzea MHD

Tramvaj proti AIDS

Také v letošním roce připravil Dopravní podnik pro cestující ve 
vybraných vestibulech metra hudební zpestření pod tradičným 
názvem „Nalaďte se v metru“.  Na sváteční strunu vás naladí 
hudebníci ve čtvrtek 20. prosince 2012 od 15:00 do 19:15. Akci 
zahájí vystoupení chlapeckého pěveckého sboru Bruncvík ve 
vestibulu stanice metra Muzeum a vánoční atmosféru navodí 
mimo jiné komorní orchestr složený ze členů České filharmonie 
a Symfonického orchestru Českého rozhlasu nebo mezinárodní 
konzervatoř Praha pod taktovkou Marcely Březinové. Tradičním 
hostem bude i Pěvecký sbor DPP, který si mohou přítomní 
poslechnout v 16:30 ve vestibulu stanice Vltavská. 

Více nízkopodlažních AUTOBUSŮ

Nalaďte se V METRU

/AKTUÁLNĚ/
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Na základě nabídky společnosti Solaris 
proběhla ještě před oficiální českou 
premiérou na veletrhu Czechbus 
(viz článek na str. 16) ve středu 14. 11. 

v areálu ÚD Hostivař prezentace 
elektrického midibusu Solaris Urbino 
8.9 Electric. Elektrobus je osazen 
pohonným systémem Vossloh Kiepe 

s asynchronním elektromotorem 120 kW 
a trakčními bateriemi Li-ion 600 V 
s kapacitou 120 kWh. Oproti naftové 
verzi byla provedena řada konstrukčních 
úprav pro snížení hmotnosti 
a odběrových charakteristik jednotlivých 
komponent s cílem maximalizace 
dojezdu. Prezentovaný vůz byl vybaven 
standardním způsobem nabíjení baterií 
propojovacím kabelem. Výrobce nabízí 
dle požadavku zákazníka i další varianty 
– indukční nabíjení nebo nabíjení pomocí 
pantografu. Obdobně jako u dalších 
prezentovaných autobusů bude DPP 
jednat s výrobcem o možnostech 
zapůjčení elektrobusu pro nasazení do 
zkušebního provozu s cestujícími.

Počínaje 8. prosincem 2012 se změnil charakter některých 
tramvajových zastávek ze „stálých“ na zastávky „na znamení“. 
Opatření bylo zkušebně provedeno v zastávce ČSAD Smíchov. 
Odbavování v těchto zastávkách bude probíhat podobně, jako 
je tomu u zastávek na znamení v autobusové dopravě. Pro 
cestující, kteří budou na zastávce na znamení čekat na příjezd 
tramvaje, se způsob odbavení nemění. Pokud chtějí nastoupit, 
musí v prostoru zastávky zaujmout takové místo, aby byli 
řidičem včas spatřeni. Při výstupu pak musí použít vnitřní 
signalizační zařízení. Na základě tohoto požadavku řidič 
tramvaje zastaví v příslušné zastávce. 

TRAMVAJE BUDOU 
STAVĚT NA ZNAMENÍ

První měsíc ve funkci generálního ředitele nestrávil Milan Křístek jen 
v kanceláři své či podřízených zaměstnanců. Stihl v rámci svého plánu 
navštívit hned několik pracovišť DPP. Začal hned počátkem listopadu 
vozovnou Kobylisy a pokračoval v budově Centrálního dispečinku. 
Podrobně se věnoval rozsáhlému areálu depa Kačerov, aby následně 
přejel i do kačerovské garáže. Pracoviště hostivařských ústředních dílen 
zatím zlomily časový rekord, což je při rozsahu areálu pochopitelné. Své 
zatím dvě poslední návštěvy Milan Křístek věnoval podzemním prostorám 
stanice metra Florenc a vozovně Pankrác. Na všech místech se snažil o co 
nejbližší kontakt se zaměstnanci, získání informací o jejich práci i daného 
provozu a nechal si popsat konkrétní problémy. Jak zdůraznil, v kontaktu 
se zaměstnanci chce touto formou určitě pokračovat.

Představenstvo DPP na svém zasedání 
19. listopadu odvolalo ředitele úseku Lidské 
zdroje Lumíra Tesaře a pověřilo Dušana 
Palkoviče vedením tohoto úseku. I dozorčí 
rada doznala jedné změny: místo Jiřího 
Nouzy, který na funkci člena dozorčí rady 
rezignoval, se jejím členem k 16. listopadu 
stal Martin Dlouhý. Dozorčí rada na základě 
doporučení výběrové komise odsouhlasila do 
funkce vedoucího oddělení Podpora orgánů 
společnosti Štěpána Krejčího.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
mezi zaměstnanci

PERSONÁLNÍ 
ZMĚNY V DPP

/AKTUÁLNĚ/

Prezentace 
elektrobusu 
SOLARIS
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/PŘIŠLO OD CESTUJÍCÍCH/

Dobrý den, rád bych vám sdělil, že velmi oceňuji 
počínání Dopravního podniku hlavního města Prahy, 
podporující prevenci proti nemoci AIDS vypravením 
tramvaje „DPP proti AIDS“. Na tuto tramvaj jsem si již 
druhý rok počkal a všeobecně si myslím, že podobné 
projekty by se měly podporovat. Díky!
David Drvota

Dobrý den, rád bych touto formou pochválil vašeho 
zaměstnance, konkrétně řidiče linky 213, který jel 
v pátek 30. 11. 2012 ve 14:14 z Litochlebského náměstí. 
Pan řidič velice pěkně brzdil do zastávek, ale co mě 
ještě více potěšilo, při průjezdu železničním podjezdem 
nedaleko zastávky Slavia, rozsvítil ve voze zářivky. Jako 
klaustrofobik to vnímám velice pozitivně a drtivá většina 
řidičů toto nedělá. Tímto bych rád panu řidiči poděkoval 
a jsem rád, že má DPP ve svých řadách takto ohleduplné 
zaměstnance. 
Stanislav Souček

Dobrý den, chtěla bych poukázat na mladého 
sympatického řidiče autobusu linky 201, který jel 
26. 11. 2012 ve 14:50 směr Letňany. Cestovala jsem 
s kočárkem a řidič mi při nástupu i výstupu pomohl. Přeji 
mu hodně šťastných kilometrů a Dopravnímu podniku 
šťastnou ruku při výběru takovýchto zaměstnanců. Ještě 
jednou děkuji za nadstandardní službu a lidský přístup. 
Jana Sejkorová

Dobrý den, 2. 12. 2012 dopoledne jsem v lince 175 
ztratila nový a poměrně drahý telefon. Pan řidič jej našel 
a ihned zavolal synovi, aby se s námi domluvil, jak nám 
telefon vrátí. Na můj dotaz: „Co za to?“ jen s úsměvem 
dodal, že nic nechce, snad jen kdybychom měli u sebe 
kousek štrůdlu. Ráda bych mu ještě jednou poděkovala, 
a kéž by takových bylo víc. 
Marta Votavová

Poděkujte a odměňte prosím řidiče autobusu linky 174, 
evidenčního čísla 6637, který jel v úterý 27. 11. 2012 v 7:12 

směr Vypich pro jeho neobyčejnou slušnost vůči cestujícím. 
Moc panu řidiči děkuji. 
Pavla Procházková

Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať Dopravnému 
podniku za super deň strávený v depe Kačerov – historická 
jazda EČS. Moc sme si to užili a dúfam, že budete niekedy 
organizovať ešte podobné akcie pre verejnosť – určite 
sa radi zúčastníme. Sprievodcovia boli super, ochotne 
odpovedali na všetky naše otázky a vidieť, že svojej práci 
naozaj rozumejú a baví ich to. Prosím, odovzdajte im od nás 
poďakovanie. 
Angelika Kocková 

Dobrý den, omlouvám se za slovník, ale pouze cituji 
řidiče tramvaje, se kterým jsem cestoval 30. 10. 2012 
linkou 26. Řidič si v kabině pro sebe velmi hlasitě povídal ve 
smyslu „co je to za kokota, který mu stojí u dveří a vystrkuje 
na něj zadek“. Kdybych měl jinou možnost, samozřejmě 
bych šel jinam, ale tramvaj byla plná. Navíc ani neměl tu 
slušnost, říct mi toto do očí, ale schválně mluvil v kabině 
nahlas, aby ho každý slyšel. Děkuji za řešení. 
Jiří Thomayer

  Z ODPOVĚDI:
Vaše podání na řidiče tramvaje linky č. 26 ze dne 
30. 10. 2012 prošetřil příslušný vedoucí pracovník 
a s řidičem, který byl vyhledán dle zadání. Řidič 
ve své výpovědi mimo jiné uvedl, že si není vědom 
popsaného případu ani porušení žádné normy či 
předpisu. Popsané nevhodné chování rozhodně popírá 
a se stížností nesouhlasí. Přímý nadřízený pracovník 
přesto s řidičem předmět podání podrobně projednal 
s důkladným poučením, jak postupovat, a jak se chovat 
v obdobných situacích, porušení předpisů se mu však 
nepodařilo prokázat. Jako opatření po stížnosti budou 
provedeny skryté kontroly výkonu služby tohoto řidiče 
v provozu, a pokud zjistíme nedostatky související 
s předmětem podání, přihlédneme při jejich řešení 
i k tomuto podnětu.

Vážení čtenáři,
tímto číslem uzavíráme 17. rok života DP kontaktu. 
Jak jsem vás informoval v zářijovém čísle, od ledna příštího 
roku se můžete těšit na novou grafickou podobu. Z několika 
předložených návrhů finální verzi vybrali členové redakční 
rady DP kontaktu. Hlavní změnou je použití serifového 
(patkového) fontu pro články, který je přívětivější čtenářovu 
oku a je doplněn odpovídajícím fontem titulků. Změněná 
hlavička magazínu s vyřešeným prostorem na upoutávky 
z obsahu pak nechá vyniknout titulní fotce. Nový design 
magazínu se tak více přiblíží modernímu trendu lámání 
periodik. Vítězem výběrového řízení na zpracování a tisk 
je společnost Ehrlich63, renomovaná agentura poskytující 
kompletní reklamní služby. Z její dílny pocházejí například 
firemní časopisy Toyota life, Lease Plan magazín, Honda 

magazín, Credium news, 
Construct revue. Vydává 
rovněž časopisy vlastní: 
Yachting revue, Flying 
revue a motoristický 
magazín EVO. Jejími 
klienty  jsou například 
Alcar, Svaz dovozců 
automobilů, Garmin, 
Kia, Pirelli, Porsche, 
Veletrhy Brno a řada 
dalších. Nezbývá, než se těšit v novém roce na shledání 
na stránkách DP kontaktu, popřát všem příjemné vánoční 
svátky a vstup do roku 2013 po té správné stránce.
Petr Ludvíček, šéfredaktor

Zastav se a čti
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Nízkopodlažní busy koupí DPP levněji
PRÁVO, 24. 11. 2012

Dopravní podnik oznámil, že během následujících měsíců 
pořídí přes 70 kloubových nízkopodlažních autobusů od 
SOR Libchavy. Zaplatí za ně bez DPH přes 470 mil. Kč. 
Cena jednoho činí necelých 6,5 mil. Kč, dodavatel zlevnil 
po jednáních jeden kus o 350 tisíc korun. „Díky jednáním 
s dodavateli se nám podařilo dosáhnout viditelné úspory. 
Kromě toho zlepšíme stav našeho vozového parku, 
a nabídneme tak cestujícím větší pohodlí, nízkopodlažní 
kloubové autobusy nasadíme na ty linky, které vyžadují vyšší 
přepravní kapacitu,“ řekl nový šéf DPP Milan Křístek.

Ohromné tunely povedou do nové stanice metra 
Motol
MF DNES, 26. 11. 2012

Hrubá stavba prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická 
do pražského Motola je skoro hotová. Tunely a stanice 
nyní ohromují svou prostorností, po dokončení vnitřních 
konstrukcí však budou podzemní prostory mnohem menší. 

Od roku 1978 je trasa A pražského metra ukončena ve 
stanici Dejvická. V roce 2014 se promění ze stanice konečné 
na takzvanou nácestnou. Tak se nazývá stanice, kterou 
vlaky projíždějí. Trasa metra A tak bude mít novou konečnou 
v nové stanici Motol, která bude od Dejvické vzdálena téměř 
6,2 kilometru. Většina budoucích traťových tunelů i hrubých 
staveb stanic je už hotova. Štíty Adéla a Tonda musí vyrazit 
sice už jen poslední metry tunelů, ale objem dalších prací je 
ještě obrovský.

Na stavbu výtahu u Můstku přispěje EU
PRAŽSKÝ DENÍK, 28. 11. 2012

Na výstavbu výtahu pro bezbariérové zpřístupnění stanic 
metra Můstek by Praha mohla získat dotaci z Evropské 
unie. Stavba výtahu přijde na 249,3 milionu korun. Dotace 
z EU by měla pokrýt více než polovinu nákladů – asi 
150 milionů, zbytek by mělo doplatit město. Financování 
projektu včera schválila rada města. Můstek je poslední 
přestupní stanicí v Praze, která nemá výtah pro vozíčkáře 
a dětské kočárky.

Co o nás píší média Aneta Řehková
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Začněme nepříliš originální otázkou, 
a to proč se Vám říká Ječmínek?
V roce 1961, kdy byla první Té-trojka 
dána do provozu, jsem s ní jezdil 
jako zkušební řidič. V den oné známé 
nehody byl vůz naložen na plnou 
kapacitu 12,5 tunami kolejnicových 
spojek. Vraceli jsme se právě ze 
zkušební jízdy, která vedla z Anděla 
do Motola, když se mi pod vozem 
podhodila výhybka. To už jsem neviděl, 
protože plošina byla příliš vepředu. 
No, a tak došlo k tomu, že jsem vybočil 
do strany a tam se střetnul s vozem 
naloženým ječmenem. Proto se mi říká 
Ječmínek. 

Utrpěl jste při této nehodě nějaké 
zranění? 
Čelní sklo bylo tehdy z plexiskla, které 
se lámalo v šavlovitých úlomcích, 
takže jsem byl hodně potrhaný 
v obličeji. Nohu jsem měl zaklíněnou 
a v nemocnici mě dávali dohromady 
více než měsíc. Život mi zachránila 
zástěna, která byla na rozdíl od 
dnešních typů tramvají volná a při 
nárazu se se mnou utrhla. 

Vraťme se ale na úplný začátek. Bylo 
už vaším dětským snem řídit tramvaj?
Ano, milovníkem tramvají jsem od pěti 
let. Byl to můj sen, a ten se mi splnil. 

Na jaké škole jste studoval? 
Studoval jsem ČVUT, odkud mě však 
z politických důvodů vyhodili. Poté jsem 
pokračoval na Vysoké škole železniční, 
konkrétně na fakultě Elektrické trakce 
a energetiky. Studoval jsem ještě 
v Praze, než školu přestěhovali do 
Žiliny. 

Po dokončení studií jste odešel 
pracovat do Dopravního podniku. 
Na jakých všech pozicích jste během 
své bohaté pracovní kariéry působil?
Můj osud je úzce spjatý s tramvajemi. 
V Dopravním podniku jsem pracoval 
na nejrůznějších pracovištích, kde 
mě zrovna potřebovali, a těsně před 
odchodem do důchodu jsem končil 
jako náměstek závodu Elektrické 
dráhy. Jako řidič jsem jezdil až do 
roku 1962, než došlo k té nehodě. 
Poté následoval soud, v němž se 
socialistické soudnictví vyznamenalo. 
Brali to politicky, a tak jsem podle 
nich vlastně touto nehodou sabotoval 
výdobytek socialismu. Odsoudili mě 
na dva roky. Samozřejmě jsem přestal 
jezdit, ale sedět jsem nešel. Proti 
rozsudku jsem se odvolal a trvalo 
dva roky, než mě osvobodili. Pak už 
jsem do kabiny nenastoupil, protože 
pro takové pacholky se mi už jezdit 
nechtělo. Následně jsem pracoval 
v dopravním úseku, dále na projektu 
podpovrchové tramvaje, dělal jsem 
ale i v zájmovém sdružení městských 
dopravních podniků. Počínaje 
1. lednem 1971 jsem vedl odbor 
technického rozvoje Elektrických drah 
a po sametové revoluci jsem se stal 
technickým náměstkem. 

Je některá práce, kterou jste měl 
raději než ty ostatní?
To je moc těžké říct. Všechno bylo 
nesmírně zajímavé. Celý život jsem si 
to užíval a neustále jsem získával nové 
a nové zkušenosti. Nedá se říct, že by 
bylo něco zajímavějšího a něco méně. 

Jako člen Státní zkušební komise 
pro tramvaje jste se významně podílel 
na vývoji tramvaje T3, v čem spočívaly 
její hlavní nedostatky?
Hlavními nedostatky byly ztrátová 
regulace energie (tzn. odporová 

Pavel Flajšhans se do řidičské kabiny 
vrátil na pár vteřin na smyčce Stromovka 
u příležitosti oslavy 50. výročí zahájení 
pravidelného provozu tramvají T3, která se 
uskutečnila 15. 11. 2012 na trase Vozovna 
Střešovice – Stromovka a zpět
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S PAVLEM FLAJŠHANSEM JSME SE SETKALI PŘI OSLAVĚ VÝROČÍ 
LEGENDÁRNÍCH TRAMVAJÍ TYPU T3. DNES VÍCE NEŽ OSMDESÁTILETÝ 
STÁLE VITÁLNÍ PÁN STÁL U ZRODU TĚCHTO TRAMVAJÍ. PARADOXNĚ 
VÍCE NEŽ SAMOTNÝ VÝVOJ GENERACEMI OBLÍBENÉHO DOPRAVNÍHO 
PROSTŘEDKU JEJ PROSLAVILA POPULÁRNÍ NEHODA, KTEROU VŠAK 
DNES JIŽ RÁD DÁVÁ K DOBRU.
Jana Šejnohová / Foto: Petr Ludvíček a archiv DPP

TEN, KTERÝ STÁL U VZNIKU 
TÉ-TROJEK

/ROZHOVOR/
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regulace, kde se vyhřívá vzduch při 
rozjezdu a při brzdění se nevyužívá 
rekuperace, neboli vracení proudu 
do sítě) a nebezpečné dveře. S nimi 
souvisely některé nehody, kdy byli 
cestující dveřmi zachyceni. Tyto dva 
hlavní nedostatky ale nikdy řešeny 
nebyly. Důvod? Hlavním technickým 
argumentem, který tehdy Tatrovka 
udávala, bylo, že sovětský zákazník to 
nepožaduje. 

Měly Té-trojky nějaké problémy 
i v terénu? 
Velký problém byl s tím, že tramvaj 
směla jezdit pouze do sedmdesáti 
promilového stoupání. V té době se 

měla začít stavět Trojská, která má ale 
stoupání podstatně vyšší. Protestoval 
jsem tehdy, aby byla Trojská řešena 
takto, avšak marně. Bylo mi pouze 
řečeno: „Ty tam ty tramvaje naučíš 
jezdit“. A tak jsme začali s profesorem 
Janzou provádět zkoušky. Na jejich 
základě jsme zjistili, že pokud by 
tramvaj na Trojské nezastavila, sjela 
by dolů rychlostí 126 km/h a spadla 
by do Vltavy. Aby se tento scénář 
nenaplnil, museli jsme udělat celou 
řadu opatření. Tramvaj musela nahoře 
zastavit a vyzkoušet všechny brzdy 
než se spustila z té „střechy“ dolů. 
Přitom směla jet pouze rychlostí do 
20 km/h. Pro případ, že by byly brzdy 

slabé, musely být v tramvaji k dispozici 
dřevěné klíny, kterými se dala tramvaj 
vypodložit. 

Starší typy tramvají a především 
Té-trojku máte detailně zmapovánu. 
Jaký máte názor na nové tramvaje, 
které slouží Pražanům?
Abych pravdu řekl, pokud jde 
o tramvaje typu 14T, tzn. předchůdce té 
nejnovější, tak to je skutečně paskvil, 
který se mi opravdu nelíbí. Mám 
k němu mnoho výhrad a dlouho by 
trvalo, než bych je všechny vyjmenoval. 
U nejnovějšího typu – 15T bych ocenil 
poměrně zdařilou konstrukci, až na 
provedení, které je z mého pohledu po 
softwarové stránce moc složité. Tato 
tramvaj má také své mouchy, to je sice 
přirozené, ale zlatá Té-trojka...

Pro Dopravní podnik jste pracoval 
krásných 49 let. Nemrzí Vás, že jste to 
nedotáhl na kulatou padesátku?
Mrzí, ale bohužel, s tím se nedá nic 
dělat. 

V současné době jste již v důchodu. 
Čím se tak aktivní člověk, jako Vy 
baví?
Pracuji dál, ale ne už pro Dopravní 
podnik, nýbrž pro Střední 
průmyslovou školu dopravní, 
které zprostředkovávám kontakty 
s Německem. Jedná se například 
o výměnné pobyty studentů. Právě 
v těchto dnech mám na starosti 
17 studentů, kterým všechno tlumočím 
a předvádím. A je to moc fajn. 

Tady vznikla přezdívka Ječmínek. Po nehodě prototypu 
tramvaje T3 s nákladním vozem v březnu 1962 byla 

křižovatka Plzeňská – Radlická zasypána obilím

Milé setkání. S Pavlem Flajšhansem si generální ředitel Milan Křístek povídal dlouhé minuty

Víc jak měsíc strávil po nehodě Pavel Flajšhans 
v nemocnici. Po hrůzně vypadajícím čelním nárazu 
ještě dobrý výsledek
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Razicí štíty Adéla a Tonda prorazily 
26. listopadu 2012 v prostoru stanice Dejvická 

poslední centimetry prodloužení metra V.A 

Chtělo by se říct, že hodně vody 
uplynulo ve Vltavě a několik ředitelů se 
vystřídalo v čele Dopravního podniku, 
než razicí štíty prorazily nové tunely 
prodloužení tras metra V.A. Tonda 
s Adélou, jak před dvěma lety oba 
tunelovací stroje TBM nazvali malí 
pacienti z Kliniky dětské chirurgie 
Fakultní nemocnice Motol, však 
do cíle u stanice Dejvická dorazily 
už 26. listopadu 2012. Mezi datem 
slavnostního křtu Tondy 21. března 
loňského roku na staveništi na 
břevnovském Vypichu a slavnostní 
prorážce na Dejvické je časový 
úsek dvaceti měsíců a vzdálenost 
6 134 metrů. Úctyhodný výkon 
ocenil i primátor hl. m. Prahy 

Bohuslav Svoboda, který připomněl, 
že před všemi ležela výzva, zda 
všechny naplánované termíny 
budou dodrženy. „Chtěl bych dnes 
poděkovat všem pracovníkům, že 
ražba proběhla bezpečně, že termíny 
byly nejen dodrženy, ale i zkráceny. 
Když se nejmodernější technologie 
snoubí s lidskou zručností, pak se dílo 
podaří. Jsem rád, že i v tak napjaté 
ekonomické době se nám podařilo 
uvolnit potřebné prostředky pro to, 
aby 90 tisíc občanů Prahy 6, kteří teď 
prožívají nepořádek ze stavby, mohlo 
v roce 2014 začít metrem jezdit. Věřím, 
že metro bude tím dobrým sluhou pro 
všechny Pražany i návštěvníky města,“ 
dodal primátor. 

Slovy chvály nešetřil ani náměstek 
primátora Josef Nosek, který 
navíc připomněl, že metro je 
dnes nejmodernějším dopravním 
prostředkem, který dnes v MHD 
máme, a dodal, že „tato část metra 
umožní obsloužit Prahu 5 a 6 tím 
nejekonomičtějším a nejrychlejším 
způsobem městské dopravy. Mohu 
jen doufat, že se dočkáme zahájení 
stavby metra D, že se dočkáme 
prodloužení metra na letiště a budu 
rád, když budu moci alespoň sledovat, 
jak tyto stavby budou probíhat.“ Přímo 
k Adéle a Tondovi promluvil náměstek 
primátora Pavel Richter a poděkoval 
jim za to, co pro Prahu udělaly nejen 
oni, ale i posádky. Vyjádřil jim díky za 
to, že vracejí tunelářské technologii 
ten správný význam. Generální ředitel 
Dopravního podniku Milan Křístek 
obrátil list směrem k cestujícím, kteří 
se v anketách vyjadřují k tomu, co 
očekávají od dopravy V Praze: „Chtějí, 
aby byla rychlá, přesná, bezpečná 
a šetrná k životnímu prostředí. Tato 
čtyři kritéria přesně splňuje metro. 
Tento úsek je přínosem pro všechny 
Pražany. Cestu, která dnes trvá 
z Motola na Můstek více jak 30 minut, 
prodloužením áčka zkracujeme o více 
jak polovinu. Nelze také nezmínit 

RAZICÍ ŠTÍTY 
prorazily do cíle
V PONDĚLÍ 26. LISTOPADU BYLY SLAVNOSTNĚ UKONČENY RAŽBY 
TUNELŮ PRODLOUŽENÍ TRASY A METRA ZE STANICE DEJVICKÁ DO 
MOTOLA. OBA DVA ŠTÍTY – TONDA A ADÉLA – DORAZILY DO STANICE 
DEJVICKÁ A JEJICH ŘEZNÉ HLAVY SE DOSTALY NA KONEC OBRATOVÝCH 
KOLEJÍ POD ULICÍ EVROPSKÁ.
Text a foto: Petr Ludvíček 

/REPORTÁŽ/
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nemocnici Motol, kterou navštíví 
ročně téměř milion pacientů. Nové 
metro bude velkým benefitem nejen 
pro ně, ale pro všechny, kteří pacienty 
navštěvují.“ 

Neobvyklost situace, kdy probíhají 
prorážky obou razicích štítů najednou, 
zdůraznil Pavel Pilát, generální 
ředitel Metrostavu, a přidal několik 
zajímavostí: „Oba štíty prorazily 

4 177 metrů, Adéla byla hbitější 
a zvládla to za 503 dní, zatímco 
Tonda se trochu ‚poflakoval‘ a zvládl 
to za 596 dní. I tak je průměrný 
výkon 15 metrů denně na traťových 
tunelech úctyhodný. Proto přijměte 
poděkování všichni, kteří na této 
stavbě spolupracujete, na straně 
investora, projektanta i z řad kolegů 
z firmy Metrostav.“ Celkem štíty 
odtěžily čtvrt milionu krychlových 
metrů horniny a osadily 32 400 
železobetonových segmentů, které 
tvoří definitivní ostění tunelů. Jeden 
stroj obsluhovalo deset specialistů, 
kteří pracovali ve čtyřech směnách. 
„Osvojit si práci s těmito výjimečnými 
stroji bylo náročné, ale po důkladné 
teoretické přípravě jsme se velice 
rychle s nejmodernější tunelářskou 
mechanizací naučili pracovat 
a vyškolili dostatek posádek tak, 
že harmonogram jsme plnili po 
celou dobu prací,“ řekl David Cyroň 
z Metrostavu, který za jejich chod 
odpovídal.

Všechny podzemní stanice, až na 
Motol, která je hloubená, byly raženy 
Novou rakouskou tunelovací metodou 
(NRTM). Stejně tak traťové tunely 
z Vypichu do stanice Motol. Ostatní 
tunely jsou jednokolejné a byly už 

dílem Tondy a Adély. Pro ražbu 
byly vyrobeny štíty s pořadovými 
čísly S-609 (Tonda) a S-610 (Adéla) 
německou firmou Herrenknecht, 
využívající technologii TBM-EPB. 
Tato ve všech pádech skloňovaná 
zkratka je odvozena od anglického 
názvu Tunnel Boring Machine – Earth 
Pressure Balance a specifikuje typ 
použité technologie TBM. Princip 
ražby je založen na rozpojování 

horniny na čelbě tunelu pomocí 
řezných nástrojů umístěných na 
rotující řezné hlavě. Rozpojená 
hornina pak prochází přes otvory 
v řezné hlavě do odtěžovací 
komory, kde se promíchává s již 
rozpojenou rubaninou. Tlaková síla 
od tlačných válců se pak přenáší do 
rozpojené rubaniny prostřednictvím 
tlakové přepážky. Tímto pak brání 
nekontrolovanému pronikání rubaniny 
z čelby tunelu do tlakové komory. 
Rozpojená rubanina je z odtěžovací 
komory dopravována šnekovým 
dopravníkem do tunelu na tunelový 
pás, kde je již atmosférický tlak. 

Pod Prahou prorážely zeminové 
štíty s průměrem řezné hlavy 
6 080 mm, celková délka stroje 
přesahuje 100 metrů, váha je téměř 
900 tun. Řezná hlava je rozdělena 
do tří celků pro usnadnění její 
demontáže po ukončení ražeb. 
Osazena je 17 dvojitými valivými dláty 
a čtyřmi jednoduchými obrysovými 
dláty, která lze vysunout, a zvětšit 
tak ražený průměr na 6 100 mm. 
Pro ražbu v zeminách je možno 
kompletně vyměnit valivá dláta 
za řezné nože, které v měkkém 
prostředí pracují lépe (nyní má hlava 
řezné nože). O pohon řezné hlavy 

se stará šest hydraulických motorů 
s příkonem 1 200 kW. Šestnáct 
dvojic hydraulických pístů generuje 
maximální přítlak na čelbu o velikosti 
39 000 kN. Pro každý štít jsou potřeba 
čtyři osmičlenné posádky. TBM 
řídí pilot, v jehož kabině, umístěné 
v polovině stroje, se sbíhají všechna 
data o příkonech i výkonech zařízení. 
Podle nich pilot volí optimální 
rychlost postupu štítu. Všichni ostatní 

v posádce mají sice svou specializaci, 
ale také se musí umět vzájemně 
zastoupit. Pro oba štíty byl na stavbě 
ještě společný tým asi 12 lidí, který 
zajišťuje logistiku.

Razicí štíty byly postupně po částech 
dopraveny na staveniště BRE1, 
ležící východně od křižovatky Vypich 
zhruba 500 m před stanicí Petřiny. 
Jednotlivé díly byly spuštěny na 
předem připravená lůžka na dně 
montážní šachty z převrtávaných pilot 
průměru přes 21 m a hloubky 34 m, 
kde proběhla kompletace strojů. Celý 
razicí komplex byl pak spojen v jeden 
celek a dostrojen v montážní komoře, 
což je část dvoukolejného tunelu 
metra navazující na montážní šachtu. 
Ražby jednokolejných tunelů metodou 
TBM byly zahájeny v dubnu 2011 na 
levé tunelové troubě (pohled ve směru 
ražby) pomocí stroje S-609 Tonda. 
Dne 11. srpna se uskutečnila první 
prorážka, při níž se razicí štít dostal 
do prostoru stanice Petřiny. Ražby 
pomocí druhého stroje, jehož označení 
je S-610 Adéla, začaly s tříměsíčním 
odstupem, prorážka pravé tunelové 
trouby do stanice Petřiny proběhla 
v září 2011. Dnes už jsou oba štíty 
v cíli, čímž má prodloužení áčka 
prvotní nejhrubší práci za sebou.

Takto vše začalo – 21. března 2011 byl štít Tonda na Vypichu 
pokřtěn a vyslán k prvním metrům ražby

První prorážka Tondy se podařila 11. srpna 2011 v prostoru 
stanice Petřiny, kdy měl štít za sebou téměř 500 metrů ražby

/REPORTÁŽ/
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V současné době autoškola využívá 
novou budovu v areálu Ústředních 
dílen v Hostivaři. Dříve probíhala výuka 
v libeňském areálu ve Voctářově ulici 
a historicky nejstarším sídlem byla 
vozovna Pankrác. Základní činnosti 
oddělení zajišťuje osm kvalifikovaných 
mistrů odborného výcviku, vlastnících 
učitelský průkaz dle zákona 
247/2000 Sb. Kromě absolvování 
příslušných zkoušek je podmínkou 

minimálně střední dopravní vzdělání 
a nejméně desetiletá praxe v DPP 
nebo autoškolství. Pro efektivní 
a odbornou výuku a výcvik je nutná 
úzká spolupráce s dalšími útvary 
DPP, zejména v rámci JPA a JSVA. 
Nezbytnou podmínkou je i externí 
spolupráce s ministerstvem dopravy, 
Asociací autoškol, Magistrátem 
hl. m. Prahy, Policií České republiky 
a dalšími institucemi v dopravě, 
ať již v technické oblasti, nebo 
v oblasti legislativy, ale i v oblastech 
bezpečnosti práce, požární ochrany 
nebo právní pomoci.

Hlavní náplň autoškoly
Činnosti oddělení lze rozdělit na tři 
základní skupiny: autoškola, školicí 
středisko a vnitropodnikové vzdělávání 
zaměstnanců. Dle registrace 
k provozování autoškoly je zajišťována 
výuka a výcvik pro řidičské oprávnění 
skupin B, C a D. Účastníky kursů 
jsou zejména zaměstnanci DPP, 
z jejichž pracovního zařazení vyplývá 
potřeba vlastnit řidičský průkaz. 
Podmínky zařazení do kursu blíže 

určuje konkrétní kvalifikační dohoda 
se zaměstnancem. Významným 
a dlouholetým klientem je Střední 
průmyslová škola dopravní, kde pro 
obor automechanik a autotronik 
zajišťujeme sdružený výcvik pro 
skupiny B+C. Kursy samozřejmě 
probíhají i pro veřejnost. V roce 2012 
se základních nebo rozšiřovacích 
kursů zúčastnilo celkem 
158 frekventantů.

V návaznosti na zpřísnění legislativních 
podmínek pro profesní způsobilost 
řidičů silniční dopravy od roku 2008 je 
stěžejním úkolem zajištění příslušných 
vstupních, a zejména pravidelných 
školení všech řidičů DPP, kteří musí 
mít k výkonu povolání průkaz profesní 
způsobilosti. Tato školení probíhají 
na základě akreditace k provozování 
školicího střediska v rozsahu skupin C 
a D, vydané Magistrátem hl. m. Prahy. 
V roce 2012 bylo zajištěno pravidelné 
školení profesní způsobilosti 
(7 vyučovacích hodin) celkem pro 
3 120 frekventantů a obnovovací 
pravidelné školení (35 vyučovacích 
hodin) pro dalších 30 frekventantů. 
Dále byla realizována vstupní školení 
profesní způsobilosti (140 vyučovacích 
hodin) pro 33 posluchačů a rozšiřující 
vstupní školení ze skupiny C na 
skupinu D (45 vyučovacích hodin) pro 
45 posluchačů.

Třetí důležitou oblastí jsou vstupní 
a periodická školení dalších 
zaměstnanců, která jsou připravována 
a zajišťována v úzké spolupráci 
s příslušným odborným útvarem. 
V roce 2012 tak bylo v rámci vstupních 
kursů proškoleno 210 nových řidičů 
autobusů. Vstupní a pravidelná 
školení samozřejmě absolvují 
i další provozní pracovníci (výpravčí, 
garážmistři, dispečeři a pracovníci 
dopravní kontroly), za rok 2012 se 
jednalo celkem o 279 posluchačů. 
Velmi významné je také školení 
řidičů referentských vozidel, kterého 
se v roce 2012 zúčastnilo celkem 
500 zaměstnanců. Novinkou (zatím pro 
vybrané útvary) je absolvování tohoto 
školení ve formě e-learningového 

Autoškola 2012:
tisíce proškolených posluchačů
ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
– AUTOBUSY MÁ DLOUHOLETOU 
TRADICI. ZAMĚSTNANCI JEJ 
ALE SPÍŠE ZNAJÍ POD NÁZVEM 
VNITROPODNIKOVÁ AUTOŠKOLA. 
ORGANIZAČNÍ ZAŘAZENÍ TOHOTO 
ODDĚLENÍ SE HISTORICKY 
NĚKOLIKRÁT MĚNILO, OD 
JARA 2011 JE SOUČÁSTÍ JEDNOTKY 
PROVOZ AUTOBUSY, JEJÍŽ ŘIDIČI 
TVOŘÍ JEDNOZNAČNĚ NEJVĚTŠÍ 
SKUPINU POSLUCHAČŮ. 
Stanislav Fiala 
Foto: Petr Sklenář a Milan Hrabák

Výcvikový nákladní automobil Iveco před 
budovou autoškoly v Hostivaři
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kursu, jehož obsahovou přípravu 
zajišťovalo právě oddělení Vzdělávání 
– Autobusy.

Nadstavbové školení: kvalita 
služeb,technika a nehodovost
Vzhledem ke skutečnosti, že obsah 
pravidelných školení profesní 
způsobilosti je taxativně vymezen 
vyhláškou č. 156 / 2008 Sb., bylo 
v termínu 17. 9. – 29. 11. 2012, na 
základě požadavků JPA a JSVA 
a po odsouhlasení vedením 
DPP, připraveno a zrealizováno 
tzv. nadstavbové školení řidičů 
autobusů. Obsahem školení byla 
témata, která přesahují uvedenou 
vyhlášku, ale jsou nezbytná pro udržení 
a zvýšení kvality poskytovaných služeb 
v konkurenčním prostředí autobusové 
dopravy. Školení se věnovalo 
standardům kvality v autobusové 
dopravě, důvodům jejich zavedení, 
způsobu měření a kontroly, včetně 
možností ovlivnění a prevence vzniku 
nevyhovujících nebo nepřijatelných 
situací. Dalším důležitým tématem 
byla nehodovost a možnosti jejího 
omezování. Nejvíce pozitivních ohlasů 
posluchačů bylo k zařazení aktuálních 
informací, novinek a upozornění 
z oblasti obsluhy vozidel a diagnostiky 
závad. Školení bylo připraveno v úzké 
spolupráci s příslušnými útvary 
JPA a JSVA, přičemž pracovníci 

JSVA se na školení podíleli částečně 
také lektorsky. Ze strany řidičů byl 
zaznamenán při školení nadstandardní 
zájem o přednášená témata, což 
dokumentovaly i výsledky odevzdaných 
dotazníků ke spokojenosti se 
školením. Z diskusí v rámci školení 
a z hodnocení řidičů vyplynula další 
témata pro pokračování obdobného 
školení i v roce 2013.Výuka nadstavbového školení na učebně autoškoly

Učebna a zároveň zkušební místnost pro vykonání státní zkoušky z pravidel provozu 
na pozemních komunikacích. Zkouška se od července 2006 skládá výhradně 
v elektronické podobě. Elektronické testy mají přispět k vyšším nárokům na řidiče 
a vyšší bezpečnosti silničního provozu. Tato učebna je v současné době jedinou 
zkušební místností mimo Magistrát hlavního města Prahy. Umožňuje posluchačům, 
zařazeným do kursů v autoškole DPP, vykonat státní závěrečné zkoušky v jeden den.

Oddělení Vzdělávání – Autobusy 
zajišťuje řadu činností v oblasti 
profesní způsobilosti v silniční 
dopravě, a to nejen pro řidiče 
autobusů, ale prakticky pro všechny 
řidiče silničních vozidel v DPP a také 
externí zájemce. V podzimním 

období roku 2012 navíc toto 
oddělení na základě požadavků JPA 
a JSVA připravilo a zrealizovalo 
čtyřhodinové nadstavbové školení 
pro řidiče autobusů s tématy kvalita 
poskytované služby a technické 
novinky ve vozovém parku.

V roce 2012 mistři odborného 
výcviku autoškoly zajistili 
pravidelné školení 
profesní způsobilosti pro 
3 120 frekventantů a obnovovací 
pravidelné školení pro dalších 
30 frekventantů. Dále byla 
realizována vstupní školení 
profesní způsobilosti pro 
33 posluchačů a rozšiřující 
vstupní školení ze skupiny C na 
skupinu D pro 45 posluchačů.
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Dopravní názvosloví a nejdůležitější předpis pro provoz 
tramvají v hlavním městě – Dopravní a návěstní předpis pro 
tramvaje D1/2 – definuje dopravu přesnou, ale i dopravu 
pravidelnou. Doprava přesná je, jestliže vlaky jezdí 
v souladu s jízdním řádem, případně s povolenou časovou 
odchylkou. Doprava pravidelná je již méně vyhovující; jedná 
se o provozní situaci, kdy jsou intervaly následných jízd 
jednotlivých spojů dodržovány, i když není dodržen stanovený 
jízdní řád. Nejen v JPT, ale v celé Pražské integrované 
dopravě je pravidelnost provozu denně skloňována a je 
totožná s pojmem „dodržování standardu kvality přesnosti 
provozu“ – tedy s definicí dopravy přesné.
Co si tedy pod pojmem pravidelnost provozu představit? 
Jak je vlastně pravidelnost provozu a její kontrola zajištěna? 
Jak je tento údaj vyhodnocován a s jakými výsledky?

Z historie řízení povrchové dopravy
Myšlenka řídicího systému se objevila v Dopravním podniku 
hl. m. Prahy již v 60. letech 20. století, kdy vedení společnosti 
pociťovalo potřebu racionalizovat řízení povrchové městské 
hromadné dopravy. Projekty se však nedočkaly realizace 
a většina z nich skončila již v počátečním stadiu. Prvním 
pokusem byl v roce 1969 vývoj a zkušební rutinní provoz 
systému SYNCHRON. Zůstalo ale pouze u myšlenky 
a teoretického zpracování.

I po tomto nezdárném pokusu nebyla idea nového řízení 
dopravy zcela zatracena a v roce 1974 na základě dlouhých 
jednání o návrhu řídicího systému byl přizván na pomoc 
podnik Železniční stavitelství Praha. Ten se na základě 
objednávky měl stát řešitelem systému ADIS 500. Opět 
nastalo dlouhé období analýz, studií a zkoušek; ty však 
nevedly k úspěchu. V roce 1981 pak byly veškeré činnosti 
na vývoji systému ADIS 500 zcela zastaveny. Důvodem byly 
především technické překážky v realizaci, navíc vývoj nestačil 
sledovat oprávněné požadavky doby a provozu povrchové 
MHD.
Posledním pokusem bylo v roce 1982 zahájení vývoje 
kontrolního řídicího systému KŘS. V období 1982–1986 
prošel návrh řešení KŘS čtyřmi oponentními řízeními, kde 
provozní pracovníci postupně uplatňovali a upřesňovali 
požadavky na funkci systému. Projekt KŘS byl uzavřen 
ověřovacím provozem na autobusové lince číslo 144. Ale ani 
jeho realizace nebyla uskutečněna.

Pohled do současnosti
Počátek cesty k dnešnímu stavu, kterým je řídicí systém 
DORIS 2005T, je datován do roku 1988. Tehdy vedení 
DPP rozhodlo o zkoušce řídicího systému DRAHUŠA, 
původně pocházejícího z Bratislavy. Inovací měl vzniknout 
ISYDR (inovovaný systém DRAHUŠA) určený ke sledování 
tramvajové dopravy v Praze.
Po první etapě jeho vývoje byla začátkem roku 1992 do 
provozu namontována první dvě zařízení – konkrétně to 
byl dne 14. 1. 1992 infrapřijímač číslo 001 na vůz 7176. 
Zkoušky systému byly postupně rozšířeny na linky 3 a 24. 
Výsledky sice nebyly závratně uspokojivé, nicméně nastal 
onen pověstný zlom. Rozhodujícím mezníkem pro řídicí 
systém tramvajové dopravy je však rok 1995, kdy dochází 
k rekonstrukci dispečerské ústředny tramvají. Vznikají nové 
nároky na výkon dispečerské práce a tyto požadavky udávají 
jednoznačný směr dalšího rozvoje systému. Systém ISYDR 
se mění, dostupnost techniky nové generace dává prostor 
pro vznik současného řídicího systému – DORIS (Dopravní, 
řídicí a informační systém tramvají).

/14/    prosinec 2012

ŘEKNE-LI SE PRAVIDELNOST PROVOZU, KAŽDÝ SI POD 
TÍMTO POJMEM MŮŽE PŘEDSTAVIT NĚCO JINÉHO. 
NAPŘÍKLAD CESTUJÍCÍ TO, ŽE MU V PRAVIDELNÝCH 
INTERVALECH PŘIJEDE SPOJ POŽADOVANÉ LINKY. 
DISPEČER PROVOZNÍHO DISPEČINKU JEDNOTKY 
PROVOZ TRAMVAJE (JPT) ZASE SITUACI, KDY JSOU 
JEDNOTLIVÁ POŘADÍ VLAKŮ NA MONITORU ŘÍDICÍHO 
SYSTÉMU DORIS 2005T ZOBRAZOVÁNA ZELENĚ.

Jiří Sedláček
Foto: archiv DPP

KDYŽ JDE 
V PROVOZU 
O VTEŘINY

/Z PODNIKU/
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DORIS 2005T, jehož název je odvozen od roku, kdy je pro 
přenos dat a komunikaci mezi dispečerskou ústřednou 
a řidičem tramvaje využíván městský rádiový systém (MRS) 
TETRA, dnes dokáže automaticky nejen sledovat, ale 
i vyhodnocovat řadu údajů, vedoucích k zajištění co možná 
největší pravidelnosti tramvajové dopravy v Praze. Oproti 
minulosti dnes dispečer vidí na monitoru polohu každého 
tramvajového vlaku, a dokáže tedy i po velké mimořádné 
události v relativně krátkém čase zajistit obnovení provozu 
a provést „srovnání vlaků do svého jízdního řádu“.
Nedochází tak již k situacím, kdy tento úkol ležel na bedrech 
dispečerů sloužících na ulici a pravidelnost provozu záležela 
jen na jejich svědomitosti a zkušenostech. Řídicí systém 
DORIS 2005T tak umožnil zpřísnění tolerance pro jízdu 
ve vztahu k vozovému jízdnímu řádu. Od roku 2001 je tato 
tolerance stanovena v rozmezí 0–179 sekund zpoždění (pro 
předjetí je tolerance stanovena na nulu) a tento rozsah 
je považován za „Standard kvality provozu“, který by měl 
cestujícímu zajistit, že „jeho“ spoj neodjede ze zastávky 
dříve, než je uvedeno v jízdním řádu.
Vyhodnocování tohoto standardu probíhá prioritně 
pro tzv. kontrolní body, které má každý řidič závazně 
uvedené ve vozovém jízdním řádu. Toto vyhodnocení je 
i kritériem pro hodnocení práce řidiče tramvaje. Úroveň 
náročnosti standardu kvality je stanovena na 85 % 
sledovaných spojů. Zde je třeba řidiče JPT pochválit, jelikož 
tento standard (pokud jim to provozní podmínky umožňují) 
dodržují, a mnohdy i překračují.

Jak dál v pravidelnosti provozu
Aby cestující nemusel být omezován pokud možno ani 
zpožděními vlaků, provádí a plánuje se řada opatření. 
Tak například z dat řídicího systému je vyhodnocováno, 
zda nastavené jízdní doby odpovídají reálnému provozu, 
případně je provedena jejich korekce. Významnou roli hraje 
preference, kterou se dá obecně označit soubor opatření 
směřujících k zajištění 
plynulého průjezdu 
městské hromadné 
dopravy.
Do něj patří 
i různé stavební 
úpravy, jejichž 
cílem je oddělení 
tramvajové dopravy 
od individuální 
automobilové 
dopravy (IAD). 
V této souvislosti 
vzpomeňme 
například na dva 
proudy vozidel 
směřujících od 
Výtoně k Palackému 
náměstí, z nichž 
jeden stál na 
tramvajových 
kolejích. Dnes 
v tomto úseku 
nedochází vlivem 
IAD ke zdržování 
tramvajových 

vlaků právě díky oddělení jednotlivých druhů dopravy. 
Kombinací zmíněných opatření spolu s rekonstrukcemi 
a výstavbou nových tratí bylo umožněno během posledních 
let na řadě míst zvýšit cestovní rychlost i komfort cestování. 
Na řadě míst tak došlo k výraznému zlepšení pravidelnosti 
a přesnosti provozu.
Zároveň je však třeba konstatovat, že jsou místa, kde vlivem 
vnějších skutečností (ze strany DPP těžko ovlivnitelných) 
dochází naopak ke zhoršení situace. Namátkou můžeme 
jmenovat páteřní linku 22, která od Hostivaře až na 
Újezd jede plynule, aby po odbočení vpravo zůstala stát 
v přeplněné Karmelitské ulici spolu s automobily. Dalším 
případem je křižovatka Palackého náměstí. Ta je vybavena 
řadičem SSZ staršího typu, který neumožňuje například 
plnou preferenci několika vzájemně nekolizních směrů. 
Na základě poznatků z minulosti je upřednostňována 
silná IAD od Výtoně a tramvajové vlaky od Moráně. Oproti 
roku 2007, kdy bylo SSZ naposledy obnoveno, došlo 
k nárůstu hodinového počtu tramvajových spojů ze 120 na 
135 a ve výsledku zde vlaky nabírají zpoždění. Například 
na lince 14 se tato nepravidelnost projeví i na s ní řetězené 
lince 24 v jiných částech města, které nejsou přímo dotčeny 
žádnou mimořádnou událostí.

Cíl: zlepšení kvality MHD
Veškeré tyto problémy jsou ve stadiu řešení. Ne vždy se ale 
v přeplněném městě, kde se dělíme o prostor s individuální 
automobilovou dopravou, daří najít optimální kompromis. 
Pozitivních kroků, které mají přispět k vyšší pravidelnosti 
MHD, je podnikáno více a jejich výčet i výčet konkrétních 
pozitivních dopadů by byl delší. A tak si přejme, aby 
i v budoucnu měly všechny zainteresované strany co největší 
zájem na společném cíli – zlepšení kvality MHD. Abychom 
se třeba mohli pochlubit, že pravidelnost provozu, která 
postupně s roky stoupala na dnešní úroveň 85 %, poskočí až 
k 90 %.

DORIS zobrazuje častou situaci na lince 22. Vlaky uvízly kvůli koloně aut v Karmelitské ulici, což znamená velké 
zdržení nejen pro cestující v tramvajích, ale také pro lidi čekající na zastávkách, především v oblasti Bílé hory

prosinec 2012    /15/
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Po loňské úspěšné premiéře se i v letošním ročníku 
prezentovala většina významných regionálních dodavatelů 
autobusů, a to zejména v segmentu městské a příměstské 
dopravy. Expozici vozidel doplnila prezentace výrobců 
a dodavatelů servisní techniky a služeb. Oproti roku 2011 
došlo k výraznému rozšíření doprovodného programu.

Nosným tématem veletrhu byly moderní technologie, a to 
jak z hlediska pohonu vozidel, tak i informování a odbavování 
cestujících. Alternativní pohony vozidel reprezentovaly 
jednak elektrobusy – SOR BN 10.5 a v české premiéře 
také Solaris Urbino 8.9 Electric, který byl prezentován 
ještě před veletrhem v ÚD Hostivař a na Mariánském 
náměstí. Další zajímavou skupinou vozidel byly hybridní 
autobusy, zastoupené sériovým systémem od Iveco 
Irisbus a paralelním systémem firmy Volvo, který byl 
názorně představen jak v expozici na modelu a vizualizaci, 
tak i demonstračními jízdami v prostoru výstaviště. 
Vozidla s elektropohony doplnil ve venkovní expozici 
také trolejbus Škoda 27 Tr Solaris, který zapůjčil hlavní 
partner veletrhu – Plzeňské městské dopravní podniky. 
Mezi klasickými autobusy s naftovým pohonem se objevily 
také zajímavé exponáty. Velkou pozornost návštěvníků 
vyvolala česká premiéra autobusu SOR NB12 v třídveřové 
verzi, která vzhledem ke zvýšení počtu míst k sezení 
může být zajímavou alternativou pro příměstské a méně 
zatížené městské linky. Velkokapacitní kloubové autobusy 
reprezentovalo Volvo a prodloužená verze Solarisu Urbino 
18,75 m. Zájezdové autobusy zastupovaly Irisbus Magelys 

a v další české premiéře Neoplan Jetliner. Vystavovatelé 
samozřejmě reagovali také na nárůst poptávky v segmentu 
minibusů, a to včetně nabídky alternativních paliv a pohonů 
(SKD Trade, Rošero).

Doprovodný program probíhal souběžně ve dvou sálech. 
Stěžejním tématem prvního dne byla konference k rozvoji 
a standardizaci odbavovacích a informačních systémů, 
kterou koordinovalo Sdružení pro dopravní telematiku. 
Druhý sál nabídl prezentaci používání biopaliv v autobusech 
a následně blok přednášek k oblasti autobusových systémů 
s vyšší kvalitou služeb (BHLS a BRT), kde byl mj. ze 
strany DPP prezentován projekt Evropský autobusový 
systém budoucnosti (DP kontakt 11/2012) a dále ze strany 
ROPID zhodnoceno zavedení tzv. metropolitních linek od 
1. 9. 2012. Klíčovým tématem pátečního programu se 
stala elektromobilita. Představeny byly nejprve konvenční 
trolejbusové systémy včetně informací o zapojení Brna 
do evropského projektu Trolley. Následovaly prezentace 
elektrobusů (Solaris, SOR), hodnocení provozu elektrobusů 
SOR v DP Ostrava a prezentace hybridního autobusu Volvo, 
včetně výsledků ověřovacího provozu v Chomutově, Brně 
a Praze. Zajímavým pohledem architekta završil doprovodný 
program Patrik Kotas.

V POLOVINĚ LISTOPADU SE NA VÝSTAVIŠTI 
V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH USKUTEČNIL DRUHÝ 
ROČNÍK STŘEDOEVROPSKÉHO VELETRHU AUTOBUSŮ 
A HROMADNÉ DOPRAVY CZECHBUS 2012.
Text a foto: Jan Barchánek

CZECHBUS 
s novinkami

/Z PODNIKU/

Elektrobus Solaris Urbino 8.9 v české premiéře

Naftový autobus SOR NB12 v třídveřové verzi 

Trolejbus Škoda 27 Tr Solaris v barvách Plzeňských 
městských dopravních podniků
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Ačkoli tramvajová trať ve Vršovické ulici, kam se koleje 
z tramvajového obratiště napojují, byla uvedena do provozu 
už v roce 1935, vlastní smyčka vznikla o 21 let později. 
Jejím účelem byla možnost ukončení dalších linek tak, aby 
tramvajová doprava mohla reagovat na růst a současně 
zlom poptávky, který zde vzniknul v souvislosti se stavbou 
sídliště. V polovině 70. let význam této konečné posílilo 
dobudování sportovního areálu Slavie, v rámci něhož mimo 
jiné vzniknul plavecký bazén, a hlavně zimní stadion, kde se 
v roce 1985 odehrála část zápasů mistrovství světa v hokeji. 
Ve stejném roce proběhla i poslední rekonstrukce trati 
a obratiště.

Znovu se stroje zakously do stavby letos, po 27 letech. 
Práce probíhaly na přibližně stometrové dvoukolejné trati 
spojující obratiště s Vršovickou ulicí a současně také ve 
vlastní dvoukolejné smyčce o délce cca 200 metrů. Původní 
konstrukce trati převážně na velkoplošných panelech byla 
nahrazena klasickou konstrukcí na železobetonových, 
případně dřevěných pražcích, s použitím žlábkové kolejnice 
NT1. Železobetonové pražce nejsou nové, ale vytěžené 
při loňských opravách tramvajové trati Braník – Modřany. 
Zatímco kolejnice z Modřan byly již nepoužitelné, pražce 
v obratišti ještě dobře poslouží. Z důvodů útlumu hluku 
jsou kolejnice opatřeny pryžovými bokovnicemi. Zvětšení 
poloměrů se dočkaly směrové oblouky u vlastní smyčky.

Úsek v Litevské ulici je zakrytý živicí. Samotné obratiště je 
v příčném řezu od zeleně uprostřed obratiště až po poslední 
vnější kolejnici zakryto drobným štěrkem do výšky hlavy 
kolejnice. Díky tomuto řešení, které je v obratišti použito 
v Praze poprvé, dochází k lepším podmínkám pro odvodnění 
trati a také k úspoře nákladů při zřízení a údržbě. Prostor od 
vnější kolejnice směrem ke kraji obratiště je zakryt živicí.

V rekonstruovaném úseku se nachází tramvajová zastávka 
Kubánské náměstí – nástupní, která byla obnovena 
v rozsahu poškození stavbou. Zřízeno bylo také nové 
elektrické ovládání a vytápění výhybek v Litevské ulici, jak 
u hlavní trati, tak na vjezdu do obratiště. Právě na rozjezdové 
výhybce do smyčky se 17. září 2012 odehrál historický 
okamžik: shořel poslední přestavník typu Oerlikon na 
pražské síti. Poté si až do zahájení výluky na konci října 
řidiči tramvají „házeli“ výhybku ručně. Nyní už stavění cesty 
obstarává palubní počítač a rádio. Jen připomeňme, že 
touto akcí se završil proces, díky němuž již všechny dálkově 
ovládané výhybky v Praze jsou uzamykatelné.

Současně s akcí RTT Kubánské náměstí proběhla výměna 
části kolejové konstrukce v křižovatce Vršovická – Litevská. 
Jednalo se o šestisrdcovku na rameni z Litevské ulice 
a k tomu pravidelně pojížděné spojovací oblouky z centra do 
obratiště a zpět, které využívají ukončené linky 4 a 24.

Na závěr dodejme, že rekonstrukce „Kubáně“ byla vlastně 
jen předvojem akcí, jež budou ve Vršovicích následovat 
v nejbližších letech. Proměny by se měla dočkat hlavní trať 
v ulicích V Olšinách i Vršovická.

FINIŠUJE SE NA KONEČNÉ. PŘÍZNAČNĚ PRÁVĚ 
REKONSTRUKCE OBRATIŠTĚ KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, 
I S NAVAZUJÍCÍM ÚSEKEM TRATI V LITEVSKÉ 
ULICI, BYLA POSLEDNÍ STAVEBNÍ AKCÍ ROKU 2012 
V TRAMVAJOVÉ SÍTI. SMYČKA JE PO REKONSTRUKCI 
NYNÍ JEDINOU V PRAZE, KTERÁ JE ZAKRYTA 
ŠTĚRKEM.
Miroslav Grossmann / Foto: Jiří Kejdana a autor

Letos poslední: 
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

/Z PODNIKU/

V prostoru nástupní zastávky Kubánské náměstí je 
právě položen první úsek štěrkového lože

Obratiště Kubánské náměstí je výborně zasazeno 
do okolí. Rekonstrukce dojem ještě vylepšila

prosinec 2012    /17/
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Garáž, nad kterou visí již několik let Damoklův meč zrušení, 
je skutečným bonusem, jak poznáte z následujících řádků, 
a zcela jistě nejen proto, že jí vládne žena. Autobusová 
garáž Vršovice, jak ji známe ze starých fotografií, původně 
sloužila pouze trolejbusům. Svůj provoz v této podobě 
zahájila 2. dubna 1955, kdy byla oficiálně zrušena vozovna 
na Vinohradech. V průjezdní hale mohlo pohodlně parkovat 
až 98 vozů a v době největšího rozkvětu bylo vypravováno 
více než 70 trolejbusů denně. V roce 1964 začaly vozovnu 
využívat první autobusy, pro které byla o rok později 
zřízena odstavná plocha. Postupný odklon pražské dopravy 
od trolejbusového provozu vyústil v roce 1968 v přeměnu 
vršovické vozovny na vršovickou garáž. Kapacita odstavných 
ploch se více než zdvojnásobila a během roku 1968 bylo do 
Vršovic dodáno 49 nových autobusů. Jelikož garáži z doby, 
kdy byla ještě trolejbusovou vozovnou, chyběla potřebná 
vzduchotechnika, musela být v roce 1971 částečně 
rekonstruována. K plánované celkové rekonstrukci však 
nedošlo a na významné stavební změny musela garáž 
počkat dalších téměř 30 let.  

Od roku 2004, kdy vršovickou garáž opustily kloubové 
autobusy, zůstává doposud nezodpovězena otázka její další 
existence. Nejen na toto téma, ale i na záležitosti týkající se 
běžného provozu, jsem se zeptala dvou nejpovolanějších. 
Vedoucí garáže Věry Kokoškové a vedoucího provozu 
Miroslava Olejníka. 

Jak byste charakterizovali garáž z hlediska specifik, 
předností a možných překážek?
„Protože jsme malá garáž, je naší výhodou skutečnost, 
že známe téměř všechny zaměstnance osobně. Z toho 
plyne dobrá komunikace, kterou určitě potvrdí i můj 
kolega,“ otevírá specifika nejstarší garáže Dopravního 
podniku Věra Kokošková. Její kolega Miroslav Olejník sdílí 
stejný názor a přidává svou charakteristiku: „Naše garáž 
je umístěna blízko středu města, z čehož vyplývá i naše 
dopravní obslužnost, která se týká právě centra a Jižního 
Města.“ „Bohužel tím, že obsluhujeme hlavně centrum, 
nabírají naše autobusy kvůli silnému provozu často 
zpoždění, což však ovlivnit nemůžeme,“ konstatuje situaci 
jediná žena na postu vedoucí garáže. V živé debatě, která 
ukazuje na sehranost zdejšího týmu vedoucích, je na tahu 
Miroslav Olejník: „S tím, že jezdíme střed města, souvisí 
i náročnost údržeb a oprav autobusů. Linky, které jezdíme, 
jsou složitější na provoz. Hodně zastávek a dopravní 
situace nepříznivě ovlivňuje spolehlivost vypravených 
autobusů,“ vysvětluje následky městského provozu. Slovo 
opět přebírá Věra Kokošková: „K tomu bych ráda dodala, 
že provoz v centru je nejenom náročný po technické 
stránce, ale i z pohledu řidičů. S okrajem Prahy se to nedá 
srovnat,“ a Miroslav Olejník doplňuje s úsměvem poslední 

Tam, kde vládne ŽENSKÁ RUKA
S KONCEM ROKU SE NAŠE PUTOVÁNÍ PO VOZOVNÁCH 
A GARÁŽÍCH POMALU DOSTÁVÁ DO FINÁLE. A ZATÍMCO 
V LEDNU A ÚNORU SE JEŠTĚ PODÍVÁME POD 
POKLIČKU VOZOVEN VE VOKOVICÍCH A MOTOLE, 
POSLEDNÍ GARÁŽÍ, KTEROU VÁM V NAŠEM SERIÁLU 
PŘEDSTAVÍME, JE TA LEŽÍCÍ TĚSNĚ POD VRCHOLEM 
KOPCE BOHDALEC – GARÁŽ VRŠOVICE. 
Text a foto: Jana Šejnohová

/Z PODNIKU/
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specifikum: „Jsme určitě jediná garáž, v níž vládne žena. 
A myslím, že to vůbec není špatné.“ „Zatím ještě neříkají, 
běda tomu, komu žena vládne, tak snad to se mnou jde,“ 
komentuje s nadhledem Věra Kokošková.

Co vás v poslední době potěšilo, co se povedlo?
První pozitivum představuje Věra Kokošková: 
„Mě především potěšilo, že změnou struktury se od 
1. července podstatně zlepšila komunikace. Myslím, 
že v současné chvíli si nemůžeme stěžovat ani jeden, 
protože většinu záležitostí řešíme společně a není to jen 
proto, že sdílíme jedno patro. Z hlediska vypravení mě 
potěšilo, že zářijové změny v dopravě jsme jako garáž 
absolvovali tzv. bez ztráty kytičky.“ A Miroslav Olejník 
upřesňuje: „Na místo vedoucího provozu jsem nastoupil 
1. července z pozice vedoucího garážmistra a s Věrou 
můžu jen souhlasit. Jelikož mým přechodem většina lidí, 
kteří byli pode mnou, přeskákala na židličky výš, v létě 
jsme se v podstatě všichni zaučovali. Myslím, že tým na 
technickém úseku se osobní komunikací hodně vylepšil 
a spolupráce s jednotkou Provoz Autobusy je nyní na 
velmi vysoké úrovni. Problémy už neřešíme jenom my 
vedoucí, ale není problém sejít se ve třech, pěti lidech 
a vyříkat si, co a jak bude.“ Vedoucí garáže doplňuje: 

„Se zástupci řidičů – četaři, se setkáváme každý měsíc 
na provozní komisi, kde nám řidiči jejich prostřednictvím 
tlumočí své připomínky k provozu. Díky fungování zpětné 
vazby četaři předávají řidičům zase nové informace od 
nás. Dříve se toto odehrávalo bez vedoucího JSVA, ale 
Mirek pravidelně na tyto schůzky dochází, a proto většina 
vznesených dotazů bývá hned zodpovězena. Zamezí 
se tak šíření neinformovanosti, což nepochybně všem 
ulehčuje práci, a v případě, že se něco děje, není problém 
se okamžitě spojit a řešit věci za pochodu,“ nastiňuje 
fungování obou jednotek Věra Kokošková a Miroslav 
Olejník přidává pozitiva z technické oblasti: „Momentálně 
mě moc těší, že začínáme s opravou preferencí na našich 
autobusech. Preferencí je sice vybavena jen třetina vozů, 
ale zařízení nefungovalo tak, jak má. S pomocí technického 
úseku v Hostivaři se nám podařilo zaškolit na opravy tohoto 
zařízení pár schopných elektromechaniků a dnešním dnem 
už máme opravenou značnou část autobusů, které jsou 
tímto zařízením vybaveny. Jsem rád, že můžu pracovat 
s lidmi, kteří mají zájem o nové věci a je na nich vidět, že 
svou práci dělají rádi.“ 

A jaké problémy aktuálně řešíte? 
Jelikož mou náplní práce je mimo jiné i vyřizování stížností, 
tak jsou to právě ty stížnosti. Jejich projednávání zabere 
mnoho času, který by se dal využít určitě efektivněji. 
Stížnosti byly, jsou a budou, je to věčný boj,“ dodává 
sympatická vedoucí a její kolega doplňuje:  „Nicméně 
jedním z problémů, se kterým se aktuálně potýkáme, jsou 
vzájemné debaty zaměstnanců, o bytí a nebytí Vršovic. To je 
neustále na pořadu dne, někteří jsou už z toho otrávení 
a v téhle atmosféře se nám špatně pracuje. Všichni sice vidí, 
že Vršovice jsou důležitým článkem v řetězci Dopravního 
podniku, ale každého druhého napadne, tam nepůjdu, oni to 
tam stejně jednou zruší. Věře se špatně shánějí noví řidiči, 
nám zase kvalifikovaní pracovníci na dílnu.“ „Je to hlavně 
o existenční jistotě, se kterou se tady potýkáme každý 
den, i když výjimky samozřejmě jsou. Například v létě při 
obsazování volného místa na středisku přípravy vozidel jsme 
přijali do svých řad jednoho pracovníka z jednotky Provoz 
Autobusy. Prý mu spolupracovníci říkali, že je blázen, když 
jde k nám do Vršovic, které jsou na zrušení, ale on to bral 
jako výzvu. Dokáže být nad věcí, problémy řeší operativně 
a je užitečný pro obě jednotky,“ dodávají v dokonalé souhře 
oba vedoucí. 

/Z PODNIKU/

Těší nás, že zářijové změny v dopravě jsme jako garáž absolvovali 
tzv. bez ztráty kytičky, konstatují společně vedoucí garáže Věra 
Kokošková a vedoucí provozu Miroslav Olejník

Počet ujetých vozokilometrů dle typu autobusu v letech 2010 - 2011 a přehled vozidel podle typů (k 30. 11. 2012)

rok/typ SD SdN KB KbN MdN Celkem

2010 3 805 666 5 588 745 0 0 0 9 394 411

2011 3 330 722 5 811 400 0 0 231 331 9 373 454

Počet vozidel 63 108 0 0 11 182

Počet zaměstnanců k 30. 11. 2012

JPA 351

JSVA 98
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Naše trasa vedla ze střešovického 
muzea MHD do pražské Stromovky. 
K nostalgické atmosféře nám dopomohli 
i průvodčí v dobovém kostýmu, které 
cestující mohli potkávat v tramvajích T3 
za pokladnou až do roku 1974. Přímo 
za jízdy se novináři dozvěděli spoustu 
informací o tramvajích T3, jmenovitě 
od generálního ředitele Milana Křístka, 
vedoucího archivu Pavla Fojtíka a od 
vedoucího jednotky Historická vozidla 
Milana Pokorného. Akci určitě zpestřil 
i Pavel Flajšhans, řidič a spolutvůrce 
tramvají T3. V konečné zastávce byl 
prostor pro individuální rozhovory 
a focení pro média. Tato tisková 
konference přilákala velký počet 
novinářů, přičemž následných mediálních 
výstupů k tomuto výročí bylo přibližně 40.
Kromě klíčového tisku, rozhlasu a TV 
se o toto téma zajímal například list 
Prager Zeitung, německojazyčný týdeník, 
prodávající se kromě Česka též v Polsku, 
Německu a Rakousku. Ano, tramvaj T3 
je opravdu světová. Vždyť byla dodána 
a vyrobená celkem do 47 světových 
měst a oprávněně byl tento legendární 
vůz zapsán v roce 1988 do Guinessovy 
knihy rekordů jako nejpočetněji vyrobený 
typ tramvaje na světě. „V kalendáři se 
bude psát rok 2035 a T3 budou ještě 
vidět,“ říká v nadsázce Milan Pokorný. 
Nechť tuto dámu na kolejích potkáváme 
v pražských ulicích co nejdéle.

Stromovka, 15. 11. 2012. Tramvaj T3 
(ev. čísla 6102) se po rozhovorech 
a fotografování vydává i s novináři 
zpět do střešovické vozovny.

Redaktor Karel Rožánek připravuje s generálním ředitelem 
Milanem Křístkem rozhovor pro Českou televizi v interiéru 
padesátileté T3.

Letošní sezona nostalgické linky č. 91 byla ukončena v neděli 
18. listopadu. Výjimečně se zájemci mohli svézt právě historickou 
tramvají T3. Z vozovny Střešovice vyjela ve 12, 14 a 16 hodin. 
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PŘED PADESÁTI LETY (21. LISTOPADU 1962) SE POPRVÉ 
V PRAVIDELNÉM PROVOZU S CESTUJÍCÍMI ZAČALY OBJEVOVAT 
V PRAŽSKÝCH ULICÍCH NOVÉ TRAMVAJE TYPU T3. PRÁVĚ TOTO 
KULATÉ VÝROČÍ JSME SI SPOLEČNĚ S NOVINÁŘI PŘIPOMNĚLI NA 
TISKOVÉ KONFERENCI, KTERÁ SE USKUTEČNILA 15. LISTOPADU 2012 
A KDE JINDE, NEŽ PRÁVĚ V HISTORICKÉM VOZE TRAMVAJE T3 
(EVIDENČNÍHO ČÍSLA 6102).
Aneta Řehková / Foto: Petr Ludvíček a Pavel Fojtík

PŮL STOLETÍ T3 
V ZÁJMU TISKU



/EDITORIAL/

Oslavenkyně s evidenčním č. 6102, zastupující 
generaci padesátiletých tramvají T3, 
kopírovala trasu nostalgické linky. Na ní se 
cestující budou moci svézt zase až na jaře. 
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Je šest hodin ráno a u parťáka 
Josefa Gorola se schází třináctka 
zaměstnanců, aby si vyzvedla 
pracovní pomůcky a plán práce pro 
tento den. Den jako každý jiný, kdy se 
metropole bez jejich služeb neobejde. 
Tramvaj, byť v ceně několika desítek 
milionů korun, se může bez plně 
funkční a řádně opečované výhybky 
stát jen špuntem v už tak zašvihané 
dopravě. Jsme ve strašnické vozovně 
a 9 dělníků v dopravě, jak se čističi 
oficiálně nazývají, fasuje nástroje 
a trasu. Další čtyři traťoví dělníci, 
coby dvě dvoučlenné posádky, zase 
rozpis prací, kterou vykonají se dvěma 
čisticími vozy. Jejich hlavním úkolem 
je pročistit výhybky tlakovou vodou 
včetně potrubí až do šachty a také 
vybrat tzv. bahníky, neboli kanalizační 
jímky. 

Na tramvaj číslo sedm směr centrum 
už do služby odešel i Zdeněk Bažo. 
Za ním se později vydáme, ale 
nejprve vyzpovídáme v kanceláři 
osiřelého parťáka. Josef Gorol tuhle 
práci vykonává deset let (jako čistič 
a traťový strojník dalších čtrnáct) 
a je pro něj samozřejmostí, že musí 
být každé ráno vše připraveno. 
Z dvacetilitrových kanystrů nadávkuje 
mazivo do jedenapůllitrových lahví, 
přidá ředidlo v poměru podle toho, 
jestli je zima, nebo léto. Z dodaných 
násad a kartáčů sestaví funkční 
smeták, což je při životnosti drátěných 
prutů činnost pravidelná. „Chybí-li 
někdo z čističů, musím na jeho 
trasu zaskočit v terénu. V každém 
případě denně kontroluji všechny 
kolegy, včetně těch, kteří používají 
vysokotlaké čištění,“ popisuje 

každodenní činnost Josef Gorol. 
K práci patří i nutná administrativa, 
včetně rozpisu služeb. To je citlivá 
práce vždy, když se jedná o určení 
práce nejen na víkendy, ale i svátky. 
„V půl druhé odpoledne se všichni 
vrátí, předají mi výkaz práce a nahlásí 
případné nedostatky, které ve 
svěřeném úseku objevili,“ říká Josef 
Gorol a dodává: „Naším úkolem je 
výhybku vyčistit a promazat, nikoli 
do ní zasahovat. V případě poruchy 
kontaktujeme zámečníky, ve vážném 
případě pak řidiče, kteří mají spojení 
na dispečink.“

Je čas vyrazit na kontrolu. Josef Gorol 
si vybírá úsek od Národního divadla 
směrem do Modřan, takže jedeme 
sedmičkou za Zdeňkem Bažem. 
Zastihujeme ho na Palackém náměstí 
v plné práci. Na první pohled je více 
než samotné čištění složitější pohyb 
v kolejišti. Hlídat přijíždějící tramvaje, 
jejich průjezdní profil, vybalancovat 
tak místo pro odstavení kyblíku 
s olejem a ještě uskakovat nervózním 
řidičům aut. To se projevuje hlavně 
u Národního divadla, kde vozidla 
křižují křižovatku několika směry. 
Jsme tu za suchého počasí, kdy se 
z vymetaných kolejí práší, ale jak 
říká Zdeněk Bažo, ideální počasí si 
nevyberete: „Když prší, tak se sice 
nepráší, ale voda do výhybek zanáší 
nečistoty, takže je o to víc práce. 
Ale nestěžuji si, jsem tu jedenáctý 
rok a za práci jsem určitě rád.“ A to 
i přesto, že za všech ročních období 
ujít úsek až do Modřan je určitě 
úctyhodný výkon. Teď v zimě navíc 
hrozí častější zanášení sněhu se solí 
od aut do výhybek anebo přívaly sněhu 
na konečných: „Jednou jsem výhybku 
na smyčce našel jen díky tomu, že 
jsem šel přímo pod trolejemi,“ dodává 
zážitek Bažo. Jiná trasa, například 
od Palackého náměstí přes Karlovo 
náměstí, Lazarskou k Bílé labuti na 
Florenc čítá na 50 párů výhybek. Čistič 
si své nástroje, tedy smeták, štětec, 
odtahovák a kyblík s olejem nosí celou 
cestu s sebou. Po Praze je jen několik 
záchytných bodů, kde si mohou 
pomůcky vyzvednout. „Výsledkem 
práce čističe je čistá a z obou stran 
namazaná výhybka, proto je potřeba 
nosit i odtahovák na přehození 
výhybky. Jeho druhý konec slouží na 
vyčištění kanálku ve výhybce,“ ukazuje 
na místě Josef Gorol. 

SE SMETÁKEM 
PŘED TRAMVAJÍ

V RUBRICE DEN S… NAVŠTĚVUJEME ZNÁMÁ I MÉNĚ „PROFLÁKNUTÁ“ 
PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PODNIKU. BYLI JSME ZA „KANCELÁŘSKÝMI 
LÍMEČKY“ I VE ŠPINAVÝCH PROVOZECH. KAM BYSTE ZAŘADILI AKTÉRY 
PROSINCOVÉ REPORTÁŽE, NENÍ TĚŽKÉ UHODNOUT PO UVEDENÍ NÁZVU 
JEJICH FUNKCE – VYDALI JSME SE DO ULIC PRAHY ZA ČISTIČI VÝHYBEK. 
Petr Ludvíček / Foto: Petr Hejna

Ocelové koleje a nečistoty v nich vzdorují i kovovým štětinám v hlavní pomůcce čističe
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Péče o výhybky spadá do provozu 
Výměny provozovny Vrchní stavba 
patřící do jednotky Dopravní cesta 
Tramvaje. Vedle čističů výhybek 
sem patří také svářeči či zámečníci. 
„V Praze je aktuálně 937 výhybek,“ 
začíná povídání překvapivým číslem 
Vít Kárník ml., vedoucí provozu 
Výměny, a pokračuje: „Všechny 
mechanické části jsou v naší 
správě. Asi 30 procent je elektricky 
ovládaných, o ty se staráme 
společně se společností Elektroline.“ 
Na nástěnce v jeho kanceláři visí 
rozpis 8 pracovních čet zámečníků, 

každé náleží v průměru sto až sto 
dvacet výhybek.“ Četa se zhruba sto 
výměnami má na starosti centrum 
s nejvytíženějšími místy, jako je 
Lazarská, Spálená. Ke každému uzlu 
náleží rozpis pružných a čepových 
výhybek a dále počet výhybek ve 
vozovně.  „Podle předpisu T 2/2 
– předpis pro prohlídky, údržbu 
a opravy TT musíme nejpozději každý 
jedenáctý den provést odbornou 
prohlídku výhybky. Navíc každý den 
včetně sobot, nedělí a svátků musí 
být výměna čištěna. Výhybky jsou 
v provozu tramvají a automobilové 
dopravy neustále zanášeny. Bez 

řádného odstranění nečistot by 
kombinace oleje a písku fungovala 
jako brusný papír,“ dodává Vít Kárník. 
Čistič provádí při své práci prvotní 
vizuální kontrolu každý den a desátý 
den mají výhybku pod kontrolou 
zámečníci. Po půl roce se kontroluje 
elektrická část přestavníku.

Co se týče samotných čističů, je Praha 
rozdělena na 3 díly, dva z nich čistí 
soukromé firmy, na mapě znázorněná 
část modrou barvou patří DPP, tedy 
zhruba třetina. A to včetně centra 
s největším počtem a vytížeností 
výhybek. Jejich nelehké práce si je Vít 
Kárník vědom: „Je na trati sám, musí 
sám sebe hlídat proti jedoucím autům 
a tramvajím.“ Čističi slouží v režimu 
pondělí až pátek, v sobotu jde 
první část na větší úsek, v neděli 
druhá. Většinou jde o absolventy 
základní školy, výjimečně jsou 
vyučení, rekrutují se z řad romské 

menšiny. Ale jak doplňuje Vít Kárník, 
fluktuace je minimální: „Za šest let 
jen jeden z nich podal výpověď, a to 
ze zdravotních důvodů. Každý z nich 
má svůj úsek, ví co má dělat. A Praha 
se bez jejich práce neobejde. Tak 
složitá zařízení, jakým výhybky jsou, 
si zaslouží, abychom se k nim ještě 
vrátili.

Tady na „Palačáku“ má Zdeněk Bažo teprve většinu trasy před sebou. 
Čeká ho ještě několik kilometrů do Modřan

Stále ve střehu! Křižovatka u Národního divadla je pro čističe výhybek balancováním 
na hraně rizika. Vedle živého provozu tramvají tu automobily projíždějí několika směry
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Jako chovatel výstavně úspěšných psů 
jste získal nejedno ocenění. Co vás 
k chovatelství přivedlo? 
K chovu psů jsem se dostal přes 
předního českého chovatele 
a vystavovatele Patrika Panýrka. 
Ten dříve mopsy choval a mě to k těm 
„nabouraným“ čumáčkům vždycky 
táhlo. Nejdříve jsme si pořídili jednoho 
pejska, a když začal vyhrávat na 
výstavách, pořídili jsme dalšího, a pak 
dalšího… Letos je to přesně třináct let, 
co společně chováme mopsíky pod 
chovatelskou stanicí Pibaro. Patrik 
chová samozřejmě i jiná plemena, 
např. Americkou akitu, Shiba inu, 
Tibetského teriéra a další.

Prozradil jste, že máte rád ploché 
čumáčky, ale proč u vás zvítězil právě 
mops?
Toto plemeno si mě získalo svojí 
povahou a samozřejmě vzhledem. 
Nikde na světě se totiž nenajdou dva 
mopsové se stejným výrazem, každý 
je originál. Jejich povaha je přátelská, 
bezkonfliktní, ze všeho mají velkou 
radost. Jen se na mopsíka podíváte, 
hned máte dobrou náladu. Zkrátka je to 
pes do nepohody, který nezkazí žádnou 
legraci. 

Doporučil byste toto plemeno 
i začátečníkům?
Určitě, mops se hodí stejně tak pro 
začátečníka, jako pro zkušeného 
chovatele. Je to velmi živý, 
temperamentní pejsek, který dokáže 
být dobrým společníkem mladým 
aktivním lidem i těm dříve narozeným. 
Svou velkou láskou k lidem si získá 
každého. Nejlepší je pořídit si pejsky 
dva. Zabaví se a určitě jim bude stačit 
jeden pelíšek. Jsou to totiž typická 
smečková stvoření. 

Mopsíci mají dvě základní zbarvení 
– béžové a černé. Liší se různě barevní 
psi povahou a mohou se vzájemně 
nakrývat? 
Béžových je samozřejmě víc a jsou 
i u rozhodčích oblíbenější. Křížit se 
mohou a vrh je pak béžový, černý nebo 
mix obou barev. V žádném případě 
nedostanete křížením nějakého 
strakatého. Jinak černí jsou více 
temperamentní a rádi se sluní. Dá se 
říci, že se na sluníčku doslova pečou. 

Jakého největšího úspěchu dosáhli 
vámi chovaní pejsci?
Naši psi dosáhli mnoha titulů na 
evropských i světových výstavách. 

Máme doma několik interšampionů, 
grandšampionů i junior šampionů 
z různých zemí, jako je například 
Slovensko, Polsko, Rakousko, 
Černá Hora, Makedonie, San 
Marino, Slovinsko, Chorvatsko, 
Rusko, Bulharsko, Rumunsko, 
Norsko, Dánsko, Kypr nebo Bosna 
a Hercegovina. V současnosti nás asi 
nejvíce těší zisk titulu světového vítěze 
mladých ze Salcburku. To byla skutečně 
krása. 

Ve které zemi se vám vystavuje 
nejlépe? 
Řekl bych, že nejlépe se vystavuje 
na Slovensku. Organizátoři věnují 
přípravám hodně času a vůbec psí 
výstavy jsou tam daleko populárnější 
než u nás v Čechách. Krásné zážitky 
mám také z Chorvatska, kde závěrečné 
soutěže probíhají až večer. V hale se 
zhasne a na soutěžící psy svítí jen 
reflektory, což je velký zážitek jak pro 
soutěžící, tak i diváky. Velmi slušné 
výstavy mívají i v Rakousku. 

Setkal jste se někdy na výstavách 
s manipulací ohledně výsledků? 
Samozřejmě. Nejmarkantněji se 
manipuluje s výsledky v Polsku. Tam 
jsme v poslední době přestali i jezdit, 
protože tam posuzují rozhodčí, kteří 
nechají klidně vyhrát o několik tříd horší 
zvíře jenom kvůli tomu, že je domácí. 

Kolik máte v tuto chvíli mopsíků a co 
dělají ti, kteří již nesoutěží?
Mopsíků mám tak akorát. Řádově 
kolem třiceti. Jsem chovatel a po 
uplynutí doby chovnosti fen i psů se 
jich samozřejmě nezbavuju. Takže 
počet důchodců narůstá. Dožívají 
plnohodnotný život vedle nás, jako 
členové rodiny. 

JIŘÍ PIFFL PRACUJE U DOPRAVNÍHO 
PODNIKU JIŽ HEZKÝCH PÁR LET.

 V ROCE 1973 SE VYUČIL 
ELEKTROMECHANIKEM, POTÉ PRACOVAL 

NA POZICI SMĚNOVÉHO MISTRA, DÁLE 
POKRAČOVAL JAKO VRCHNÍ MISTR A NYNÍ 

JIŽ ŘADU LET PŮSOBÍ JAKO VEDOUCÍ 
PROVOZOVNY. JEHO PROFESIONÁLNÍ 

ŽIVOT JE UNIKÁTNÍ NEJEN TÍM, ŽE NIKDY 
NEOPUSTIL DPP, ALE I TÍM, ŽE PO CELOU 

DOBU ZŮSTAL VĚRNÝ VOZOVNĚ KOBYLISY, 
KTERÁ MU, JAK SÁM PŘIZNÁVÁ, UČAROVALA. 

JEHO VELKOU ZÁLIBOU, KTERÉ VĚNUJE 
TÉMĚŘ VEŠKERÝ VOLNÝ ČAS, JE CHOV PSŮ. 

Jana Šejnohová / Foto: archiv Jiřího Piffla

SPRÁVNÝ MOPS 
má skus jako těsný šuplík

/JEDEN Z NÁS/
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Jakými dopravními prostředky je provozována městská 
hromadná doprava ve vybraných městech? Kolik 
zaměstnanců mají jednotlivé dopravní podniky? Kolik 
stojí denní a roční jízdenka? Jak vysoká je pokuta za jízdu 
bez platného jízdního dokladu? Kolik si měsíčně vydělají 
zahraniční kolegové? A konečně, je vůbec MHD v městech 
Evropy porovnatelná mezi sebou? Ambicí tohoto textu 
je ohlédnutí za cestami po Evropě a zjištění, jak si ve 
sledovaných ukazatelích vede pražský Dopravní podnik.
Městská veřejná doprava má v Evropě historicky velmi silné 
kořeny. Veřejná doprava se vyvíjela společně s rozvojem 
měst a růstem počtu jejich obyvatel. Počet a složení 
jednotlivých módů MHD je v současné době přímo úměrný 
počtu obyvatel daného města. Ve městech s přibližně 
500 tisíci obyvateli (Bratislava či Drážďany) je cestujícím 
k dispozici autobusová a tramvajová doprava, doplněná 
v Bratislavě o trolejbusy a v saské metropoli o linky 
S-Bahnu. Určitou výjimku tvoří Budapešť, do které jsme 

zavítali v květnu, a která má 1,7 milionu obyvatel. Veřejnou 
dopravu tvoří linky metra, tramvají, autobusů, trolejbusů 
a příměstské železnice. Opačný extrém najdeme v Paříži. 
V srpnu jsme na exkurzi ve společnosti RATP zjistili, že 
necelým 12 milionům obyvatel pařížského metropolitního 
regionu je k dispozici metro, autobusy, městská železnice 
RER a znovu zaváděné tramvaje. Přesto, zobecníme-li 
nabídku dopravních prostředků sledovaných měst, tak 
„průměrné“ město provozuje autobusy, tramvaje, metro 
a městskou železnici typu S-Bahn. 
Počet zaměstnanců dopravních podniků je do jisté 
míry neporovnatelný údaj. Záleží na činnostech, které 
dopravce zajišťuje vlastními zdroji (primárně samozřejmě 
provozní aktivity), a které jsou případně zajišťovány 

Ze sledovaných měst má nejméně zaměstnanců dopravní 
podnik v Helsinkách – 1 016

NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ BÝVÁ VE ZNAMENÍ 
BILANCOVÁNÍ A OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM 
ROKEM. V MINULÝCH MĚSÍCÍCH JSME NAVŠTÍVILI 
JEDENÁCT MĚST EVROPY, A TAK SE PRO 
PROSINCOVÝ DP KONTAKT V RUBRICE ZA KOLEGY 
PO EVROPĚ TÉMA SROVNÁNÍ PŘÍMO NABÍZÍ.  
Jiří Došlý / Foto: archiv DPP

OHLÉDNUTÍ 
ZA CESTAMI 
PO EVROPĚ

/ZA KOLEGY
PO EVROPĚ/

Mnichov: první nízkopodlažní autobus se tu objevil v roce 1988. 
Tři ze čtyř autobusů  jsou dnes kloubové 
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cizími subjekty (např. outsourcing údržby vozového 
parku, úklidu vozidel atp.). Nejnižší počet zaměstnanců 
je v Helsinkách (1 016) nebo v Drážďanech (1 703). 
Vzhledem k počtu přepravených cestujících za rok 
vycházejí téměř podobně Berlín (1,05 mld. cestujících 
a 10 552 zaměstnanců), Budapešť (1,3 mld. cestujících 
a 12 745 zaměstnanců) a Praha (1,12 mld. cestujících 
a 10 743 zaměstnanců). Ve srovnávání Berlína, Budapešti 
a Prahy můžeme pokračovat. Pokud přihlédneme k počtu 
obyvatel daného města, dostaneme informaci, jak je 
veřejná doprava v tom kterém městě obyvateli využívána 
(Berlín 3,4 mil. obyvatel, Budapešť 1,7 mil. obyvatel, 
Praha 1,2 mil. obyvatel). „Průměrný“ dopravní podnik dává 
práci 5 880 zaměstnancům. To je o 45 % méně, než kolik 
zaměstnává pražský DP. Na druhou stranu se za rok v Praze 
přepraví více cestujících než v Berlíně, kde však žije téměř 
třikrát více obyvatel než v Praze.
Cena denní jízdenky ve sledovaných městech je 
objektivní a srovnatelný údaj. Nejnižší cena denní 
jízdenky pro dospělého je ve Varšavě (74 Kč), nejvyšší 
ve Stockholmu (338 Kč). „Průměrná“ cena 24hodinové 
jízdenky činí ve sledovaných městech 154 Kč, což je 
v porovnání s Prahou o 40 % více. Cena roční jízdenky 

Výše pokuty pro cestujícího v Drážďanech je lehce 
pod evropským průměrem – 1 017 korun
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Výše základní pokuty za jízdu bez platné jízdenky

Bratislava

1 017 Kč

Berlín

1 271 Kč

Budapešť

1 435 Kč

Mnichov

1 017 Kč

Helsinky

2 030 Kč

Stockholm

3 529 Kč

Vídeň

2 542 Kč

Varšava

1 103 Kč

Drážďany

1 017 Kč

Paříž

890 Kč

Brusel

2 542 Kč

Praha

1 000 Kč

Cena jednodenní jízdenky pro dospělého

Bratislava Berlín Budapešť Mnichov Helsinky Stockholm
Vídeň Varšava Drážďany Paříž Brusel Praha

114 Kč

160 Kč
139 Kč 137 Kč

178 Kč

338 Kč

145 Kč

74 Kč

127 Kč

163 Kč

114 Kč 110 Kč
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je rovněž objektivní a srovnatelný 
údaj. Nejlevněji pořídí roční jízdenku 
obyvatel Bratislavy (6 608 Kč), který však 
může cestovat pouze investičně méně 
náročnými trakcemi (autobus, tramvaj, 
trolejbus). Nejlevnější roční jízdné ve 
městech s podzemní dráhou lze nalézt 
ve Varšavě (6.620 Kč). Naproti tomu 
nejdražší roční kupon si pořídí obyvatel 
Stockholmu (24 410 Kč). „Průměrná“ 
cena roční jízdenky pro dospělého v této 
skupině měst vychází na 13 483 Kč, pro 
úplnost – cena roční jízdenky v Praze činí 
4 750 Kč.
Zajímavé porovnání ukazuje základní výše 
pokuty při jízdě bez platného jízdního 
dokladu. Jde o základní výši pokuty, 
nikoliv o výši pokuty při úhradě na místě 
nebo do několika dnů na určeném místě 
apod. Nejnižší pokutu zaplatí cestující bez 
jízdenky v Paříži (890 Kč) nebo Bratislavě, 
Drážďanech či Mnichově (ve všech třech 
městech 1 017 Kč), naopak ve Stockholmu 
šáhne černý pasažér do kapsy nejhlouběji 
(3 529 Kč). Zajímavý je systém pokut v Bruselu – první jízda 
bez dokladu znamená pokutu € 100, při druhém přistižení 
je tato pokuta ve výši € 200. „Průměrná“ výše základní 
pokuty je 1 672 Kč. V porovnání se sledovanými městy je výše 
základní pokuty v Praze o 672 Kč nižší.
Z pohledu zaměstnance bude jistě sledovaným údajem 
průměrná výše mzdy v jednotlivých dopravních podnicích. 
Tento údaj však není zcela porovnatelný. Uvedené hodnoty 
jsou pouze přepočty místních měn kurzem ČNB na české 
koruny a nereflektují sílu daného hospodářství. Průměrnou 
mzdu všech pracovníků dopravních podniků poskytla pouze 
Bratislava (23 560 Kč) a Budapešť (24 470 Kč), několik 
ostatních uvedlo průměrný měsíční výdělek pouze řidičů. 
Průměrná mzda pražského Dopravního podniku v roce 2011 
činila 29 735 Kč.

Zajímavé je sledování priorit v oblasti strategie pro budoucí 
období. Všechny dopravní podniky napříč evropským 
kontinentem se hodlají nadále zaměřovat na nejmodernější 
odbavovací systémy pro cestující; zejména bezkontaktní 
formou čipových karet či prostřednictvím tzv. chytrých 
telefonů. Všechna navštívená města se zaměřují velmi silně 
i na kvalitu služeb v oblasti poskytování on-line informací 
cestujícím jak ve vozidlech, tak i na zastávkách či ve 
stanicích veřejné dopravy. V investiční oblasti se zaměřují 
všechna města na rozvoj ekologické kolejové dopravy, metra 
a tramvají. Z tohoto pohledu svými prioritami zapadá do 
množiny navštívených měst i Praha.

/ZA KOLEGY
PO EVROPĚ/

Poznámka:
Kurzy k přepočtu národních měn na české koruny byly použity dle oficiálního kurzu ČNB z  19. 11. 2012 (1 € = 25,415 Kč; 1 SEK = 2,941 Kč; 1 PLN = 6,13 Kč; 
100 HUF = 8,968 Kč).

Ve Stockholmu musejí cestující při nákupu celoroční jízdenky 
sáhnout nejhlouběji do kapsy. Stojí v přepočtu 24 410 Kč
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6 608 Kč

17 663 Kč

10 546 Kč

16 011 Kč

12 273 Kč

24 410 Kč

11 411 Kč

6 620 Kč

12 453 Kč

16 690 Kč

13 622 Kč

4750 Kč

Cena roční jízdenky pro dospělého

Bratislava Berlín Budapešť Mnichov Helsinky Stockholm
Vídeň Varšava Drážďany Paříž Brusel Praha
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Hasiči Dopravního podniku jsou tak třetím podnikovým 
sborem v ČR, který má vlastní prapor. Symbolika praporů 
existuje u dobrovolných jednotek požární ochrany již více 
než dvě století. A zatímco u státních hasičů není jediného 
kraje, který by vlastní prapor neměl, u podnikových je 
zisk praporu poměrně prestižní 
záležitostí. 

Vzhled nového praporu, 
který ručně vyšívala Věra 
Rokytenská, je z velké části 
dílem velitele směny Štěpána 
Wowesného. Právě on je totiž 
autorem tzv. domovenky, která 
zdobí nejen líc praporu, ale 
i stejnokroje hasičů DP. Svojí troškou do mlýna přispěl 
k finální podobě symbolu, jenž poukazuje na existenci 
jednotky požární ochrany, i vedoucí archivu Pavel Fojtík. 

Rub praporu pak patří znaku Magistrátu hlavního města 
Prahy jako zřizovateli Dopravního podniku. Heslo „Jdeme 
tam, odkud ostatní utíkají“ je originálem, který asi nejlépe 
vystihuje poslání Hasičského záchranného sboru DP.  

Za normálních okolností je 
prapor uložen na učebně 
požární stanice Kačerov 
a vyvěšován bývá pouze při 
významných příležitostech. 
Jednou z nich může být 
například 21. srpna 2013, 
kdy Hasičský záchranný 
sbor DP oslaví čtyřicáté 

narozeniny, a kdy by ke stuze 
bezpečnostního ředitele mohla přibýt i stuha generálního 
ředitele, kterou by si hasiči za svou obětavou práci zcela 
jistě zasloužili. 

V SRPNU PŘÍŠTÍHO ROKU OSLAVÍ 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
DOPRAVNÍHO PODNIKU HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY ČTYŘICETILETÉ VÝROČÍ 
SVÉHO ZALOŽENÍ. PŘEDČASNÝM 
DÁRKEM K TOMUTO VÝZNAMNÉMU 
JUBILEU BYL NOVÝ PRAPOR, KTERÝ 
PŘEDAL HASIČŮM BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEDITEL DPP PAVEL RICHTER.
Jana Šejnohová a Kamila Drábková
Foto: Kamila Drábková

PŘEDČASNÝ DÁREK U HASIČŮ

Hasičský záchranný sbor Dopravního 
podniku hl. m. Prahy byl založen 21. 8. 1973 
v souvislosti s výstavbou metra, tehdy jako 
Záchranný havarijní a požární útvar Metro. 
Jeho vznik byl podmínkou pro kolaudaci 
prvních úseků budovaných tras.

Hasičský záchranný sbor má 
v současnosti na třech stanicích 
celkem 124 hasičů sloužících 
ve čtyřech dvanáctihodinových 
směnách, 14 denních 
zaměstnanců zajišťujících chod 
HZS a 9 zaměstnanců na úseku 
požární prevence.
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Do ní se mohly děti se svými 
rodiči vydat buď po vlastní ose, 
anebo připravenými speciálními 
spoji. V podzemí byla speciálně 
na trase A vypravena historická 
souprava metra 81-71, která kromě 
mikulášsky vyšperkovaného čela 
měla na palubě čerta s andělem. 
Na povrchu pak Prahu brázdily tři 
historické tramvajové soupravy 
po okružní trase ze Střešovic 
přes Strossmayerovo náměstí, 
Právnickou fakultu, Malostranskou, 
Hradčanskou a zpět. I v nich děti 
do cíle doprovodila dvojice čerta 

s andělem. Zájemců o program 
akce S čerty jsou žerty se mezi 
13. a 18. hodinou do Střešovic sjelo 
na šest tisíc. 

Ve vozovně kromě Mikuláše čekala 
řada atrakcí, za jejichž absolvování 
děti získávaly žetony. Když se obrnily 
trpělivostí a vystály fronty, mohly 
s čertem zápasit v disciplíně Vyžeň 
čerta, v rámci Hodu na čerta se 
mu trefit míčkem do tlamy, uspět 
proti čertovi v boji s molitanovými 
činkami, ustát snowboardový 
trenažér, složit puzzle, projít slalom 

a nevyklopit „cestující“. Se získanými 
žetony pak hrozny dětí obstoupily 
Mikuláše a na kole štěstí si každý 
mohl vytočit odměnu, kterou jim 
anděl předal. Mezitím v pravidelných 
intervalech historické soupravy 
tramvají přivážely a odvážely davy 
zájemců o mikulášské odpoledne. 
V útrobách vozovny stále probíhala 
představení, ať divadelní, či 
kouzelnická, anebo balonková show. 
Mrazivé, ale slunečné počasí, tisíce 
zájemců a ochota a výdrž všech 
účinkujících přispěly k báječně 
pohodové prosincové sobotě.

KAŽDOROČNĚ DOPRAVNÍ PODNIK PŘIPRAVUJE PRO DĚTI V NĚKTERÉ 
Z VOZOVEN ČI GARÁŽÍ MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE. V POSLEDNÍCH LETECH 
SE K ČERTŮM, ANDĚLŮM A MIKULÁŠOVI PŘIDALY BOHATÉ ATRAKCE. 
LETOŠNÍ „MIKULÁŠSKÁ“ SE ODEHRÁLA POD ROZVERNÝM NÁZVEM 
S ČERTY JSOU ŽERTY NA ÚZEMÍ STŘEŠOVICKÉ VOZOVNY.
Text a foto: Petr Ludvíček

S čerty byly žerty
/ZAJÍMAVOSTI/
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MÁLOKOHO NAPADNE HLEDAT V PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI, A TO DOKONCE POMĚRNĚ BLÍZKO 
PRAŽSKÉMU HRADU, TAKOVÉ ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ, JAKO JE MĚNÍRNA. A PŘECE. MEZI MALOSTRANSKÝMI PALÁCI 
A MĚŠŤANSKÝMI DOMY NAJDEME ARCHITEKTONICKY ZAJÍMAVÝ OBJEKT, KTERÝ NA POČÁTKU ROKU 2012 OSLAVIL 
80. NAROZENINY: TZV. ZENGROVU TRANSFORMAČNÍ STANICI. MY JI NAZÝVÁME MĚNÍRNA KLÁROV.
Pavel Fojtík / Foto: archiv DPP a autor

Tradice napájení tramvajových tratí v oblasti Malé Strany 
a Hradčan z měnírny zde umístěné sahá do úplného počátku 
Elektrických podniků. Už od roku 1900 tu byla tzv. podružná 
elektrická stanice v dnešní ulici U Lužického semináře, ve 
dvoře domu čp. 111, označovaná později jako měnírna Malá 
Strana. 

Jak a proč měnírna a rozvodna vznikla?
Výkon strojů, které bylo možné do malého objektu umístit, 
se pohyboval kolem 1300 kW. To s přibývajícími roky, 
výkonnějšími tramvajovými motory, a především přibývajícími 
novými tratěmi časem nestačilo. Proto Elektrické podniky 
zřídily v roce 1924 provizorní měnírnu v jedné budově staršího 
komplexu budov čp. 149 proti Klárovu ústavu slepců (dnes 
je tu park) pod zámeckými schody, která měla výkon 
2000 kW. Posílit bylo nutné i dodávky elektřiny pro ostatní 
veřejnou potřebu, a proto byla proti Strakově akademii 
postavena provizorní transformační stanice 22/3 kV se dvěma 
transformátory označované slangově jako Strakovka. 

Tato opatření ale nemohla potřeby uspokojit na dlouho. 
Proto byl v té době vypracován projekt nové rozvodné 

a transformační stanice s měnírnou, která měla být umístěna 
v místech měnírny provizorní. Z projektu ale sešlo, protože 
stavba by zakrývala ve směru od Klárova pohled na Pražský 
hrad. Protože ale v této oblasti bylo takové technické 
zařízení zapotřebí, byl vybrán pozemek severně od Klárova 
ústavu slepců, na kterém stávaly čerstvě zbořené kasárny 
28. náhradního pěšího pluku (tzv. Buruské kasárny). Jenže 
jak provést budovu, aby zapadla do zdejší oblasti s četnými 
historickými domy, která by byla viditelná z Pražského hradu 
a dalších míst. V blízkosti je novobarokní Strakova akademie 
(1891–1896), pozdně empírová Richterova vila (1836–1844) 
a přímo proti „Zengrovce“ je tzv. dům U Verdugů, přestavěný 
v roce 1826 klasicistně. Postavit tu nějakou účelovou „krabici“ 
nebylo možné.

Transformační stanice jako palác
Budovu Zengrovy transformační stanice architektonicky 
ztvárnil Vilém Kvasnička (1885–1969), žák slavného 
architekta Jana Kotěry. Velikost objektu byla dána 
tehdejšími technologiemi. Nešlo zde jen o tramvajovou 
měnírnu, ale také o velkou transformační stanici 22/3 kV 
a rozvodnu jak pro 22 kV, tak pro 3 kV. Rozvodny v té době 

MĚNÍRNA 
V PAMÁTKOVÉ REZERVACI

Zengrova transformační stanice, která skrývá 
i měnírnu Klárov, architektonicky dokonale 
zapadá do malostranské zástavby
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měly kobkové uspořádání a zabíraly obvykle 2–3 vysoká 
patra. Také příslušné transformátory bývaly o něco větší 
než dnes, stejně tak usměrňovače v měnírně vypadaly 
jinak. Prostorově byl Kvasnička navíc omezen přibližně 
trojúhelníkovým tvarem pozemku, což bylo vyvoláno tím, 
že pod bývalým bastionem XIX byla regulační komisí 
stanovena nová ulice zkracující cestu od Strakovy akademie 
do Chotkovy silnice. 

Půdorys měnírny je ve srovnání s podobnými objekty 
v Praze ojedinělý. Strana podél ulice U Bruských kasáren 
je odstupňovaná („zubatá“) a v přízemí dokonce vznikla 
dvě krátká podloubí, aby tak byla dodržena regulační 
čára. V severní části objektu vznikl vlastně obytný dům 
s přízemím, dvěma patry, půdou a dvěma suterény. 
V každém patře byl zřízen jeden byt, v přízemí byly 
kanceláře a sklady. Zbývající část budovy stanice bychom 
mohli označit za trojlodní. Od severu to byla přízemní, 
avšak vysoká strojovna tramvajové části, ve které byly 
umístěny především usměrňovače a další zařízení související 
s tramvajovým provozem. Střední, o něco delší část 
než předchozí, zahrnuje manipulační přístupovou cestu 
s tramvajovou kolejí, po jejíchž stranách jsou umístěny 
transformátorové kobky – na severní straně pro dráhové 
transformátory, na protější straně pak bylo pět kobek 
pro síťové transformátory 22/3 kV. Vznikla tu také vysoká 
montážní místnost umožňující přepravu zařízení do jiných 
pater. Nejjižnější loď technologické části je dvoupatrová 
s vlastními kobkami pro 22 i 3 kV, potřebnými vypínači apod. 
Pod celou technickou budovou jsou v suterénu další 
technologické prostory, například pro kabely apod. 

Nad severní a střední lodí vznikla prostorná terasa. Aby 
budova stanice zapadla do charakteru zdejší zástavby, byla 
na obytné části a na jižní lodi technologické části zřízena 
valbová střecha a na straně podél ulice Klárov byla zřízena 
pultová střecha s velkým sklonem, takže ve směru od Hradu 
působí dojmem sedlové střechy spojující obě valbové střechy. 
Fasáda podél této ulice má pískovcové římsy a tzv. šambrány 
a je označovaná jako novoklasicistní. V nejexponovanějším 
pohledu tak celá Zengrova transformační stanice působí 
spíš jako reprezentativní budova. Dodejme ještě, že stavbu 
provedla firma Záruba-Pfeffermann. Za připomenutí jistě 
stojí i to, že v budově transformační stanice měli dlouhá léta 
svoje hlavní sídlo výhybkáři.

Další osudy měnírny
Měnírna byla uvedena do provozu na počátku roku 1932, 
ale přesné datum, kdy začala dodávat pražským tramvajím 
proud, se nám nepodařilo zjistit. Celá budova byla 
pojmenována po profesoru Václavu Zengerovi (1830–1908), 
fyzikovi a rektorovi České techniky.

Protože v době, kdy tato velká transformační stanice 
s rozvodnou a měnírnou vznikaly, ještě neexistovaly 
nákladní automobily schopné uvézt především těžké 
transformátory, byla ve směru od Strakovy akademie v ulici 
U Bruských kasáren zřízena tramvajová kolej. Ta umožnila 
pomocí speciálních hlubinných nákladních vozů přepravu 
transformátorů až dovnitř budovy. Dnes už mimo budovu 
vidíme jen asi metr této koleje, interiérová část se dochovala 
celá. Z ulice byla kolej odstraněna někdy v 70. letech, ale to 
už dávno nebyla napojena na ostatní síť. 

V době, kdy měnírna vznikla, byla vybavena čtyřmi 
usměrňovači, z toho dva dodala firma ČKD a dva 
Československé závody Brown-Boweri. V roce 1934 byla 
suverénně největší tramvajovou měnírnou o výkonu 7240 kW! 
Na druhém místě tehdy byla měnírna Smíchov s 4750 kW. 
To jasně svědčí o jejím významu. V roce 1951 se budova 
Zengrovy transformační stanice stala majetkem Pražských 
energetických rozvodných závodů. Zařízení měnírny, 
příslušné dráhové transformátory a 4 kobky v rozvodně 
22 kV připadly Dopravnímu podniku. Měnírna dostala 
nové vybavení v letech 1969–1970, kdy tu byly instalovány 
křemíkové diodové usměrňovače ČKD, které spolehlivě 
slouží dodnes, tedy přes 40 let. Dnes má výkon 10 MVA. 
V roce 2006 miniaturizovala své rozvodné zařízení Pražská 
energetika (resp. její dceřiná společnost PREdistribuce), a to 
se odstěhovalo do suterénu budovy. Na závěr ještě dodejme, 
že v roce 2011 koupila budovu od PREdistribuce soukromá 
společnost. V nejbližších letech proto dojde nejen k úpravě 
tohoto zajímavého objektu, ale naše měnírna se odstěhuje 
do jeho suterénu. Měnírna Klárov – či chcete-li: Zengrova 
transformační stanice – patří k malým architektonickým 
zajímavostem Malé Strany a Hradčan. K oblasti Klárova tedy 
neodmyslitelně patří už přes 80 let.

Nový dráhový transformátor krátce po umístění na své místo 
v kobce ve střední lodi technologické části objektu v roce 2010. 
Tramvajová kolej se už k přepravě dávno nepoužívá  

Ve Výroční zprávě Elektrických podniků za rok 1932 najdeme tento 
snímek původního interiéru měnírny. Vpravo jsou rtuťové usměrňovače

/HISTORIE/
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Kam v Praze 
za KULTUROU
Milan Slezák

Galerie Jaroslava Fragnera připravila na přelom roku (od 14. prosince do 27. ledna) 
výstavu, která si klade za cíl představit dílo jednoho z nejvýznamnějších českých 
architektů posledních padesáti let, Jana Bočana. Jan Bočan se narodil 17. října 1937 
v Českém Brodě. Po studiích architektury na pražském ČVUT začal pracovat 
ve Sdružení projektových ateliérů, kde spoluzaložil ateliér Beta. Poté pracoval 
v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy. V roce 1999 založil projekční 
kancelář Bočan and partners. Již v 70. letech obdržel britskou cenou RIBA za 
stavbu československého velvyslanectví v Londýně (na snímku). V roce 2009 obdržel 
cenu Grand Prix Obce architektů za celoživotní dílo. Zemřel 7. prosince 2010. 
Jeho nejznámější realizací je nepochybně zmiňovaná budova Československého 
velvyslanectví v Londýně (1965–1970). Dalšími státními zakázkami bylo Československé velvyslanectví ve Stockholmu 
a zastupitelský úřad v Tbilisi. Výstavu rovněž doprovázejí ukázky autorského nábytku z budov těchto velvyslanectví. 
Nejvýraznější pražskou realizací Jana Bočana je budova Hlavního nádraží s nezaměnitelným interiérem, velkým 
urbanistickým zásahem bylo pak sídliště Velká Ohrada, významně se také vepsal do podoby interiéru hotelu Intercontinental. 

ARCHITEKT JAN BOČAN

Hudební skupina The Tap Tap stojí za benefiční akcí s názvem Koncert proti konci světa. 
Ve čtvrtek 20. prosince (tedy v předvečer v médiích hojně probíraného „zániku civilizace“ podle 
mayského kalendáře) se v Praze (Incheba Aréna), Brně (Fléda) a Ostravě (Plynojem) odehraje 

happening a koncert. V jeho průběhu se všechna tři města v přímém televizním přenosu 
propojí telemostem, aby si všichni zúčastnění mohli společně zazpívat neoficiální hymnu 

proti konci světa, písničku The Tap Tap Konec světa – zrušeno. Cílem koncertu je shromáždit 
finanční prostředky na vybavení multifunkčního bezbariérového vzdělávacího centra STUDEO 

při Jedličkově ústavu v Praze. Koho na akci můžete vidět? V Praze by to kromě The Tap Tap 
měli být třeba Jiří Suchý, Chinaski, Support Lesbiens nebo Illustratosphere, v Brně Jan Budař a Eliščin band, Pavel Šporcl, Pavel 

Bobek, Mandrage nebo Tata bojs a v Ostravě Věra Špinarová, Ruda z Ostravy, Mňága a Žďorp, Charlie Straight nebo Buty.

KONEC SVĚTA – ZRUŠENO

PŘEDSTAVENÍ SÁM 
NA DVA ŠÉFY

VÁNOČNÍ KONCERT 

Divadlo pod Palmovkou připravilo hned na počátek nového roku 
(konkrétně na 11. a 12. ledna) českou premiéru hry současného 

britského dramatika Richarda Beana Sám na dva šéfy (jedná 
se o velmi úspěšnou komedii podle Goldoniho Sluhy dvou 

pánů). Jeden z nejúspěšnějších, ale také nejkontroverznějších 
britských dramatiků současnosti dosáhl s tímto přepisem jedné 

z nejslavnějších a nejlepších komedií všech dob, Goldoniho 
Sluhy dvou pánů, dlouho nevídaného úspěchu. Záhy po premiéře 

v londýnském Národním divadle totiž o této hře psaly všechny velké 
deníky jako o největší a nejzábavnější události posledních let. Bean 
původní Goldoniho příběh převedl do šedesátých let a zasadil ho do 

mafiánského prostředí. Hra dosáhla nejrůznějších ocenění včetně 
prestižní ceny londýnské divadelní kritiky za nejlepší hru roku 2011. 

V inscenaci Divadla pod Palmovkou se v režii Antonína Procházky 
představí mj. Jan Konečný, Radek Zima, Anna Stropnická, René 

Přibil, Rudolf Jelínek nebo Zuzana Slavíková.

Pěvecký sbor DPP má na čtvrtek 3. ledna od 
19 hodin připraven Vánoční koncert v kostele 
sv. Ignáce na Karlově náměstí. Sbor pod vedením 
Lukáše Janírka tento program zkouší od června 
a posluchači se mohou těšit mj. na známé koledy 
ve sborových úpravách, např. lidové či od V. Michny 
z Otradovic. Na závěr zazní klasicistní vánoční 
mše Františka Xavera Brixiho Missa Pastoralis 
pro sbor, sóla 
a orchestr. Jako 
sólisté vystoupí 
členové Pražského 
filharmonického 
sboru, orchestr 
bude složen 
z přátel 
Pěveckého sboru.
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FOTOSOUTĚŽ

SUDOKU 
& OSMISMĚRKA

Pro VNÍMAVÉ CESTUJÍCÍ
 
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte 2 vouchery 
na jakýkoliv film v kině Světozor a Aero do konce dubna 2013.  
Odpověď na soutěžní otázku zasílejte nejpozději do středy 
2. ledna 2013 na e-mailovou adresu: soutezdpk@dpp.cz 
(předmět: Fotosoutěž).  

CENT, DEPA, DŽEM, EROTOMANI, IGOR, INAK, KEMP, KINO, KLIK, 
KLUB, KRÁLOVSTVÍ, KRAS, KRUMPÁČ, KVÁDR, OKNO, OKOS, OSOBA, 
OTKA, PROTONY, SILA, SKLO, SOUTOKY, SPRAŠ, TEXT, TISKOPIS, 
TÝRAČ, ÚPONA, UŽOVKA, VRUT, VŮČI, VÝKRUT, ŽÍDĚ, ŽIVORODKA

Na které zastávce informátor rozdává letáčky?
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Aktuální nabídka v Infocentrech
Dopravního podniku hl. m. Prahy

W
W
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Infocentra
Muzeum: podchod stanice metra Muzeum, na linkách A a C
Otevřeno: Po – Ne včetně svátků od 7.00 do 21.00 hodin.

Anděl: vestibul stanice metra Anděl, linka B, 
výstup směrem ulice Plzeňská
Otevřeno:  Po – Pá od 7.00 do 21.00 hodin,

So od 9.30 do 17.00 hodin.

Nádraží Holešovice: objekt stanice metra Nádraží Holešovice,
na lince metra C, u výstupu do ulice Plynární
Otevřeno:  Po – Pá od 7.00 do 21.00 hodin,

So od 9.30 do 17.00 hodin.

Letiště Václava Havla: příletové haly letiště (Terminál 1 a 2)
Otevřeno: Po – Ne včetně svátků od 7.00 do 21.00 hodin.

Magistrát hl. m. Prahy
přízemí budovy magistrátu, Jungmannova 29/35, Praha 1
Otevřeno:  Po – Čt od 8.00 do 18.00 hodin,

Pá od 8.00 do 16.00 hodin.

V Infocentrech jsou dále v prodeji např. dětské omalovánky, 
pexesa, jedinečná oboustranná mapa, modely aut.

110 výletů s Dopravním 
podnikem hlavního města Prahy
Již 3. vydání oblíbené publikace. Vydejte 
se objevovat neznámá místa hlavního 
města. Každý výlet obsahuje mapu, 
dopravní spojení a GPS souřadnice. 
Kniha dále obsahuje slevové kupony na 
vstupy do některých památek v hodnotě 
více než 500 Kč.

Cena publikace je 330 Kč.
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Kniha Vozovna Žižkov 1912–2012
Podívejte se do historie žižkovské vozovny, její 
předchůdkyně na koňce a přilehlých tramvajových 
tratí. Zajímavé čtení je doplněno o 8 stran barevné 
přílohy.

Cena knihy 
je 50 Kč.

12 Pohlednic – Pražské metro
Metro je nejen páteří městské 
hromadné dopravy v Praze, ale také 
zajímavým urbanistickým prvkem 
s výraznými architektonickými 
dominantami. Od roku 1974 se v metru 
mnohé změnilo. Zmizely například turnikety a změnil se vozový park. Jen málokdo 
může vidět soupravy metra přímo v tunelu nebo v depu, a tak vám je – společně 
s moderní architekturou – představujeme alespoň v sérii pohlednic. 

Cena pohlednic je 55 Kč.

12 pohlednic 
– Historie pražské MHD
Série pohlednic připomínající dávno minulé období městské 
hromadné dopravy v Praze, kdy v jejích ulicích ještě jezdila 
koněspřežná tramvaj, později také vyhlídkové a kropicí tramvaje, 
nebo ještě později první autobusy a trolejbusy. Historické 
fotografie byly pořízeny v místech, která se během desetiletí 
hodně proměnila nebo z nich veřejná doprava zmizela.

Cena pohlednic je 55 Kč.

sleva

Kniha Fakta a legendy o pražské 
městské hromadné dopravě
20 zajímavých kapitol ze 135leté 
historie pražské městské hromadné 
dopravy doplněných o 334 vyobrazení.

Cena knihy je 330 Kč. 100 Kč

Almanach Střední průmyslové školy 
dopravní
Publikace shrnuje celou šedesátiletou historii 
školy od založení v roce 1952 až do současnosti. 

Cena publikace je 80 Kč.

Svezte se historickou soupravou metra 
a náhlédněte do zázemí pražského metra. Akce se 
konají každou třetí sobotu v měsíci. Více informací 
o zážitku a prodej jízdenek naleznete na
www.dpp.cz/historicka-souprava-metra

Cena jizdy je 150 Kč 
(Děti do 10 let zdarma).

Tato nabídka není dostupná v Infocentrech!

Jízda historickou soupravou metra
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Dopravní podnik pro 21. století
18. července 2011 oslavil Dopravní podnik hlavního 
města Prahy významné výročí v městské hromadné 
dopravě – 120 let od zahájení provozu první elektrické 
tramvaje v Praze. Při této příležitosti jsme pro Vás 
připravili DVD, které mapuje dopravu v metropoli 
od těchto počátků až po současnost.

Cena DVD je 460 Kč.

Kolejová vozidla 
pražské městské 
hromadné dopravy
Kniha podrobně zachycuje 
vývoj vozového parku 
městské hromadné dopravy v Praze.

Cena knihy je 620 Kč.
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