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3EDITORIAL / OBSAH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi vás přivítat v novém roce 2013 
a popřát vám touto cestou mnoho úspě-
chů v pracovním a soukromém životě. 

V tomto čísle DP kontaktu najdete nejen 
obvyklé zajímavé čtení, ale i to, co od le-
tošního roku očekávají vedoucí jednotek 
dopravního a technického úseku. Kromě 
úkolů, které se dotknou veřejnosti nejvíce 
– za všechny jmenujme dostavbu linky A, 
rozvoj tramvajových tratí a investiční akti-
vity v oblasti Prahy 6 – se jedná i o celou 
řadu důležitých úkolů, které nejsou na prv-
ní pohled tak „viditelné“.

Pro rok 2013 se nám podařilo uzavřít 
celou řadu smluv s výhodnějšími podmín-
kami pro DPP a v tomto trendu budeme 
pokračovat, prioritou totiž i nadále zůsta-
nou vnitřní úspory. Kromě toho vedoucí 
některých provozů upozorňují na nutnou 
generační obměnu pracovníků. Dopravní 
podnik tak musí být i navenek stabilní 
společností, pro kterou budou chtít mladí 
a šikovní lidé pracovat a budou se ke své 
práci hrdě hlásit. 

Cestující určitě ocení obnovu vozového 
parku. V prvním čtvrtletí 2013 nasadíme 

nové midibusy Solaris Urbino. 
V plánu máme projednávat 
smlouvu se Škodou Trans-
portation, týkající se odběru 
nových tramvají 15T ForCity. 
Kromě nových dopravních 
prostředků chceme zvýšit 
i přesnost stávajícího provozu 
a informovanost cestujících.

Loňský rok prokázal, že 
úspěšně zvládneme zastoupit 
metro náhradní povrchovou 
dopravou během uzavírky celé 
trasy metra A. Veřejnost se tak 
nemusí obávat dalších výměn 
výhybek v metru, které plánu-
jeme i na rok 2013. Výhybky 
již dosluhují a postupná vý-
měna je nutná. Rekonstrukce 
nebudou probíhat jen v me-
tru, bude potřeba obměnit i technologie 
v měnírnách tramvají, trolejovém vedení 
či kabelové sítě. Kolegové z jednotky Do-
pravní cesta Tramvaje chtějí otestovat prv-
ní výhybku, kterou tramvaje budou moci 
projíždět vyššími rychlostmi. 

Plánů a nápadů je tolik, že na ně ten-
to úvodník nestačí. Důležité však je, že 
všechny tyto změny, jak velké, tak i ty 
malé, opět zlepší naše služby zákazní-
kům. A to je naše hlavní priorita pro rok 
2013. 

Milan Křístek, 
generální ředitel
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Personální změna v DPP
Počínaje 1. lednem 2013 má Dopravní podnik 
hl. m. Prahy nového ředitele úseku Lidské zdro-
je, kterým se stal Václav Turko. Václav Turko přišel 
do DPP ze společnosti Alcatel-Lucent Czech, kde 
pracoval od roku 2005. Zastával zde nejdříve funk-
ci manažera rozvoje obchodu a služeb a posléze 
byl zodpovědný za kompletní HR agendu společ-
nosti. Titul inženýra získal na Fakultě technické ky-
bernetiky ČVUT v Praze.  

Prezentace autobusu merceDes-benz caPacity
V pátek 7. prosince 2012 využil DPP nabídku společnosti Evo Bus Bohe-
mia k prezentaci unikátního autobusu Mercedes-Benz CapaCity. Téměř 
20 m dlouhý kloubový autobus s řiditelnou první a poslední nápravou je 
podle výrobce nejdelším jednokloubovým autobusem na světě a celkem 
uveze až 186 cestujících. Čtyřnápravové vozidlo vykazuje i přes své roz-
měry velmi dobrý průjezdní profil, který je srovnatelný s běžnými klou-
bovými autobusy. Mercedes CapaCity je určen především pro systémy 
BRT (Bus Rapid Transit), výborné výsledky má např. v tureckém Istanbulu. 
S úspěchem jej však lze využít i na zatížených páteřních městských linkách, 
jako např. v Bratislavě, kam směřoval i prezentovaný autobus.

Web DPP s rekorDní návštěvností
Webové stránky Dopravního podniku www.dpp.cz zaznamenaly 
za loňský rok další nárůst návštěvnosti – oproti roku 2011 si po-
lepšily téměř o patnáct procent. Rekordních 20 075 368 návštěv jen 
potvrzuje trvale rostoucí trend zájmu uživatelů o aktuální informace 
a dění v oblasti pražské hromadné dopravy, získané právě formou 
nových médií.  Velmi výrazně letošní výslednou hodnotu ovlivnily ze-
jména zářijové trvalé změny v pražské dopravě, kdy stránky v rámci 
měsíce registrovaly téměř dva miliony návštěv.

zahraniční návštěvy v Prosinci 2012
V prosinci zavítala do DPP delegace dopravního úřadu z čínské-
ho regionu Guangxi. Šestičlenná delegace z jihočínského regio-
nu s více jak 46 miliony obyvatel se zajímala zejména o systém 
městské hromadné dopravy a její financování. V diskusi s doprav-
ním ředitelem DPP členové delegace projevili zájem o kvalitu 
poskytovaných služeb a nastavení standardů kvality. Zhodnotili 
problematiku vnímání kvality dopravních prostředků a hromad-
né přepravy cestujícími jako záležitost vyžadující v budoucnos-
ti vyšší míru pozornosti. Delegace rovněž navštívila dispečink 
řízení metra, autobusů i tramvají. Ocenila profesionální přístup 
a vysokou úroveň zajištění provozuschopnosti veřejné dopravy 
v Praze.
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část zenklovy bez noční zóny 40 
Rekonstrukce tramvajové trati v Zenklově ulici mezi Bulovkou a Stír-
kou, která proběhla na jaře minulého roku, umožnila zrušení nočního 
omezení rychlosti na 40 km/h v celém úseku. Listopadové měření totiž 
prokázalo snížení hlukové zátěže pod hygienické limity. Ty jsou splněny 
nejen ve spodním úseku s otevřeným svrškem, ale díky nákladným pro-
tihlukovým opatřením a otevřenější zástavbě také v horní části, která 
byla realizována systémem W-tram s živičným krytem. Noční pokles 
hluku v zakryté části činí 2,6 dB na 57,5 dB, v místě přechodu na otevře-
nou trať pak dokonce 4,3 dB na 54,2 dB. Limit je 60 dB. Noční omezení 
rychlosti na 40 km/h platí mezi 22. a 6. hodinou a je zřízeno na značné 
části tramvajové sítě na požadavek Hygienické stanice hlavního města 
Prahy kvůli vysokému hluku z tramvajové dopravy. Snížením rychlosti 
o 10 km/h dochází k útlumu přibližně o 1 dB, ale také ke zvýšení nákladů 
na provozování MHD a snížení kvality a atraktivity MHD pro cestující. 
Díky rekonstrukcím se podařilo v minulosti „svěsit“ zóny v Poděbrad-
ské a Makovského ulici. V některých místech je však nemožné dosáh-
nout splnění limitů pouze úpravou tratí.

najDěte si nejrychlejší sPojení  
vlakem Po Praze
Organizace ROPID spustila na svých webových 
stránkách novou doplňkovou aplikaci, která po-
máhá vyhledat nejrychlejší dopravní spojení 
v rámci Prahy pomocí železnice. Její snahou je 
ukázat, že pro mnoho cest mezi různými místy 
metropole se vyplatí použít vlak. Prostřednictvím 
aplikace, kterou zájemci naleznou na stránkách 
Ropidu, lze snadno vyhledat optimální spojení 
včetně zobrazení cestovní doby. Tamtéž nalezne-
te nově také interaktivní schéma s rozcestníkem 
na podrobné informace o jednotlivých vlakových 
linkách a jejich jízdních řádech.

klíčovský tahač  
v novém kabátě
Ústřední dílny JSVA v Hostivaři dokončily 
počátkem prosince 2012 celkovou opravu 
na jednom z nákladních automobilů LIAZ 
18.33SA, který JSVA používá k odtahu 
porouchaných autobusů. Celková repa-
se vozidla, které je v provozu již od roku 
1994, byla nutná k udržení jeho technické 
spolehlivosti a spočívala v opravě motoru 
včetně příslušenství, rámu, korby a kabi-
ny řidiče. Kabina pak dostala i nový lak, 
stejně jako podvozek. Pracovníci ÚD JSVA 
tak znovu dokázali, že umějí generálkovat 
nejenom autobusy, i když vozový park ta-
hačů autobusů by si již náhradu v podobě 
nových technicky vyspělejších nákladních 
vozů jistě zasloužil.

nezaPomeňte na ProDloužení 
své oPencarD
Touto výzvou reaguje DPP na zjištění, že ke 4. lednu 
2013 si svou opencard prodloužilo pouze 70 % jejich 
držitelů. Zbývajících 70 tisíc cestujících se tak vysta-
vuje nepříjemnostem při přepravní kontrole, kdy je 
ani řádně zakoupený kupón neochrání od zaplace-
ní pokuty. A jak si mohou cestující svou opencard 
prodloužit? První možností, která nezabere více než 
minutu, je využití validátorů umístěných ve stanicích 
metra. Pro ty, kteří si opencard sami prodloužit ne-
troufají, je pak řešením návštěva Zákaznických center 
opencard ve Škodově paláci a paláci Adria, jejichž pra-
covní dobu lze naleznout na www.opencard.cz.
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Tímto bych ráda pochválila vašeho zaměstnance Info-
linky, se kterým jsem ve středu 19. 12. 2012 řešila 
na telefonní lince stížnost na řidiče autobusu. Infor-

mátor byl velmi profesionální, vstřícný a ochotný.  Vyslechl 
mne, poradil a pomohl mi se sepsáním stížnosti. Opravdu vel-
ká pochvala. Budu ráda, když se o mojí spokojenosti dozví 
jeho nadřízený pracovník. � Simona�Maršálková

Dobrý den, ve čtvrtek 13. 12. 2012 jsem ve 23:02 nastupo-
vala na zastávce Limuzská do autobusu linky 177 směr 
Chodov.  Autobus jel přesně načas, ale kolegyně, která má 

po úraze amputovanou část chodidla, nemohla autobus doběh-
nout. Požádala jsem tedy řidiče, aby vyčkal, což udělal, ačkoliv to pro 
něj znamenalo zdržení 1-2 minuty.  Tímto bych chtěla panu řidiči 
poděkovat za nesmírnou ochotu, s níž na paní počkal. Kéž by tako-
vých lidí bylo více. � Kateřina�Nerušilová

V pondělí 10. 12. 2012 jsem v 6:37 cestovala linkou 188 ze sídliště Malešice na Želivského. Řidič autobusu č. 6065 odmí-
tl otevřít přední dveře s tím, že jsou schody namrzlé. Nebyla to ovšem pravda, jak jsem si na konečné ověřila. Když jsem 
se řidiče zeptala, jak mohou být přední namrzlé a ostatní ne, tvrdil mi, že autobus byl celou noc otevřen. Když nechtěl 

otevírat přední dveře, aby na něj nefoukalo, mohl si vymyslet lepší výmluvu. � Eva�Kocurková

Z odpovědi: Vedoucí garáže Hostivař předvolal k projednání připomínané záležitosti řidiče, který dne 10. 12. 2012 obsluhoval linku číslo 188,  
pořadí 10, evidenční číslo vozu 6065. Řidič k obsahu podání uvedl, že skutečně ráno došlo k uklouznutí cestujícího na předních schodech a z to-
hoto důvodu na doporučení dispečinku řidič dokončil spoj bez použití předních dveří. Za nepříjemnosti při cestování se za dopravce omlouváme.

Dobrý den, ve středu 28. 11. 2012 jsem jela linkou 
193, kde bylo vytopeno na 30 ˚C, a tudíž na omdlení. 
Při výstupu na Budějovické jsem řidiče, který řídil 

v košili s krátkým rukávem, poprosila, zda by mohl přestat to-
pit, protože je ve voze hrozné horko. Neodpověděl, jen se 
arogantně díval před sebe. Řidič by měl být loajální ke svému 
zaměstnavateli a nevyhazovat peníze oknem. Stačí si obléct 
svetr, když už je to ostatním cestujícím lhostejné. �
� Zlata�Engelmaierová

Z odpovědi:  Vedoucí garáže Vršovice předvolala k projednání připomí-
nané záležitosti řidiče, který dne 28. 11. 2012 obsluhoval výše uvedenou 
linku, pořadí 10, evidenční číslo vozu 3404.  Vedoucí garáže řešila podání 
napomenutím a pohovorem s upozorněním na dodržování provozních 
předpisů s důrazem na ohleduplné a vstřícné chování vůči cestujícím. 
Za nekázeň našeho zaměstnance se za dopravce omlouváme.

Dobrý den, ve čtvrtek 6. 12. 2012 jsem byla v ulici 
Na Bojišti zjistit informace ohledně žádosti  
o vydání karty pro studenty z Francie. Slečna nebo 

mladá paní mi ochotně podala přesné, srozumitelné a vy-
čerpávající informace. Byla jsem velice spokojená a její  
vystupování mě mile překvapilo. Moc děkuji a přeji vše  
dobré. � Jana�Dlouhá

Dobrý den, chtěl bych pochválit vašeho řidiče, který 
jel v sobotu 15. 12. 2012 linkou 193 v 5:44 ze Šebe-
ráku, za výborně zvládnutou situaci. Když jsme zato-

čili k ústavům Akademie věd, byla na silnici vrstva ledu a au-
tobus se stal prakticky neovladatelným. I přesto řidič 
perfektně situaci zvládl a vyhnul se tak kolizi s parkujícími 
automobily. Velmi tomuto řidiči děkuji a cením si jeho profe-
sionality. � Tomáš�Bartoš

Z DOPISU ŘEDITELKY CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O. S. ZUZANY DAUŠOVÉ 
GENERÁLNÍMU ŘEDITELI DPP MILANU KŘÍSTKOVI ZE DNE 13. PROSINCE 2012: 

Vážený pane řediteli, 

dovolte mi jménem naší neziskové organizace poděkovat Dopravnímu podniku hl. 
m. Prahy za vstřícnost a opětovnou podporu přípravy a výcviku asistenčních, stá-
tem nedotovaných psů – projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. 

Všichni asistenční psi se musí naučit v průběhu výchovy a výcviku nejen slušně 
chovat v dopravních prostředcích, ale proto, aby mohli být skutečnými a platnými 
pomocníky svých majitelů – osob s těžkým postižením – musí se naučit také pra-
covat a pomáhat v každém prostředí, městskou hromadnou dopravu nevyjímaje. 
Podpora Dopravního podniku hl. m. Prahy nám pomáhá alespoň částečně snížit 
nemalé náklady na výcvik asistenčních psů. 

Pouze vodicí psi jsou všem subjektům, které je cvičí, hrazeni ze státních prostřed-
ků. Na asistenční psy stát nepřispívá vůbec. Naše organizace se zabývá převážně 
přípravou psů asistenčních, proto je pro naši organizaci a naše klienty tato pomoc 
skutečně velmi významná. 

Nesmírně si vážíme pochopení celé problematiky a opětovné podpory pro naši 
neziskovou organizaci, s významným dopadem na naše klienty – čekatele na psí po-
mocníky – lidi s postižením. V příloze si dovolujeme vyjádřit naše velké poděkování 
trochu symbolicky a doufáme v zachování Vaší přízně. 

Za Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
� Zuzana�Daušová
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Praha bude pokračovat v přípravě nové tra-
sy metra D do Písnice. Na rozdíl od původ-
ních plánů bude metro technologicky po-
dobné jako současné trasy, výstavba i provoz 
by se tím mohly o několik miliard zlevnit. 
Rozhodla o tom rada hlavního města. Praha 

chce najednou postavit asi osmikilometrový 
úsek Pankrác až Depo Písnice. Zatím není 
jasné, jestli bude na Pankráci vybudována 
přestupní stanice a trasa do Písnice bude 
samostatnou trasou, nebo bude z Pankráce 
jen odbočkou současné trasy C. Konečné 

rozhodnutí by mělo padnout v příštím roce. 
Od tohoto rozhodnutí se budou odvíjet 
náklady na výstavbu úseku. Pohybovat by 
se mohly od 24,69 do 28,98 miliardy korun. 
Praha by na stavbu chtěla získat v příštím 
programovacím období peníze z EU.  

Nové jízdní řády městské hromadné dopravy platí od dnešního 
rána. Skončila platnost svátečních řádů a začaly platit nové, které 
obsahují řadu změn. Kromě trvalých úprav, které mají reagovat 
na výsledky přepravních průzkumů nebo lokální přetěžování ně-

kterých spojů, musí totiž Ropid i šetřit. Až do poloviny února 
proto na některých linkách pojede méně spojů. „V lednu a po-
čátkem února není v Praze většina vysokoškoláků a jezdí méně 
turistů,“ vysvětluje Pavel Procházka ze společnosti Ropid.

…Přestože je pražská MHD v hodnocení Mezinárodní auto-
mobilové federace z roku 2010 jako čtvrtá nejlepší v Evropě, 
její nedostatky se projevují v detailech. Běžným standardem 
v jiných městech je třeba to, že ve stanicích metra jsou uka-
zatele, které hlásí, za jak dlouho přijíždí další souprava metra. 
To se pražský cestující dozví jen na některých stanicích, kde 
jsou obrazovky v metru. Podnik by ale do podobných systémů 

musel investovat. LCD obrazovky v metru zatím nebudou, Do-
pravní podnik má v současnosti omezené zdroje peněz. Mimo 
metro se nové obrazovky umísťovaly v autobusech. Obvykle se 
však na nich zobrazuje jen trasa, kterou autobusová linka jede. 
Za hranicemi Česka se takové obrazovky využívají víc. Třeba 
v madridském metru fungují vyloženě jako televize a zdejší fot-
baloví fanoušci mohou zápasy sledovat přímo ve vlacích.

Praha bude Pokračovat v PříPravě metra d

Jízdní řády. zase se změní

Co Chybí metru:  
signál v tunelu, víc obrazovek i příjezdové časy

Právo, 19. ProsinCe 2012

metro, 7. ledna 2013

mladá fronta dnes, 3. ledna 2013

Aneta Řehková



Společně vraťme Dopravnímu podniku dobré jméno
Dopravní podnik má za sebou na významné události bohatý rok, který byl spojen s dalším 
výrazným posunem v oblasti rozvoje dopravy, ale bohužel i s častokrát negativním mediálním 
obrazem. O obou těchto pólech jsme si povídali s Jiřím Pařízkem, předsedou dozorčí rady DPP.
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Co považujete za nejvýznamnější událos-
ti v Dopravním podniku právě skončené-
ho roku?
V  prvé  řadě  musím  připomenout  výběr 
nového vrcholového představitele Doprav-
ního podniku. Současný generální  ředitel 
Milan Křístek byl vybrán na základě ote-
vřeného  výběrového  řízení,  do  něhož  se 
přihlásilo celkem 51 uchazečů, a v závěreč-
ném kole výběru obdržel velice silný man-
dát. Je logické, že musel naskočit do rychle 
jedoucího vlaku, zároveň se ale mohl účast-
nit celé řady jednání, která ovlivní následu-
jící období. Touto cestou bych chtěl  ještě 
jednou vyjádřit podporu jak jeho osobě, tak 

i ostatním členům představenstva a vedení 
Dopravního podniku. Dále bych při reka-
pitulaci  kalendářního  roku  2012  též  při-
pomenul prodloužení Kolektivní smlouvy 
do  roku 2015,  které přineslo další  jistotu 
zaměstnancům Dopravního podniku. Ce-
ním si zde především korektního přístupu 
zástupců  všech  odborových  organizací 
a nalezení oboustranně přijatelné dohody.

U výběrového řízení na generálního ředi-
tele bych se ještě rád zastavil. Jak byste celý 
proces shrnul?
Bez  úzké  součinnosti  dozorčí  rady 
a  představenstva  bychom  výběr  v  tak 

krátkém  termínu,  kdy  jsme  měli  jen 
něco  málo  přes  měsíc,  nezvládli.  Výběr 
započal  navržením  devítičlenné  komise 
dozorčí  radou  a  následným  schválením 
představenstvem.  Chtěl  bych  vyzdvih-
nout,  že  výběrová  komise  byla  složena 
jak  ze  zástupců  podniku,  tak  vlastníka, 
tedy hlavního města Prahy. Šlo  zároveň 
o vzorek odborníků i za účasti zástupců 
akademické sféry. Samotný postup výbě-
ru je pak už dobře znám - v prvním kole 
se rozhodlo o těch, kteří splnili stanovená 
kritéria. Komise se pak sešla s kvalifiko-
vanými kandidáty, z nichž vybrala deset 
nejvhodnějších uchazečů. V dalším kole 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna
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Jsem rád, že se rada hlavního 
města Prahy zabývá záměrem 
na doPlnění sítě Pražského 
metra čtvrtou trasou, říká 
Jiří Pařízek, Předseda dozorčí 
rady dPP

již měl každý z této desítky širší prostor, 
komise  vystoupení  posoudila  s  tím,  že 
doporučila tři nejvhodnější kandidáty. Ti 
byli představeni dozorčí radě a ta na zá-
kladě  jejich  prezentace  rozhodla  o  vý-
běru  jednoho  nejvhodnějšího  kandidáta 
na post generálního ředitele, kterého poté 
schválilo představenstvo.

Z pozice předsedy dopravního výboru 
máte v popisu práce rozvoj MHD. Jaké 
vidíte priority v nejbližším období?
Na konci  listopadu stavbaři prorazili po-
slední metry nového tunelu trasy A praž-
ského metra, který propojí dnešní stanici 
Dejvická se stanicemi Červený vrch, Ve-
leslavín,  Petřiny  a  Motol,  a  tím  se  zvýší 
délka dopravní cesty naší podzemní trak-
ce o více než 6 km. Budoucí zprovoznění 
této trasy metra přinese významný posun 
kvality MHD v Praze 6 a následně umož-
ní  i  změny  v  autobusové  dopravě,  které 
zrychlí dopravu uživatelů MHD k metru.

Jsem též rád, že se Rada hlavního města 
Prahy zabývala záměrem na doplnění sítě 

pražského  metra  čtvrtou  trasou,  ozna-
čovanou  písmenem  D.  Tato  trasa  má 
obsloužit výrazně urbanizovaný, ale kole-
jovou dopravou zatím neobsloužený jižní 
sektor hlavního města. 

V jakém stadiu se nyní projekt nachází?
V rámci přípravy této stavby byla dokon-
čena  dokumentace  pro  územní  řízení 
a dokumentace pro posouzení vlivu na ži-
votní  prostředí.  Dalším  naším  cílem  je 
zajištění platného územního rozhodnutí 
jako základního předpokladu pro pokra-
čování přípravy výstavby  trasy metra D. 
Důležité  je zde doporučení Výboru do-
pravy ZHMP ke sloučení prvních dvou 
etap  výstavby  a  přechodu  od  původně 
navrhovaného nového dopravního systé-
mu s vlaky bez řidiče na dopravní systém 
kompatibilní s trasou C.

Kvalita městské hromadné dopravy se 
skloňuje velmi často. Praha patří k evrop-
ské špičce, přesto je stále co zlepšovat…
Hromadná  doprava  v  hlavním  měs-
tě  Praze  je  dlouhodobě  na  velmi  dobré 
úrovni, což dokazují  i  jednotlivé celoev-
ropské  žebříčky  či  hodnocení  dopravy, 
a tuto skutečnost si pravidelně uvědomu-
jeme při našich cestách mimo republiku. 
Vzhledem  k  tomu,  že  další  rozšiřování 
individuální  automobilové  dopravy  je 
na území hlavního města velmi omezené, 
je dobré, že zde existuje kvalitní alternati-
va v podobě dopravní sítě metra, tramvají 
a autobusů.

Drobné  výhrady  mám  k  úrovni  stavu 
interiérů  našeho  vozového  parku.  Jde 
mi především o stav čalounění v někte-
rých tramvajích či autobusech, který nutí 
cestující  veřejnost  k  rozhodování,  zda 
si  sednout  či  raději  zůstat  stát. Zároveň 
musím  při  této  příležitosti  konstatovat, 
že mě znepokojuje agresivita a vandalství 
váhově malé části cestující veřejnosti, kte-
rá ale výrazným způsobem ovlivňuje kul-
turu cestování ostatních uživatelů MHD 
a  způsobuje  poškození  vozového  parku, 
jehož oprava nás stojí velké peníze.

Pozitivní  posun  k  udržení  přijatelné-
ho stavu  interiéru  jsem pak zaznamenal 
v soupravách metra, kde zmizel problém 
nelegálně vylepených samolepek na dve-
řích. Jsem přesvědčen, že tím nejen od-
padnou  oprávněné  připomínky  cestující 
veřejnosti,  ale  zároveň  se  zvýší  četnost 
platících inzerentů, a tím i finanční pří-
jmy Dopravního podniku.

Nelze opomenout zásadní otázku fungo-
vání společnosti, a to financování...
Počátkem nového roku musíme ve spolu-
práci s představenstvem společnosti uza-
vřít  financování  závazku  veřejné  služby 

roku 2012, které významným způsobem 
ovlivní  celkový  hospodářský  výsledek 
a  následně  i  tvorbu  přiměřeného  zisku. 
Je dostatečně známo, že přiměřený zisk je 
v našich podmínkách používán k obnově 
vozového parku. Statutární  orgány  spo-
lečnosti  budou  hned  počátkem  nového 
roku ve spolupráci s magistrátem vybírat 
optimální způsob financování obnovy vo-
zového parku. 

Můžete být konkrétnější?
Jedná se především o refinancování krát-
kodobého směnečného programu z břez-
na  roku  2012,  určeného  na  financování 
nízkopodlažních  tramvají  Škoda  15T 
a získání finančních zdrojů na další ob-
novu  vozového  parku  nízkopodlažních 

Ing. Jiří Pařízek je od 4. října 
2012 předsedou dozorčí rady 
Dopravního podniku, předtím 
vykonával funkci člena tohoto 
orgánu. Je zastupitelem hl. m. 
Prahy za TOP 09, předsedou 
Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
hl. m. Prahy, členem Výboru 
finančního ZHMP a členem 
Komise RHMP pro opencard.

tramvají. Hned poté nás též čekají jednání 
o finančním řízení Dopravního podniku 
v roce 2013, a to především v souvislos-
ti  s přijatým  rozpočtem hlavního města 
Prahy a jeho kapitolou 03. Zde budeme 
muset vyřešit finanční toky mezi městem 
a  Dopravním  podnikem  tak,  aby  kom-
penzace za závazek veřejné služby umož-
nila  i  vypořádání finančních závazků ze 
směnečného programu.

Dopravní podnik je fungující organizací 
a na tomto místě si dovoluji poděkovat na-
šim zaměstnancům za jejich pracovní výko-
ny, kterými zabezpečují spolehlivost a kvali-
tu městské hromadné dopravy v Praze. Přeji 
všem kolegyním a kolegům především pevné 
zdraví a hodně pohody a těším se na vzá-
jemné setkávání.

Ing. Jiří Pařízek,  
předseda dozorčí rady DPP



Nové midibusy So-
laris Urbino 8,9 LE 
v garáži Klíčov, kde 
zatím čekají na při-
dělení registračních 
značek a označení 
identifikačními 
prvky DPP v sou-
ladu s grafickým 
manuálem.

Jeden z prvních 
deseti vozů Solaris, 
který se „nechal 
přemluvit“ k premi-
érovému focení již 
s logem DPP.

Designově zajímavé, 
z prohledu údržby 
a hygieny praktické. 
Taková jsou nová 
sedadla v midibu-
sech Solaris Urbino 
8,9 LE.

Nové SolariSy 
přijely k Vánocům
Jednotka Správa Vozidel a Autobusů (JSVA) obdržela na konci roku 
2012, tři dny před Štědrým dnem, deset „midi“ vánočních dárků 
v podobě autobusů Solaris Urbino 8,9 LE.
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Autobusy solAris jsou pro Dpp novinkou 
v mnohA směrech. tou nejpoDstAtnější je 
fAkt, že jDe o DAlší znAčku, která rozšíří 
portfolio vozového pArku

Midibusy (MdN) provozova-
né v rámci sítě PID nejsou 
na území hlavního města 

žádnou novinkou. Tento fakt dokládá 
zejména linka č. 291, která je od svého 
zavedení v roce 2003 obsluhována vý-
hradně midibusy. Prvním typem těchto 
ani malých, ani velkých autobusů v rámci 
Dopravního podniku byly již všem dobře 
známé vozy Ikarus E91, pořízené v rámci 
projektu Trendsetter (Setting Trends for 
Sustainable Urban Mobility - Stanovení 
trendů pro udržitelnou městskou mobi-
litu) právě v roce 2003. Další vozy stejné 
značky byly pořizovány v následných le-
tech, přičemž konečný počet těchto vozi-
del se ustálil na čísle 6. Protože se midibu-
sy osvědčily zejména s ohledem na jejich 

rozměry a optimalizovanou přepravní ka-
pacitu, docházelo postupně k rozšiřování 
linek, které jsou primárně koncipované 
pro jejich provoz. 

S ohledem na tento vývoj DPP nakou-
pil v roce 2010 dalších 15 vozidel katego-
rie MdN, tentokrát však od společnosti 
SOR Libchavy. V tomto případě se jed-
nalo o typ SOR BN 8,5, který je proti 
Ikarusům o trochu větší, jak do šířky, tak 
i délky. Nicméně stále to jsou rozměry, jež 
v mnoha pražských ulicích, které netvoří 

hlavní dopravní tepny, naprosto vyhovují 
a umožňují uspokojit přepravní poptávku 
tam, kde by to standardním dvanáctime-
trovým autobusem nebylo možné vůbec, 
nebo jen s velkými obtížemi. V roce 2011 
se vozový park midibusů rozrostl o 5 vozů 
SOR BN 8,5, čímž bylo dosaženo celko-
vého počtu 26 kusů.

To, že je nutné s midibusy a jejich ne-
zanedbatelným přínosem pro zvyšování 
dopravní obslužnosti jednotlivých měst-
ských částí hlavního města počítat, potvr-

Marcel Heverle, foto: Ondřej Volf a autor



Detailní pohled 
na klimatizační jed-
notku umístěnou 
na střeše vozidla. 
Letní měsíce 
ukážou, zda je tato 
výbava smysluplná 
a zda je žádoucí s ní 
počítat i při nákupu 
dalších autobusů.  
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zuje skutečnost, že DPP zadal na sklonku 
roku 2011 veřejnou zakázku na dodávku 
až 40 kusů autobusů, jejichž parametry 
odpovídají kategorii MdN. Vítězem se 
stala společnost Solaris Bus & Coach 
s vozem Solaris Urbino 8,9 LE. Plnění 
této zakázky by pak mělo být realizováno 
v letech 2012–2015.

Autobusy Solaris jsou pro DPP novin-
kou v mnoha směrech. Tou nejpodstatněj-
ší je fakt, že jde o další značku, která roz-
šíří portfolio vozového parku. Tento fakt 
si žádá podrobné seznámení s vozidlem 
nejen z hlediska obsluhy našimi řidiči, ale 
i z pohledu realizace pravidelné údržby 
a oprav, kterou budou provádět rovněž 
naši zaměstnanci. Své první kilometry 
budou tyto autobusy najíždět na garáži 
Klíčov, kde bude umístěno všech deset 
autobusů z dodávky roku 2012. Již nyní 
je však jisté, že do konce prvního čtvrt-
letí roku 2013 bude dodáno dalších pět 
vozů, jejichž domovská garáž bude ještě 
upřesněna.

Prvotní reakce ze strany uživatelů 
na sebe jistě nenechají dlouho čekat. 
JSVA je zvědavá zejména na odezvu 
od řidičů, protože výrobce věnoval velkou 
pozornost kabině řidiče s cílem zajištění 
maximálního komfortu a bezpečí. Z po-
hledu cestujících jsou pak nejvýraznější 
změnou a do jisté míry i takovou malou 
revolucí dvě zásadní věci. Tou první, která 
je patrná ihned po vstupu do vozidla, je 
provedení sedadel pro cestující. Ta jsou 
tvořena moderně designovanou plasto-
vou skořepinou, která je ve spodní části 
potažena červenou koženkou. Ta má 
význam nejen z estetického hlediska, ale 
i ryze praktický účel spočívající ve zvýšení 
adheze při sezení cestujících za jízdy. Ne-
spornou výhodou je samozřejmě snadná 
a rychlá údržba s důrazem na hygienu. 

Druhou zásadní a dosud ne zcela ob-
vyklou věcí je vybavení autobusu celo-

vozovou kompresorovou klimatizací. Ta 
byla do těchto midibusů osazena mimo 
jiné na základě dlouhodobých podnětů 
ze strany cestujících, kteří si tuto nadstan-
dardní výbavu žádali zejména v letních 
měsících. Klimatizace prostoru pro ces-
tující je zde chápana jako jakýsi zkušeb-
ní projekt, který nám může přinést řadu 
poznatků, na jejichž základě bude možné 
stavět při dalším rozvoji vozového parku 
autobusů JSVA.

Závěrem lze tedy vyslovit přání, aby 
se nové Solarisy líbily jak řidičům, tak 
široké cestující veřejnosti, aby najely 

mnoho kilometrů bez nehod a staly se 
tak dalším prvkem při zvyšování kvality 
a komfortu městské hromadné dopravy, 
zajišťované Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy, a.s.

Základní technické parametry dvoudveřového nízkopodlažního autobusu 
Solaris Urbino 8,9 LE určeného pro městskou dopravu osob

Rozměry	 délka	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8	950	mm
	 šířka	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2	400	mm
	 výška	(s	klimatizací)	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3	050	mm
	 rozvor	náprav	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4	070	mm
	 přední	převis	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2	080	mm
	 zadní	převis	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2	800	mm
Karoserie	 počet	dveří		 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
	 šířka	předních	dveří	 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .860	mm
	 šířka	druhých	dveří 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1	350	mm	
	 výška	podlahy	u	I .	a	II .	dveří	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .320	mm
	 výška	podlahy	s	„kneelingem“	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250	mm
Hmotnost	 provozní	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	8	780	kg
	 největší	technicky	přípustná	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14	500	kg
Obsaditelnost	 k	sezení	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
	 k	stání 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
	 celkem	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67
Vlastnosti	 konstrukční	rychlost		 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100	km/h
	 nájezdový	úhel	vpředu	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8°
	 nájezdový	úhel	vzadu	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8°
Motor	 Cummins	ISB6 .7EV250B 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180,5	kW/2300	ot .min-1	
	 emisní	norma	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . EEV
Převodovka	 ZF	6	AP	–	EcoLife	 6rychlostní,	automatická
Přední	náprava	 ZF	RL	55EC	 nezávislé	zavěšení
Zadní	náprava	 Meritor	MC10144	DEEC	2488	 tuhá,	jednostupňová,	i	=	4,88
Pérování	 pneumatické	 vyrovnávací	systém	ECAS	WABCO
Pneumatiky	 Goodyear	UrbanMax	M+S		 265/70	R	19,5
Brzdy	 Knorr		 kotoučové	na	obou	nápravách
ABS/ASR	 Wabco	 systém	EBS
Řízení	 ZF	8098	Servocom	
Nezávislé	topení	 Webasto	 Thermo	300



Nahoře: První 
automat na jíz-
denky se v Praze 
objevil v roce 1931 
na Jungmannově 
náměstí, následovaly 
další generace pro-
dejních automatů. 
Dnes nazrála doba 
na využití nových 
technologií, včetně 
platby kartou. 

Vlevo: Prodejní 
automat typu E. 

Od autOmatů
pO kiOsky
automatizovaný prodej jízdenek, jehož provoz  
zajišťuje oddělení servis jízdenkových automatů,  
je dlouhodobým a oblíbeným způsobem prodeje 
jízdenek. Celkem 530 automatů v provozu nabízí 
po 24 hodin denně široký sortiment jízdenek pid. Roční 
tržba za jízdenky prodávané v automatech přesahuje 
600 milionů kč, a to s nízkými provozními náklady.
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Nicméně, současné automaty 
mají svá nejlepší léta již dávno 
za sebou. Nejstarší přístroje, 

což je asi polovina, byly pořízeny již v roce 
1996. Technické zastaralosti, opotřebova-
nosti a počínajícímu nedostatku náhrad-
ních dílů se zatím čelit daří, a to zejména 
díky specializovaným odborníkům ser-
visu DPP (o servisu automatů psal DP 
kontakt č. 7/2011).

Podíváme-li se dále do historie, pak 
do roku 1996 jízdenky v Praze prodávaly 
automaty Merona, již od roku 1978. Prv-
ní automat na jízdenky v Praze byl však 
již v roce 1931 na Jungmannově náměstí. 
Údajně byl krátce po uvedení do provozu 
záměrně zničen průvodčími DPP, kteří se 
obávali o svou práci.

Rozvoj a obnova současných automatů 
byly zastaveny v roce 2007. Další rozvoj 
měl být řešen v rámci dnes již neaktuál-

ního projektu uzavření metra turnikety. 
Současná obnova stávajících automatů 
bude rozložena do tří let. Směřuje k pří-
stroji, odpovídajícímu současným tech-
nickým možnostem: komunikace s no-
vým automatem (či chcete-li platebním 
terminálem, případně prodejním kios-
kem), nákup jízdenek a zobrazení všech 
potřebných informací o tarifu, včetně 
vyhledávače spojení, budou pomocí do-
tykového displeje. Odpadnou tedy pro-
blematické samolepicí informační prvky 
a mechanická tlačítka.

Přístroj bude kromě mincí akceptovat 
též bankovky a platební karty. Díky tomu 
lze očekávat větší zájem cestujících o ten-
to způsob nákupu, takže tržba z automa-
tů naroste. V neposlední řadě pak dojde 
k zásadnímu omezení počtu mincí v tržbě 
a úspoře provozních nákladů souvisejících 
s manipulací s mincemi (nyní se zpracová-

vá tržba v mincích o hmotnosti kolem 500 
tun ročně). Nový přístroj bude vydávat stá-
vající jízdenky s budoucí možností výdeje 
papírových jízdenek s čipem. Samozřej-
mostí bude přenos dat on-line i např. vy-
bavení přístroje klávesnicí pro nevidomé, 
vybavení alarmem, web kamerou apod.

Z důvodů zejména bezpečnostních 
i ekonomických se zvažují též varianty 
zjednodušeného provedení, např. přístroj 
přijímající pouze platební karty nebo 
přístroj přijímající mince a karty. Ve sta-
nicích metra by mohla být kombinace 
různých variant přístrojů, v problémověj-
ších povrchových zastávkách pak přístro-
je pouze přijímající platební karty, apod. 
Nové přístroje v budoucnu našim zákaz-
níkům zásadně zlepší komfort placení 
za naše služby při zachování ekonomické 
výhodnosti tohoto způsobu prodeje jízd-
ného.

Václav Kudrna, foto: archiv DPP



Po průjezdu pluhu 
v protisměru dosta-
la výhybka „zásah“ 
a na čas tím byla 
vyřazena z provozu. 
Ještě minutu před 
tím fungovala zcela 
bezchybně (Kobyli-
sy 7. 12. 2010).

Když přijde zima do metropole:

Co na to výhybKy?
po zimě 1978/1979, která způsobila pražské tramvajové dopravě značné komplikace, se jako 
jedno z opatření začalo zavádět vytápění výhybkových výměn. přechod z čepových výměn na pružné 
od počátku 90. let celý proces významně urychlil. 
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Pružné výměny umožňují díky 
své geometrii komfortnější jízdu 
tramvají, na druhou stranu jsou, 

díky větší kontaktní ploše, náchylnější 
na přimrznutí jazyka k opornici. Z toho-
to důvodu je nezbytné jejich vytápění.

Rok 2010, mimořádný množstvím 
sněhu a dobou trvání sněhové pokrývky, 
přinesl inspiraci pro další zlepšení spo-
lehlivosti výhybkových výměn. U štíhlých 
a delších výměn se užívají topnice s vyš-
ším výkonem, který lépe odpovídá ploše, 
na níž musí vytápění zajistit rozpuštění 
sněhu, ledu a námrazy. U výměn stan-
dardní délky se pozornost správce sou-
středila na možnost snazšího vymetání 
sněhu. Od roku 2009 mají instalované 
blokové výměny vnitřní plochy v oblasti 
hrotu jazyka zaoblené. Výměny s nevý-
měnným jazykem jsou nově dodávané 
s vložkou, která vytváří rampu, umožňu-
jící snáze vymést nečistoty i sníh. 

Dalším opatřením byla změna předpi-
su D1/2, který původně stanovoval, že 

neuzamčenou výhybku je nutné opako-
vaně ručně přestavit tam i zpět. To, co 
je za podmínek mimo zimu efektivní, 
se při větším spadu sněhu ukázalo jako 
kontraproduktivní, neboť čerstvě na-
padaný sníh byl při přestavení stlačen 
mezi jazyk a opornici, odkud je jeho 
odstranění obtížné. To se týká zejmé-
na oblasti kolem táhel. Kromě toho se 
při opakovaném ručním přestavení do-
stávalo (pohybem kolem výměny) další 
množství chladného sněhu k jazykům, 
a tím se snižovala účinnost topnic. Proto 
nový předpis D1/2 opakované ruční pře-
stavení výhybky do obou krajních poloh 
nevyžaduje. 

Jiným opatřením k lepší funkci výhybek 
je čištění oblasti před rozjezdovou výhyb-
kou, které se provádí, pokud to podmínky 
dovolují (není třeba akutně čistit výhybky, 
nástupiště apod.) a pokud současně hrozí, 
že další sněhová vrstva by mohla způso-
bit hrnutí sněhu tramvajemi do prostoru 
výhybek.

V roce 2012 se pak jednotce Doprav-
ní cesta Tramvaje podařilo úspěšně do-
končit projekt vytápění dvora vozovny 
Strašnice, tj. poslední harfy vozovny, 
kde nebylo vytápění výhybek dosud in-
stalováno.

Miroslav Penc, foto: archiv DPP



Petr Hloch,  
vedoucí jednotky 
Provoz Tramvaje.

Václav Jelínek, 
vedoucí jednotky 
Provoz Autobusy.

Jaký byl starý rok  
a co čekat od nového?
Přelom roku je ideálním obdobím pro bilancování měsíců uplynulých a pro výhled na rok nový. 
Oslovili jsme z tohoto důvodu vedoucí jednotek úseku dopravního a technického. Přinášíme jejich 
odpovědi na dvě položené otázky v abecedním pořadí.
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1 Co se z vašeho pohledu 
událo v roce 2012 zásadního; 
co vás potěšilo a co vám nao-
pak radost neudělalo?

2 Jaký očekáváte rok 2013, 
co byste rádi zrealizovali, změ-
nili či prosadili? 

Petr Hloch,  
vedoucí jednotky Provoz Tramvaje:
1 Rok 2012 byl ve znamení přípravy 

a následné realizace zásadní změny linko-
vého vedení pražské MHD, největší 
za poslední roky. Ta proběhla naprosto 
hladce a bez jakýchkoliv komplikací. Po-
těšila mě i rekonstrukce křižovatky Flora 
s vložením kolejí v přímém směru do uli-
ce Jičínská a pokračování boje s hlukovou 
zátěží v Praze realizací oprav tratí bez-
žlábkovými kolejnicemi. Potěšitelné roz-
hodně je zachování vysokého standardu 
služeb poskytovaných naším podnikem. 
A co mě nepotěšilo? Mediální obraz na-
šeho podniku, který se dotkl všech za-
městnanců, kteří si toto za svou každo-
denní práci rozhodně nezasloužili. Radost 
mi ani neudělalo, že přes tříměsíční pře-
rušení tramvajového provozu ve Švehlově 
ulici se nepovedlo provést rekonstrukci 
tramvajové tratě.

2 Od roku 2013 očekávám personální 
stabilitu našeho vrcholového manage-
mentu. Jen tak lze realizovat rozvojové 
programy jak MHD v Praze, tak naší fir-
my. Osobně očekávám velké „věci“ přede-
vším v oblasti Prahy 6. Rekonstrukci Ev-
ropské ulice, dokončení přestavby oblasti 
Prašného mostu, zdvojkolejnění vjezdu 
do vozovny Vokovice a opravu kozlíků 
kolejí v hale depa téže vozovny. Ke konci 
roku 2013 pak lze očekávat umístění no-
vých tramvají 15T do této vozovny. V ne-
poslední řadě si přeji zachování kvality 
služeb poskytovaných našim zákazníkům. 
To je úkol trvalý a nejdůležitější, k jehož 
naplnění je potřeba spolupráce nás všech.

Václav Jelínek,  
vedoucí jednotky Provoz Autobusy:
1 Snad nikomu v DPP nedělala radost 

dlouhodobá nestabilita vedení a souběž-
ná, velice negativní mediální kampaň, 
která značně poškozovala dobré jméno 
naší společnosti. A to si naše společnost 
jako celek, ani naprostá většina našich za-
městnanců určitě nezasloužila. Na dru-
hou stranu mě celá řada věcí v oblasti 
činnosti naší jednotky a autobusového 
provozu vůbec skutečně potěšila a alespoň 
některé bych zde rád uvedl. Podařilo se 

zrealizovat tolik chybějící tzv. nadstavbo-
vé školení řidičů autobusů, nad rámec 
stanovený zákonem. Bylo zaměřeno pře-
devším na kvalitu našich služeb, porovná-
ní s ostatními dopravci PID v oblasti 
standardů kvality a zvýšení informova-
nosti a motivace řidičů. Díky spolupráci 
s JSVA byla také část věnována obsluze, 
údržbě, diagnostice závad a řešení nejčas-
tějších technických problémů. O kvalitní 
přípravě akce svědčí skutečnost, že celých 
94  % řidičů hodnotilo v anonymní anke-
tě školení kladně. Došlo alespoň k částeč-
né obnově zastarávajícího vozového par-
ku, což umožnilo další zvýšení podílu 
garantovaných nízkopodlažních spojů. 
Nenaplnily se katastrofické předpovědi 
o organizačním nezvládnutí rozsáhlých 
změn v linkovém vedení od září a bloudí-
cích autobusech, a za to patří všem zú-
častněným, včetně řidičů, veliké poděko-
vání. V průběhu roku byla podstatně 
rozšířena preferenční opatření, včetně ak-
tivní detekce na křižovatkách, která ve vý-
sledku šetří autobusy, zvyšuje provozní 
rychlost, a tím snižuje náklady na vozoki-
lometry. A v závěru roku byla zahájena 
tolik potřebná celková oprava výpravny 
a prostoru pro řidiče v garáži Řepy. 
2 Nový rok určitě nebude lehký, ale 

předpokládám zlepšení vnitropodnikové-
ho klimatu a stanovení jasných a stabil-
ních priorit pro jednotlivé úseky. I přes 
očekávaný nedostatek financí bych si přál, 
aby bylo možné realizovat alespoň někte-
ré projekty, zaměřené především na zvy-
šování kvality ve vztahu k cestujícím 
(přesnost provozu, informovanost) nebo 
udržení standardů požadovaných zadava-
telem dopravy. Významnou devízou 
ve srovnání s ostatními dopravci v PID je 
již dlouhou dobu naše kvalita a spolehli-
vost. Při sledování této oblasti u konku-
rence je však jasné, že nelze usnout 
na vavřínech. A také je vidět, že stále větší 
váhu při hodnocení naší hlavní činnosti 

Petr Ludvíček, foto: archiv DPP



Vlevo: Marek 
Kopřiva, vedoucí 
jednotky Dopravní 
cesta Metro. 

Dole: Jan Lebeda, 
vedoucí jednotky 
Správa Vozidel 
a Autobusů.
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má vztah řidič a cestující. Proto bych si 
přál, a musíme se o to snažit, aby si co nej-
více našich provozních zaměstnanců vza-
lo za své, že cestující je opravdu naším 
zákazníkem. A že oni také ocení, pokud 
se např. v obchodě nebo ve službách se-
tkají s ohleduplným a vstřícným jedná-
ním.

Marek Kopřiva,  
vedoucí jednotky Dopravní cesta Metro:
1 Rok 2012 byl pro JDCM jednoznač-

ně průlomový. Poprvé v historii pražské-
ho metra se nám podařilo naplánovat 
a prosadit prodloužené víkendové výluky 

provozu metra pro realizaci nezbytných 
oprav. Jednalo se celkem o čtyři výluky, při 
kterých byly provedeny výměny výhybek 
na stanicích IP, NM, DE a nezbytné prá-
ce související s budoucím napojením nové 
trasy V.A. Tyto práce byly koordinovány 
s dalšími činnostmi, které by se jinak mu-
sely zdlouhavě provádět během nočních 
výluk provozu metra. Tím jsme také do-
sáhli zajímavých úspor. V průběhu uply-
nulého roku byly dokončeny v oblasti in-
vestiční obnovy majetku JDCM pouze 
rekonstrukce elektrických stanic VY, DE, 
podařilo se také zahájit dlouho odkládané 
rekonstrukce pohyblivých schodů typu 
Transporta. Bohužel žádné další význam-
nější investiční akce včetně komplexních 
rekonstrukcí stanic metra nebyly realizo-
vány. V oblasti personální byla v roce 2012 
zavedena v rámci jednotlivých služeb 
nová organizační struktura s konsolidací 
TH pracovníků do jednoho útvaru. Cel-
kem za dobu mého působení se tak počet 
řídicích složek JDCM snížil již o 37  %.
2 V roce 2013 nás čeká opět mnoho 

zajímavé práce. V souvislosti s výměnami 
výhybek jsou naplánovány tři prodlouže-
né víkendové výluky metra na trase C 
a týdenní výluka depa Zličín. Naši tech-
nici se v plné míře zapojí do přípravy 
technologické části nové trasy V.A. Hod-
ně si také slibuji od projektu Komplexní-
ho bezpečnostního systému metra, jehož 
realizace bude zahájena na základě uza-
vřeného dodatku, a to s výhodnějšími 
podmínkami pro DPP. V personální ob-

lasti musíme především pokračovat v ge-
nerační obměně pracovníků a efektivní 
komunikaci s odborovými organizacemi. 
Věřím, že rok 2013 bude pro JDCM stej-
ně úspěšný jako rok předchozí.

Jan Lebeda,  
vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů:
1 Zásadní věcí ve smyslu „core busi- 

ness“ JSVA byly hlavní úkoly jednotky, 
které se podařilo úspěšně splnit bez rozdí-
lu. Především od počátku roku nebylo 
kalkulováno s obnovou vozového parku 
v roce 2012. Prioritní a významný interes 
byl směřován především na kategorii 
kloubových autobusů. Proto počínaje 
prvním měsícem roku 2012 se okamžitě 
zahájily rozsáhlé opravy karoserií kloubo-
vých autobusů, které se prováděly v ÚD 
JSVA v Hostivaři. Dále probíhalo vypra-
vení autobusů podle plánu JPA včetně 
výluk za tramvaje při opravách tramvajo-
vých tratí. Jako další významný mezník 
ve smyslu vypravení autobusů JSVA 
do sítě MHD vnímám počátek září 2012, 
kdy došlo k zásadním změnám ve vypra-
vení, zejména navýšení vypravení u kate-
gorie KB. I zde se to JSVA povedlo. 
Mimo jiné JSVA zapůjčila pro instruk-
tážní nácviky autobusy určené k likvidaci, 
a to jak internímu, tak několika externím 
zákazníkům. Dále jsme Dopravnímu 
podniku města České Budějovice zapůj-
čili 8 autobusů Karosa B-732, což gene-
rovalo pro DPP příjemný zisk. A to nej-
příjemnější přišlo přímo pod stromeček 
v podobě dodávky 20 ks nových kloubo-
vých autobusů SOR NB 18 a 10 kusů 
nových autobusů SOLARIS URBINO 
8,9 LE. Paralelně probíhala od počátku 
roku 2012 v JSVA revize poslání a působ-

ností, včetně kontroly činností atd. Ná-
sledně bylo zpracováno vyhodnocení 
a předložení návrhu optimalizačně orga-
nizační změny, která vešla v platnost 
dnem 1. července 2012. Jejím hlavním 
cílem bylo jasné čtení jednotky, ve smyslu 
poslání a působností, kdy došlo k ze-
štíhlení vrcholového managementu jed-
notky a následného zjednodušení organi-
zační struktury. Vrcholový management 
odráží strukturálně obraz na jednotlivý 
provoz JSVA. Finálně struktura JSVA je 
nastavena sestersky k JPA jako obraz 
v účetní knize na straně jedné MÁ DÁTI 
a na straně druhé DAL. Organizační 
změna byla koncipována mimo jiné i tak, 
aby nastavila odpovědnosti na straně jed-
né a pravomoci na straně druhé, které 
jsou hlavními faktory pro úspěšné řízení. 
Jsem optimista a drobné věci, které mně 
radost neudělaly, upadly v zapomnění 
nad těmi skvělými, které převažují.  
2 První vlaštovkou pro rok 2013 je pře-

číslování kategorie autobusů MdN 
na řadu 2000. Tím došlo z 31. 12. 2012 
na 1. 1. 2013 k rozdělení kategorií autobu-
sů do číselných evidenčních řad 3000 - 
5000 SD a 6000 - 7000 KB. Doladění 
proběhne postupným přirozeným vyřazo-
váním autobusů. V roce 2013 budeme 
pokračovat v rozsáhlých opravách kloubo-
vých autobusů, a nejen to. Zapomněl jsem 
uvést, že kromě autobusů, které se v roce 
2012 opravovaly, jsme provedli opravy 
i nákladních vozidel v ÚD JSVA Hostivař 
pro provoz Vnitropodniková doprava 
231800. Bylo by chybou opomenout ši-
kovnost, um a fortel i pracovníků Vnitro-
podnikové dopravy, kteří sami provádějí 
rozsáhlejší opravy svých vozidel.  Pomalu 
se dostávám k tomu hlavnímu tématu, ›››
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a tím je obnova vozidel a autobusů. V roce 
2013 musíme zvlášť řešit obnovu všech 
vozidel v DPP a zvlášť všechny autobusy 
DPP. Úkol to nebude jednoduchý, neboť 
je spousta neznámých v záhadném vzorci, 
který budeme muset rozlousknout. Sa-
mozřejmě úkolů je neskutečně mnoho, ale 
dalšími z těch nejvýznamnějších bude se-
známení se s novými autobusy SOLA-
RIS. Další prioritou je již anoncovaná re-
vize oprav a systému údržeb autobusů 
JSVA, s největší pravděpodobností vyústí 
v návrh, který nastaví jasný směr ke zlep-
šení současného stavu, ve smyslu zvýšení 
kvality a efektivity.

Josef Němeček,  
vedoucí jednotky Správa vozidel Metro:
1 V roce 2012 došlo k zásadnímu obra-

tu v kauze podvozky M1. Začátkem roku 
2012 jsme se rozhodli vzít problém 
do vlastních rukou a připravili realizaci 
oprav rámů podvozků, a to jak legislativ-
ně, tak i technicky. V lednu 2012 bylo 51 
rámů s trhlinami, k dnešnímu dni jich je 
již 104, ale 71 z nich je již opraveno a zpět 
v provozu. Kdybychom nezačali s oprava-
mi, dnes by stálo již nejméně 11 souprav 
pro trať C a provoz ve špičce by byl již 
naprosto nevyhovující. Naopak radost 
nám neudělal prvotní přístup k výše uve-
denému problému obou firem, Bombar-
dier a Siemens. Naší mimořádnou aktivi-
tou se však podařilo tento stav změnit 
a díky tomu vypadá situace pro DPP 
mnohem pozitivněji.
2 Provozně očekáváme rok obdobný, 

jako podzim 2012. Chceme dotáhnout 
do úspěšného finiše celou kauzu rámů 
M1, neboť je to základní předpoklad pro 

provoz na trati D, který má být řešen od-
bočkou z trati C. Vozy M1 by měly slou-
žit na této nové trati, a tak musí být 
do budoucna bezpodmínečně v pořádku. 
Co se týká vozidel 81-71M, je reálný 
předpoklad, že jejich životnost bude prav-

děpodobně prodloužena oproti původ-
ním předpokladům, a i z toho důvodu 
připravujeme modifikaci jejich udržova-
cího řádu tak, aby mohly být trvale v pro-
vozu ještě další roky a aby byla i přesto 
udržena úroveň jejich spolehlivosti.

Karel Pečeny�,  
vedoucí jednotky Provoz Metro:
1 Rok 2012 byl především rokem 

změn, hledání úspor, změn v personální 
oblasti, zajištění provozu metra v průběhu 
rekonstrukčních prací a příprav zprovoz-
nění tratě V.A. V těchto nelehkých pod-
mínkách jednotka Provoz Metro splnila 
smlouvou stanovené dopravní a přepravní 
výkony v požadovaném množství a kvali-
tě. Rovněž všechny důležité sledované 
parametry hospodaření jednotky skončily 
v černých číslech. 

2 Nový rok 2013 bude pro provoz me-
tra rokem obzvláště náročným. Zvláštní 
pozornost si vyžádá příprava provozu 
nové tratě. I nadále bude nutno poskyt-
nout maximálně možný prostor odbor-
ným technickým útvarům při oživování 
nové tratě a provedení nutných rekon-
strukčních prací v celé síti metra. Zajiště-
ní vlastního provozu metra v podmínkách 
příprav a podmínkách dosahování pro-
vozních úspor bude klást nároky na všech-
ny zaměstnance jednotky. To vše se pro-
mítne do procesů a činností uvnitř 
jednotky Provoz Metro. Bude potřeba 
upravit organizační strukturu. Práce nás 
čeká v personální oblasti. Péči budeme 
věnovat rozvoji systému kvality v oblasti 
„Veřejná přeprava osob“. Věřím, že rok 
2013 bude rokem stabilním pro práci, kdy 
se podaří navázat na pozitivní výsledky 
dosažené v roce předchozím. Budou tak 
vytvořeny rozhodující předpoklady pro 
zahájení provozu tratě V.A s cestujícími 
na podzim roku 2014.

Miroslav Penc,  
vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje:
1 Z pozitivních událostí roku 2012 

bych vyzdvihl především dvě úspěšné in-
frastrukturní stavby. První byl mimořád-
ně kvalitní projekt rekonstrukce tramva-
jové křižovatky Flora, kde se podařilo 
vtěsnat kolejové rozvětvení mezi stávající 
výstupy z metra tak, že za relativně ma-
lých nákladů zaniklo omezení pro míjení 
protijedoucích tramvají. Druhou stavbou 
byly dva koordinované projekty na Vino-
hradské ulici v úseku Želivského – Vinice. 
Potěšila mne také výkonnost obou provo-
zoven, když Vrchní stavba v loňském roce 

Dole:  
Josef Němeček, 
vedoucí jednotky 
Správa vozidel 
Metro. 

Dole vpravo:  
Miroslav Penc, 
vedoucí jednotky 
Dopravní cesta 
Tramvaje.

Karel Pečen�,  
vedoucí jednotky 
Provoz Metro.
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zrekonstruovala rekordních 7  km kolejí. 
Na sklonku minulého roku byla do úspěš-
ného konce dotažena instalace vytápění 
výhybek na dvoře vozovny Strašnice. 
Skrytý veřejnosti byl i rozjezd rekon-
strukcí podpěr kolejí ve vozovnách, kde se 
správci JDCT podíleli na hledání opti-
málního koncepčního řešení. Naopak se 
nepodařilo vybrat zhotovitele na rekon-
strukci tramvajových tratí v ulicích Prů-
běžná a Švehlova.
2 V letošním roce by mne potěšila 

úspěšná koordinace investičních aktivit 
v oblasti Prahy 6, kde mají finišovat prá-
ce na komunikacích v rámci staveb 
Městského okruhu a pokračovat práce 
v souvislosti s výstavbou vestibulů a vý-
stupů nových stanic metra. K těmto ak-
tivitám chystáme „své“ v ulicích Evrop-
ská, Milady Horákové a Svatovítská 
a dále ve vozovně Vokovice. Neméně 
důležité jsou méně viditelné ryze elek-
trické projekty, ať už rekonstrukce tech-
nologií v měnírnách, trolejového vedení 
a kabelové sítě. Doufám, že v letošním 
roce budeme moci otestovat první vý-
hybku, která bude plně vybavená a za-
bezpečená pro pojíždění vyššími rych-
lostmi. Rád bych, aby pokračovala 
spolupráce s Ministerstvem dopravy  
ČR na přípravě nového drážního zákona 
a navazujících vyhlášek, kde vidím po-
tenciál pro odbourání několika zastara-
lých formulací, což by nám například 
umožnilo lépe využívat kapacitu ulic 
i při zachování jejich dnešní šířky.

Milan Pokorny�,  
vedoucí jednotky Historická vozidla:
1 S ohlédnutím na uplynulý rok 2012 

mohu jen s potěšením konstatovat, že to 
byl pro jednotku Historická vozidla rok 
úspěšný. To, co nám přináší radost a za-

dostiučinění z vykonávané práce, je stále 
rostoucí zájem veřejnosti o prohlídku 
muzejní sbírky vozidel, projížďku nostal-
gickou linkou a celoroční poptávka 
po smluvních jízdách historickou tram-
vají. Podařilo se rovněž úspěšně dokončit 
několik nových exponátů, z kterých vybe-
ru nejvýznamnější, jako je trolejbus Tatra 
nebo tramvaj T3 uvedená do provozního 
období 80. let. Významně se také dařilo 
v mediální oblasti a osvětové činnosti, kde 
se podařilo při různých výročích veřejnos-
ti připomenout nejen historii podniku, ale 
i jeho význam pro hromadnou dopravu 
v hlavním městě Praze.
2 Nový rok bývá spojen s očekáváním 

něčeho nového, posunu či naplnění před-
stav. Stejně tak bych si já přál dosažení 
cílů, které jsme si předsevzali. Nejsou to 

nereálná přání, a tak doufám, že se všech-
na podaří splnit, nebo lépe řečeno zreali-
zovat. Abych byl konkrétní, jde o úpravu 
expozice a postup prací na dalších budou-
cích exponátech. I to je do vínku do nad-
cházející, jubilejní dvacáté sezóny Muzea 
MHD.

Milan Slunečko,  
vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje:
1 Do první části této odpovědi bych 

určitě zahrnul zrealizovaný prodej vyřaze-
ných tramvají T3 a jejich modifikací, kte-
ré jsou dále využívány v provozu zejména 
v zemích bývalého Sovětského svazu. 
Dále je to kompletní rekonstrukce vozov-
ny Motol a Pankrác pro deponaci nových 
tramvají, realizace úsporných opatření 
v rámci JSVT za rok 2012 v objemu cca 
90 mil. Kč a konečně organizační a perso-
nální stabilizace Opravny tramvají a za-
hájení externích zakázek. Naopak se ne-
naplnily předpoklady bezproblémového 
provozu nových tramvají typu 15T a byla 
zjištěna hromadná vada převodových 
skříní tramvají typu 14T.
2 V roce 2013 bychom rádi zrealizovali 

bezdrátový přenos dat do tramvají či bez-
drátové stahování dat tachografů. Dále 
bychom chtěli modernizovat palubní po-
čítače a vyzkoušet systém „nehodové ka-
mery řidiče tram.“ Za stěžejní považuji 
i kompletní rekonstrukci vozovny Voko-
vice pro deponaci nových tramvají.

Redakce děkuje všem devíti vedoucím jed-
notek za vstřícnost a zároveň tlumočí jejich 
poděkování zaměstnancům za spolupráci 
v uplynulém roce a přání všeho dobrého 
do roku 2013.

Milan Slunečko, 
vedoucí jednotky 

Správa vozidel 
Tramvaje.

Milan Pokorn�, 
vedoucí jednotky 
Historická vozidla.



Milan Křístek 
na své první tiskové 
konferenci po  
zvolení do funkce 
generálního ředitele 
DPP.  Toto téma se 
stalo zároveň nejví-
ce medializovaným 
v listopadu.

Mediální obraz Dopravního podniku  
v roce 2012
Rok 2012 byl v Česku 
rokem plným překvapivých 
zpráv. Ať už těch dobrých, 
které měli většinou 
na svědomí talentovaní 
jedinci, například 
ve sportu, umění či 
třeba ve vědě. Nebo 
těch horších, které často 
přicházely z politických 
řad či veřejné správy, 
ovšem nejen odtud.

18 z podniku

Rok 2012 byl tedy rokem pest-
rým, nejen v Dopravním podni-
ku. Loňský rok vykázal celkem 

6846 mediálních výstupů o DPP, tzn. 
o 40  % více než v roce 2011. Roční zprávy 
tohoto typu nám umožňují sledovat vý-
sledky svých press relations a korigovat tak 
mediální opatření na následující období.

Nejvíce příspěvků (1054) bylo publiko-
váno v srpnu 2012. Ve sledovaném období 
bylo zcela dominujícím tématem odvolá-
ní generálního ředitele Vladimíra Liche, 
spekulace okolo výhodnosti smluv a za-
kázek v DPP a do třetice zářijové změny 
MHD. Tři uvedená témata představovala 
dvě třetiny všech výstupů tohoto rekord-
ního měsíce zařazených do monitoringu. 
Nejvíce článků pak bylo publikováno 
v únoru (718) a březnu (610). 

K pozitivně medializovaným téma-
tům v loňském roce dozajista přispěly 
pořádané tiskové konference, jako např. 
u příležitosti otevření zrekonstruované 
tratě v Zenklově ulici, připomenutí 10 let 
od ničivých povodní a s tím spojená roz-
sáhlejší protipovodňová opatření, či jsme 
si s novináři například připomněli 50 let 
od první jízdy tramvaje T3 v provozu 
s cestujícími.

Tištěné médium, které se věnovalo 
v roce 2012 Dopravnímu podniku zda-
leka nejvíce, představuje Mladá fronta 
Dnes. Zároveň si tak tento deník obhájil 
i své loňské vítězství v pomyslném žebříč-
ku. V pořadech televizních a rozhlasových 
stanic se Dopravní podnik, stejně tak jako 
v minulém roce, nejvíce objevoval v ČT 
a v Českém rozhlase.

Zeptali jsme se přímo i novinářů, proč 
je baví psát o DPP a co je v poslední době 
nejvíce zaujalo/překvapilo, a to v souvis-
losti s děním právě v naší společnosti. 
Adéla Paclíková z MF Dnes nám sdělila, 
že se zkrátka o pražskou dopravu zajímá. 
„V poslední době, tedy asi poslední rok, kdy 
jsem – nepřeháním – s Dopravním podni-
kem žila, mě překvapil spíše negativně.“

Šárka Dvořáková z ČTK odpověděla: 
„Obecně  mě  baví  psát  o  dopravě  v  Pra-

ze, protože  je to téma, které  se dotýká snad 
každého obyvatele nebo návštěvníka Prahy. 
A protože se sama po městě pohybuju přede-
vším pěšky nebo MHD, baví mě psát i o Do-
pravním podniku. Na každodenních cestách 
v MHD může novinář najít mnohé nápady 
na své články. Dění v Dopravním podniku 
bylo v posledním roce velmi hektické,“ říká 
dále redaktorka ČTK a dodává: „Musím 
přiznat,  že  v  některé  týdny  jsem  chodila 
do práce s nervózním pocitem, co za kauzu se 
kolem Dopravního podniku zase objeví. Ne-
vím, jestli je to překvapivé, ale rozhodně je 
pro mě příjemným zjištěním, že některé věci 
v podniku fungují nehledě na to,  jak velký 
chaos ve vedení firmy zrovna nastal. Je jed-
no, jestli v podniku zrovna zasahuje policie, 
ale řidiči, strojvedoucí, dispečeři a další za-
městnanci normálně pracují a starají se o to, 
aby se lidé dostali tam, kam potřebují.“

Aneta Řehková, foto: Petr Hejna



Rovné mapy v nej-
větším formátu se 
tisknou pro vitríny 
v metru.

TišTěné mapy
stále velkým pomocníkem
Snad každého při plánování cest městem zajímá vedení linek městské hromadné dopravy. Proto 
jsou také důležitou součástí celého komplexu informačních materiálů mapy Prahy se zakreslenou 
uliční sítí a linkovým vedením Pražské integrované dopravy.

19z podniku

M apy byly vždy žádaným 
turistickým artiklem. Pro  
rychlou orientaci ve městě 

měly vždy svůj význam a jako užitečného 
pomocníka je vnímá zřejmě každý. Pokud 
znáte třeba jen adresu, kam se potřebujete 
dostat, případně víte zastávku a musíte si 
dohledat, jakou linkou se tam dá dojet 
a kde, případně, přestupovat, může ta-
ková mapa výrazně pomoci. V současné 
době je možností již trochu více. Mapy 
s nejrůznějšími typy vyhledávání se dají 
najít na internetu, navigace a mapové 
aplikace se objevují i u moderních typů 
mobilních telefonů, ale jejich tištěná pa-
pírová podoba v různých modifikacích 
stále svůj význam má.

V oblasti Pražské integrované dopravy 
může cestující narazit také na několik 
různých mapových podkladů. Může 
se setkat s elektronickou formou, kte-
rou na svých stránkách nabízí ROPID, 
s elektronickou formou mapy na našich 
internetových stránkách v rámci vyhle-
dávání spojení nebo s těmi klasickými 
ve formě plakátu v informačních vitrí-
nách ve stanicích metra či zastávkách po-
vrchové dopravy či ve složeném formátu 
na pultech Infocenter DPP.

VýRObNí PROces  
TIŠTěNýcH MAP
Přípravu, tvorbu, aktualizaci, výrobu 
a následnou distribuci těch tištěných má 
v Dopravním podniku na starosti doprav-
ní úsek a vše má svá jasná pravidla a řád. 
Jinak by byla tato sféra jen stěží udrži-
telná na dané úrovni. Při tvorbě map se 
samozřejmě vychází z již hotového stavu 
před plánovanou aktualizací, do něhož 
se zapracovávají potvrzené změny na zá-

kladě tzv. zadávacích karet, vydaných pro 
jednotlivé linky organizací ROPID. Pro 
zakreslení do map je to asi nejlepší možný 
dokument. Neuvádí jen pouhý nový sled 
zastávek, ale i to, kterými ulicemi linka 
jede, případně podrobnější umístění no-
vých zastávek. Nelze se navíc zaměřovat 
jen na linky provozované DPP, ale mapa 
musí postihnout celou síť PID. 

shromážděné podklady se předávají  
kartografické firmě, která připraví kon-
trolní pracovní výtisk pro korektury. Při 
přípravách složených map nebo Atlasů 
PID je oblastí, kterým je třeba se věnovat, 
mnohem více. Na rubové straně složené 
mapy se objevuje třeba rejstřík ulic nebo 
rejstřík zastávek i schéma noční dopravy. 
V Atlase PID je kapitol, kterým je tře-
ba věnovat pozornost, ještě mnohem víc. 
No a potom už zbývá „jenom“ mapy vy-
robit, převzít je od výrobce a distribuovat 
na stanovená místa.

ATLAs PRAHA DODNes 
NePřeKONANý
Za posledních pár let se mapové produkty 
ustálily na několika typech. Jednak jsou to 
rovné mapy pro informační vitríny v me-
tru a na povrchu (s ohledem na rozdílné 
rozměry používaných vitrín se připravují 
ve třech verzích). Dále složené mapy Pra-
hy, složené mapy Prahy a středních Čech 
s odděleným rejstříkem zastávek jako 
samostatnou brožurou v plastovém oba-
lu, nakonec složené malé kapesní mapy 
širšího centra města. samostatnou kapi-
tolou je Atlas PID, který zatím naposledy 
vyšel v roce 2009. Navíc se mapové pod-
klady využívají jako výrazný orientační  
prvek také pro informace o výlukách 
a změnách dopravy.

Atlas PID vznikl na dopravním úseku 
jako svého času „revoluční materiál“ oce-
něný mj. i na 21. Mezinárodní kartogra-
fické konferenci v roce 2003 v jihoafric-
kém Durbanu, v rámci soutěže o nejlepší 
kartografický produkt. V kategorii karto-
grafických atlasů, v níž bylo zařazeno cca 
200 atlasů z celého světa, získal ATLAs 
PRAHA 1:20 000 – Pražská integrova-
ná doprava první místo. Při jeho tvorbě 
byla vzata do úvahy skutečnost, že při 
zakreslení tras Pražské integrované do-
pravy je třeba zachovat rovněž vypovídací 
informační hodnotu mapového podkladu 
včetně dobré čitelnosti názvů ulic.  Proto 
vznikl ojedinělý způsob vyjádření doprav-
ních sítí formou nadstavby na průsvit-
ných papírech nad základním mapovým 
podkladem. Je zajímavé, že jako pracovní 
pomůcka je v podniku používán dodnes.  

s mapovými podklady pracují i mnohé 
další útvary podniku, a proto bývá část 
nákladu distribuována i mezi kolegy 
na různých úsecích. Je pravdou, že doba 
dospěla dál a do budoucna bude třeba 
klást stále větší důraz na relativně snáze 
a rychleji aktualizovatelné elektronické 
mapové aplikace. Jak se ale zdá, tištěné 
mapy si svou roli podstatného pomoc-
níka pro cesty městem ještě nějaký čas 
zachovají. 

Milan Slezák, foto: Martin Jágr

V kategorii kartografických 
atlasů, V níž bylo zařazeno cca 
200 atlasů z celého sVěta, získal 
atlas Praha 1:20 000 – Pražská 
integroVaná doPraVa PrVní místo.



Vlevo: Na prvním 
podvozku soupravy 
jsou v prostoru nad 
kolejnicí umístěny 
snímací cívky ARS. 
Vzhledem k ostat-
ním zařízením 
pojezdu vozidla je 
cívka  poměrně 
drobná, proto je 
zvýrazněna červe-
ným obdélníčkem.

Vpravo: Skříň s blo-
ky ARS je na rekon-
struovaných vozech 
81-71M umístěna 
„provizorně“ v pro-
storu pro cestující. 
V horní části skříně 
je rozměrná prů-
chodka pro kabeláž, 
díky níž dostala 
skříň přezdívku 
„udírna“.

Liniový vLakový zabezpečovač aRS
1. část seriálu o vlakových zabezpečovacích zařízeních v pražském metru

Na začátku série článků zabývajících 
se vlakovými zabezpečovači si krátce 
představíme tato zařízení v technicko-
-historickém kontextu. Vlaková 
zabezpečovací technika je nedílnou 
součástí železniční dopravy a její  
počátky můžeme hledat v samotném 
úsvitu dějin železnic, tj. zhruba  
v polovině 19. století. Jelikož vzhledem 
k působení fyzikálních zákonů nelze 
rychle jedoucí vlak bezpečně řídit  
„jízdou podle rozhledu“,  je nutné  
použít méně či více sofistikovanou 
technickou pomůcku – železniční 
zabezpečovací zařízení.

Text a foto: Petr Hušák
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povolené rychlosti vlaku, kontrola bdě-
losti a činnosti strojvedoucího a mnoho 
jiných důležitých funkcí. VZ jsou speciál-
ní zařízení, která jsou navržena a schvalo-
vána jako bezpečná ve smyslu zabezpečo-
vací techniky, což znamená, že i v případě 
vlastní poruchy nebo náhodně absentující 
vstupní informace musí jejich výstupy 
vždy směřovat k bezpečnému stavu.   

Historie a vývoj VZ používaných 
v pražském metru nejsou sice až zas tak 
dlouhé, nicméně i tak je to oblast za-
jímavá. Rozhodnutím se pro dodávky 
sovětských vlaků Ečs bylo v podstatě roz-
hodnuto i o směru, kterým se bude ubírat 
zabezpečení jízdy vlaků. Provoz pražské-
ho metra tak byl v roce 1974  zahájen 
s liniovým vlakovým zabezpečovačem 
s automatickou regulací rychlosti - ARs 
(zkratka znamená „automatická regula-
ce rychlosti“, v ruštině „автоматическая 
регулировка скорости“). VZ ARs se 
skládá z části stacionární (umístěné 
na trati) a mobilní (na vozidle). Původ-
ně dodaná  varianta nesplňovala všechny 
podmínky potřebné pro získání tzv. „ates-
tu bezpečnosti“ v tehdejší čssR, a tudíž 
mohla být provozována pouze s dvoj-
člennou vlakovou četou (strojvedoucí + 

pomocník). K tomu, aby soupravu mohl 
bezpečně řídit pouze strojvedoucí, bylo 
potřeba na systému provést řadu úprav, 
na kterých se vedle výrobce podíleli i naši 
technici. Lze dokonce říci, že pražské 
metro se po určitou dobu stalo vývojovým 
pracovištěm ARsky.  

stacionární část ARs funguje na prin-
cipu dodatečného kódování informace 
o dovolené rychlosti do kolejových ob-
vodů. Po obsazení vlakem jsou kolejové 
obvody napájeny střídavým proudem 
o příslušné frekvenci, která odpovídá ur-
čité povolující rychlosti. Tato frekvence 
je „vysílána proti směru jízdy vlaku“ – to 
znamená, že po vjezdu vlaku do kolejo-
vého obvodu se přes první dvojkolí vlaku 

edním z významných segmentů že-
lezničních zabezpečovacích zařízení 
jsou vlakové zabezpečovače (VZ). 
Jejich hlavním úkolem je povolovat 

jízdu vlaku jen tehdy, je-li to z hlediska 
volnosti trati možné. K tomuto základní-
mu úkolu mohou být přidruženy některé 
další, například kontrola nepřekročení 



Vnitřek osové-
ho generátoru 
s magnetickými 
čidly rychlosti (nad 
nimi se pohybující 
ozubené kolo je 
demontováno). Vy-
ražený rok výroby 
1974 je důkazem, 
že tento kus přišel 
ještě s vozy EčS  
a je v provozu  
39. rokem.

Vlevo:  Ačkoli se jedná o zařízení, které je 
v provozu mnohdy více jak 30 let, pohled 
na otevřený blok BIS dokazuje, že uvnitř 
vše vypadá téměř jako nové, což je dokla-
dem kvalitní údržby. 

Zcela vlevo:  Analogová elektrotechnika 
vyžaduje pro udržení provozní spolehlivosti 
poměrně náročný servis. Na zkušebním 
pracovišti je vidět blok BLPM.
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uzavírá proudová smyčka, protékající 
střídavý proud vytváří  kolem kolejni-
cových pásů elektromagnetické pole 
o určité frekvenci a intenzitě. Konkrétně 
se jedná o frekvence 75 Hz pro rychlost  
80 km/h, 125 Hz pro 60 km/h, 175 Hz 
pro 40 km/h a 225 Hz pro 20 km/h, resp. 
275 Hz, která znamená 0 km/h, pokud 
je přijímána samostatně, v kombinaci 
s jiným kmitočtem má význam povolu-
jící předvěsti. Tyto frekvence jsou samy 
o sobě „významové“; to, že chybí jakáko-
li modulace nebo kódování významové 
informace, je hlavní technickou slabinou 
systému. 

Vysílané frekvence jsou na vozidle přijí-
mány dvojicí snímacích cívek umístěných 
na podvozku před první nápravou, získa-

ný signál je dále upravován a vyhodnoco-
ván ve třech  blocích lokomotivních při-
jímačů (BLPM). V dalším bloku mobilní 
části ARs (BsM) se povolená rychlost 
porovnává se skutečnou rychlostí, která 
je vyhodnocována dvěma bloky (BIs) ze 
signálu dvou osových generátorů. Je-li 
skutečná rychlost vlaku nižší nebo rovna 
povolené rychlosti, může vlak jet, v opač-
ném případě je třeba rychlost vlaku snižo-
vat. Na výstupech z bloku BsM je závislá 
činnost dalšího reléového bloku (BUM), 
který ovládá výstupy a vyhodnocuje vstu-
py řídicích obvodů vlaku. Pokud ke sní-
žení rychlosti nedojde do stanovené doby, 
resp. nejsou splněny stanovené podmínky, 
je vlak zastaven nouzovou pneumatickou 
brzdou (zasáhne bezpečnostní elektro-
pneumatický ventil). Posledním blokem 
je tzv. adaptér ARs, o který byl systém 
doplněn až v Praze. Ten zajišťuje bez-
pečnost při přítomnosti dvou vlaků v jed-
nom kolejovém obvodu a dále pak zavádí 
funkci předvěsti – tj. informaci o rychlosti 
v následujícím kolejovém obvodu. Zaří-
zením ARs kontrolované rychlosti 80, 
60, 40 a 20 km/h jsou spolu s předvěs-
tím znakem zobrazovány na stanovišti. 
strojvedoucí musí řídit vlak tak, aby tuto 
návěštěnou rychlost nepřesáhl a včas začal 
brzdit v případě požadovaného snížení 
dovolené rychlosti.  

Z technického pohledu je dnes vlakový 
zabezpečovač ARs vpravdě historickou 
technologií. Ve své době však po všech 
provedených úpravách patřil k vyspělým 
technickým zařízením a v porovnání 
s železnicí nebo jinými, zvláště staršími 
metry, poskytoval nadstandardní míru 
bezpečnosti provozu vlakové dopravy. 
Lze konstatovat, že se ARska v intenziv-
ním provozu pražského metra na všech 
třech trasách dobře osvědčila.  Z hlediska 
zajištění primární bezpečnosti se jí nedá 

mnoho vytknout ani z pohledu současné 
doby (je-li  provozována na starší generaci 
vlaků se stejnosměrným pohonem, který 
není přirozeným zdrojem střídavé složky 
zpětného trakčního proudu, jež by moh-
la rušivě ovlivnit její funkce), horší je to 
z hlediska náročnosti na údržbu a zajišťo-
vání náhradních dílů.

Jak již bylo naznačeno, technologie 
vlakových zabezpečovačů úzce souvisí 
s technologií vlaků. Principiální nekom-
patibilita ARsky s moderním střídavým 
pohonem vlaků nové generace byla pří-
činou toho, že v předstihu před přícho-
dem nových vozů na trať C musela být 
v druhé polovině 90. let vyměněna za VZ 
modernější koncepce – PA135. Proces 
obnovy zabezpečovačů pokračoval dále, 
a tak i na trati A byla ARska záhy vymě-
něna za zařízení modernější – sOP/LZA 
(není bez zajímavosti, že základní idea 
polského VZ typu sOP vychází ze stej-
ného, tj. rychlostního principu jako ARs 
– byť zásadním způsobem inovovaného). 
Proces generační obnovy měl pokračovat 
i na trati B, doposud k tomu ale nedošlo. 
Po zrušení výběrového řízení na dodávku 
nového vlakového zabezpečovače na trati 
B byla mobilní část ARsky namontována 
na rekonstruované vlaky 81-71M a do-
dnes je tak provozována. Nutno přiznat, 
že tento krok byl nouzovým řešením, 
rekonstruované vozy byly připraveny pro 
moderní VZ, nikoliv pro hmotnou a ob-
jemnou starou ARsku. Kvůli tomu bylo 
nutno zrušit 3 místa k sezení v prostoru 
pro cestující a do uvolněného prosto-
ru byla implementována skříň s bloky 
ARs. Z důvodu provizornosti řešení byla 
na minimum redukována i návaznost 
ARsky na řídicí obvody vlaku, což klade 
vyšší nároky na preciznost práce strojve-
doucího při řízení vlaku. Bohužel se zdá, 
že toto provizorní řešení bude v provozu 
ještě nějakou dobu dosluhovat.

VZ jsou speciální ZaříZení, 
která jsou naVržena 
a schValoVána jako 
beZpečná Ve smyslu 
ZabeZpečoVací techniky.



Na tříměsíční 
výluku vokovické 
vozovny se musí 
důkladně připravit 
jak vedoucí vozovny 
Petr Kadeřábek, tak 
vedoucí provozov-
ny Pavel Tetliak.

Za přátelskou atmosférou 
na VeleslaVín
V čase předvánočního shonu, kdy domácnostmi voní cukroví, celou republiku pokrývá sníh a rtuť 
teploměru klesá až k -15 ˚C, jsme se vypravili do vozovny ležící na severozápadě prahy na trati 
vedoucí z Dejvic do Divoké Šárky, do vozovny Vokovice. 

Text a foto: Jana Šejnohová
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Stavba vokovické vozovny naplno 
odstartovala 22. července 1931. 
První tramvaje se však ve vozov-

ně objevily ještě před jejím oficiálním 
otevřením, v závěru roku 1932, a to 
v souvislosti s výstavbou Vítězného ná-
městí v Dejvicích, kdy bylo nutné nalézt 
místo pro tramvaje, zajišťující provoz 
mezi vozovnou a původní konečnou 
ve Vokovicích. Pravidelný provoz pak 
zahájila vozovna až 1. května 1933. 

Základem vozovny je hala rozdělená 
na pět lodí o šesti kolejích. Má tedy 
30 odstavných kolejí, což v žádné jiné 
pražské vozovně nenajdeme. Opome-
nout nelze ani kolej třicátou první, která 

původně sloužila k zásobování uhlím 
a pískem. V roce 1953 byla ve vozovně 
zřízena lakovna tramvají, která zde fun-
govala až do konce 60. let. Řadu let se 
také za vraty vokovické vozovny ukrý-
valy historické klenoty pražské kolejové 
dopravy, které jsou od roku 1992 sou-
částí expozice Muzea MHD ve Střešo-
vicích.  

Vokovická vozovna, pro niž jsou typic-
ké nízkopodlažní spoje typu T3R.PLF, 
oslaví v letošním roce významné osm-
desátileté jubileum a přesně v té době 
bude procházet složitou rekonstrukcí, 
po které by měla být připravena na pří-
chod nejnovějších tramvají typu 15T. 

Na pozitiva i negativa spojená s provo-
zem vozovny jsme se zeptali dvou nejpo-
volanějších, a to vedoucího provozovny 
Pavla Tetliaka a vedoucího vozovny  
Petra  Kadeřábka. 

Jak byste charakterizovali vozovnu  
z hlediska specifik, předností a možných 
překážek? 
Slova se ujímá vedoucí vozovny Petr Ka-
deřábek: „Naše vozovna je specifická pře-
devším tím, že je od nás blíž na letiště než 
na metro. Co se týká provozu, jsme asi je-
dinou vozovnou, která má větší počet mi-
mopražských řidičů, s čímž souvisí i malý 
nedostatek, týkající se počtu parkovacích 
míst.“ A Pavel Tetliak navazuje svými 
specifiky: „Opravdu typické jsou pro 
naši vozovnu tramvaje typu T3R.PLF 
s prostředním nízkopodlažním článkem, 
kterými zajišťujeme celkem 26 garanto-
vaných spojů. Zajímavostí je skutečnost, 
že sídlíme na Veleslavíně a jmenujeme 
se vozovna Vokovice. Nevýhodou je vý-
jezd a zatažení z Evropské ulice, které je 

Počet zaměstnanců k 10. 12. 2012

JPT	 203
JSVT	 63
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Na prvNího máje letošNího 
roku oslaví vozovNa 
vokovice 80. výročí zahájeNí 
pravidelNého provozu.

pouze jednokolejné. To se ovšem změní 
při letošní rekonstrukci TT na Evropské 
a kolejové harfy na dvoře vozovny.“

Co vás v poslední době nejvíce potěšilo? 
„Podařilo se nám zajistit rekonstrukci 
výpravny, která už nový kabát skutečně 
potřebovala. Dále se podařilo zajistit pro 
depo objízdnou kolej a potěšila nás i do-
dávka vozů typu T3R.PLF, jimiž zajiš-
ťujeme o víkendu provoz garantovaných 
nízkopodlažních spojů, kde jsou jenom 
sólo vozy,“ představuje nejvýraznější po-
zitiva poslední doby vedoucí vozovny. 
„V souvislosti s výlukami, které jsme le-
tos v květnu, červenci a říjnu absolvovali, 

mě potěšil přístup našich zaměstnanců,“ 
chválí osazenstvo vozovny Pavel Tetliak 
a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že jsme 
projížděli vozovnou Strašnice, kde jsme 
prováděli denní ošetření tramvají, a potom 
parkovali v Hostivaři, bylo to pro naše za-
městnance opravdu náročné, ale zvládli to. 
Samozřejmě bych rád vyzdvihl vstřícnost 
kolegů z ostatních provozoven, především 
pana Dupkaly ze Strašnic a pana Jandy 
z Hostivaře, protože spolupráce s nimi byla 
skutečně příkladná. Dále nás potěšilo, že se 
konečně podařilo odvézt všechny vyřazené 
tramvaje, které nám znesnadňovaly mani-
pulaci s vozy a omezovaly remízovací ka-
pacitu. V neposlední řadě bych chtěl upo-

zornit na nově položené světlé plast betony 
na všech pochozích a přístupových cestách. 
Probíhá i výměna zastaralých osvětlovacích 
těles v halách depa za nové o vyšší svítivosti.
Haly provozovny se tím hodně prosvětlily 
a vozovna vypadá určitě lépe,“ dokončuje 
výčet vedoucí provozovny. 

Jaké problémy aktuálně řešíte?
„Momentálně nás nejvíce tíží, jak už na-
kousl kolega, uzávěrky vozovny. V roce 
2013 nás čeká, pokud se vše podaří, dlou-
há tříměsíční výluka, od června do září,“ 
otevírá otázku nejpalčivějších problémů 
Petr Kadeřábek a pokračuje: „Na druhou 
stranu nás těší přístup Technické správy 
objektů, která nám zřizuje pro tyto úče-
ly provizorní výpravnu. Ta bude sloužit 
částečně nám a do budoucna i jednotce 
Provoz Tramvaje. Pokračuje vedoucí pro-
vozovny: „Intenzivně se také připravuje-
me na rekonstrukci podpěr kolejí, které už 
proběhly ve vozovnách Motol a Pankrác. 
Na začátku roku se začne u nás. V rámci 
plánované výluky, kterou tady již zmínil 
kolega, proběhne rekonstrukce kolejové 
harfy dvora a realizován bude i dvoukolej-
ný vjezd a výjezd z Evropské ulice. Co se 
týče vozů 15T, věříme, že Pankrác hlavní 
nedostatky vychytá. K nám jich má přijít 
řádově kolem třiceti,“ uzavírá příjemné 
povídání o vozovně, kde od příchodu přes 
vrátnici až po dvojici vedoucích vládne 
přátelská atmosféra, Pavel Tetliak.

Počet ujetých vozokilometrů vozovnou Vokovice v letech 2010-2012 (I-XI) 
a aktuální přehled vozidel podle typu (k 10. 12. 2012)

Rok/Typ T3 T3 R.PLF Celkem 
2010	 4	556	578	 2	011	239					 6	567	817
2011	 4	517	421	 3	640	475	 8	157	895
2012	(I-IX)	 4	236	029	 3	180	058	 7	416	087
Počet	 118	 33	 151



Roční zúčtování daně z příjmů za rok 2012
Opět se blíží doba provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění. Podmínkou 
pro provedení ročního zúčtování je vyplnění a podepsání „Prohlášení poplatníka daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ (růžový dvojlist) a předložení všech 
dokladů do 15. 2. 2013. Po tomto datu již nelze provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem. 
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Pavla Zárubová a Zuzana Štyglerová

Nezdanitelné části základu daně
podle § 15 ZDP

Hodnota darů poskytnutých 
na veřejně prospěšné účely § 15/1 ZDP

Částka zaplacených úroků z úvěrů 
použitých na financování bytových 
potřeb

§ 15/3, 4 ZDP

Úhrn příspěvků na penzijní 
pojištění §15/5ZDP nebo na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem 
snížený o 6 000,- Kč
§ 15/5 ZDP

Zánik či ukončení PP

Pojistné na soukromé životní pojištění

§ 15/6 ZDP

Zánik či ukončení ŽP

Členské příspěvky zaplacené 
odborové organizaci
§ 15/7 ZDP

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky 
dalšího vzdělávání

§ 15/8 ZDP + zákon 179/2006 Sb. + 
vyhláška 208/2007 Sb.

Roční limit  

Nejméně 1 000,- Kč nebo více než 2 % 
základu daně, nejvýše 10%základu 
daně.
Jeden odběr krve = 2 000,- Kč (krevní 
plazma, krevní destičky, kostní dřeň 
a jiné složky...)

Skutečně prokázaných 
max. 300 000,- Kč  
ze všech úvěrů poplatníků v téže 
domácnosti

Při placení úroků jen po část roku 
nesmí uplatňovaná částka překročit 
1/12 z 300 000,-  Kč za každý měsíc 
placení úroků (v jedné domácnosti)

V prokázané výši, maximálně lze 
odečíst 12 000,- Kč

V prokázané výši, maximálně 
12 000,- Kč, i kdyby měl více smluv

Skutečně prokázané, do 1,5 % 
zdanitelných příjmů
maximálně do 3 000,- Kč

V prokázané výši, maximálně
–  10 000,- Kč poplatník
–  13 000,- Kč popl. se zdrav. postižením
–  15 000,- Kč popl. s těžším zdrav. 

postižením

Podmínky – doklady   
podle § 381 ZDP

–  doklad, ze kterého musí být jasné, kdo je příjemcem daru, 
hodnota daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum 
darování (na školství, kulturu, zdravotnictví, útulky pro 
zvířata apod.) – darovací smlouva

–  prohlášení poplatníka 
–  smlouva o úvěru
–  výpis z listu vlastnictví potvrzující vlastnictví bytového 

domu, rod. domu nebo bytu ve vlastnictví
–  nájemní smlouva v případě, že se jedná o byt v nájmu
–  doklad o trvalém pobytu, jde-li o užívání
–  stavební povolení (ohlášení stavby) a po kolaudaci výpis 

z listu vlastnictví u bytové potřeby
–  potvrzení právnické osoby, že je poplatník jejím členem 

nebo společníkem – družstva
–  potvrzení, v jaké výši byly zaplaceny úroky z úvěru ze 

stavebního spoření, z hypotečního úvěru anebo z jiného 
úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry stavební 
spořitelnou, bankou

–  smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem
–  potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez 
nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně 
bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné, jedná se o příjem dle 
§ 10 a zaměstnanec musí podat daňové přiznání, pokud byl 
základ daně v předešlých letech snížen celkem o 6 000,- Kč.

–  poplatník musí mít pojistnou smlouvu uzavřenou  
jako pojistník a současně pojištěný

Doklad – smlouva o soukromém pojištění nebo pojistka
–  potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném

Při nedodržení podmínek z důvodu zániku pojištění nebo 
dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění 
odpočtu zaniká a jedná se o příjem dle § 10 a zaměstnanec 
musí podat daňové přiznání, pokud byl základ daně 
v předešlých letech snížen celkem o 6 000,- Kč.

Potvrzení odborové organizace o výši zaplacených 
členských příspěvků.

Potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující 
výsledky dalšího vzdělávání.

ODPOčty NeZDaNitelNých částí ZáklaDu DaNě, slev Na DaNi a DaňOvéhO ZvýhODNěNí 
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V  tabulce  jsou    uvedeny  veškeré  podmínky  a  doklady, 
které jsou dány zákonem č. 586/1992 Sb. (ZDP – zá-
kon o daních z příjmů), k odpočtu nezdanitelných částí 

základu daně, slev a daňového zvýhodnění. Bez těchto dokladů 
nemohou referentky personálního a mzdového oddělení provést 
odpočet při ročním zúčtování.

Ohledně  daňového  zvýhodnění  na  děti  upozorňujeme,  že 
veškeré změny vzniklé během roku, které mají vliv na uplatnění 
daňového zvýhodnění na dítě, je nutné vždy neprodleně nahlá-
sit  (bod  7.6.1  Pracovního  řádu)  a  přinést  potřebná  potvrzení 
do personálního a mzdového oddělení příslušné referentce. Ne-

bude tak zbytečně docházet k nedoplatkům na daních a s tím 
spojeným srážkám ze mzdy. 

V § 38i zákona o daních se uvádí: pokud plátce daně poskytl 
poplatníkovi daňové zvýhodnění vyšší, než měl, může dlužnou 
částku na daňovém zvýhodnění dodatečně srazit, pokud neuply-
nulo 12 měsíců od doby, kdy bylo daňové zvýhodnění nesprávně 
poskytnuto.

Daň  vyplývající  z  ročního  zúčtování  daňových  záloh,  která 
nebyla sražena vinou poplatníka, může být plátcem daně sraže-
na do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž k nesprávné 
srážce došlo.

slevy na dani
§ 35 ba

Na poplatníka
§ 35 ba / 1 a ZDP

Na manželku
§ 35 ba / 1 b ZDP

Na pobírání invalidního důchodu pro 
invaliditu I. nebo II. stupně 
§ 35 ba / 1 c ZDP

Na pobírání invalidního důchodu pro 
invaliditu III. stupně
§35 ba / 1 d ZDP

Držitel průkazu ZTP/P
§ 35 ba / 1 e ZDP

Student soustavně se připravující 
na budoucí povolání
§ 35 ba / 1 f ZDP

Daňové zvýhodnění podle § 35 c 
a 35d zákona 1)

Daňové zvýhodnění na každé 
vyživované dítě v domácnosti
§ 35 c / 1 ZDP

Daňové zvýhodnění na vyživované 
dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P
§ 35 c / 7 ZDP

Z toho : 
–  sleva na dani podle § 35 c

–  daňový bonus
§ 35 c / 3 ZDP

Roční
odčítá se 
od vypočtené 
daně  

24 840,- Kč

24 840,- Kč
49 680,- Kč
držitelka průkazu  
ZTP/P – invalidita 
III. stupně

2 520,- Kč

5 040,- Kč

16 140,- Kč

4 020,- Kč

Roční

13 404,- Kč  
na 1 dítě

26 808,- Kč

alespoň 100,- Kč
max. 60 300,- Kč 
ročně

Měsíční
odčítá se 
od vypočtené 
zálohy  

2 070,- Kč

210,- Kč

420,- Kč

1 345,- Kč

335,- Kč

Měsíční

1 117,- Kč  
na 1 dítě

2 234,- Kč

alespoň 50,- Kč
max. 5 025,- Kč 
měsíčně

Podmínky – doklady

–  podepsané prohlášení

–  podepsané prohlášení
–  společná domácnost
–  vlastní příjem uplatněné osoby nepřesáhl 68 000,- Kč za rok
–  v případě uzavření manželství v průběhu roku za každý 

měsíc 2 070,- Kč na jehož počátku již byla manželkou 
(manželem) poplatníka

–  výměr o přiznání důchodu
–  potvrzení o výplatě důchodu

Průkaz ZTP/P

335,- Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl považován 
za studenta
–  potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí 

povolání, max. do 26 let věku, u presenčního doktorského 
studia do 28 let věku

–  předložení RL dítěte k nahlédnutí a ověření
–  potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, že nárok 

na daňové zvýhodnění neuplatňuje on
–  u zletilých dětí potvrzení školy o soustavné přípravě 

na budoucí povolání

–  stejné jako u daňového zvýhodnění 
–  plus průkaz ZTP/P dítěte

–  pokud úhrn ročních příjmů dosáhne alespoň 6násobku 
minimální mzdy, tj. 6 x 8 000 = 48 000,- Kč

–  měsíční daňový bonus, pokud úhrn měsíčních příjmů 
dosáhne alespoň poloviny minimální mzdy, tj. 4 000,- Kč

Bližší informace Vám rády poskytnou referentky oddělení 500250 – Personální a mzdové. 

Maximálně do výše vypočtené daně 

snížené o slevu na dani



Ve vestibulu na Flo-
renci zaujal v rámci 
projektu Nalaďte se 
v metru svým vy-
stoupením prestižní 
komorní orchestr 
Conca Collegium, 
složený z členů 
České filharmonie 
a Symfonického 
orchestru Českého 
rozhlasu. Pravidelně 
vystupuje na vý-
znamných domá-
cích i zahraničních 
festivalech.

Přelom roku  
ve sváteční 
atmosféře
Tentokrát je pravidelná rubrika Fotoreportáž skladbou tří projektů, 
spojených s Vánocemi. U všech stál Dopravní podnik, který tak  
ukázal, že si v celoročním technicko-dopravním chvatu najde čas 
a prostor na podporu akcí, které cestujícím přinášejí ke standardním 
službám něco navíc.
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Naladit se v metru i o Vánocích 
umožnilo pokračování projektu 
z loňského dubna. Ve čtvrtek 

20. prosince tak mohly ve vestibulech čtyř 
stanic zaznít skladby s vánoční tematikou 
v podání šesti seskupení: sbor Bruncvík, 
orchestr Conca Collegium, Pěvecký sbor 
DPP, sbor BesHarmonie, Mezinárodní 
konzervatoř Praha a Pražské dechové trio. 
Druhou událostí byla již tradiční podpora 
putování Betlémského světla po hlavním 

městě. V sobotu odpoledne 22. prosince 
měla po Praze svou trasu historická tram-
vaj, na jejíž palubě skauti dávali připálit 
tento symbol Vánoc všem zájemcům, 
kteří přistoupili. Vrchol vánočního obdo-
bí pak obstaral Pěvecký sbor Dopravního 
podniku, který vystoupil s bohatým re-
pertoárem v kostele sv. Ignáce na Karlově 
náměstí 3. ledna. Na pomoc si vzal sólisty 
z Pražského filharmonického sboru a in-
terprety na hudební nástroje.

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna
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Vlevo: Již po čty-
řiadvacáté přivezli 
Betlémské světlo 
skauti a skautky, 
kteří jej ochotně 
nabízeli všem 
příchozím, mj. 
na smyčce Olšanské 
hřbitovy, Zámecká, 
Výstaviště, Florenc 
a na Smíchovském 
nádraží.

Vpravo: Vánočně 
vyzdobený raně 
barokní kostel 
svatého Ignáce 
z Loyoly a zvuk 
varhan přidaly 
na atmosféře Brixi-
ho vánoční mše 
Missa Pastoralis 
v podání Pěveckého 
sboru Dopravního 
podniku.

Vlevo: Pod taktov-
kou sbormistra Lu-
káše Janírka zazněly 
koledy a lidové písně 
počínaje 15. stoletím 
a konče soudobou 
hudbou. Tentokrát se 
společně s Pěveckým 
sborem představili 
i sólisté Pražského 
filharmonického 
sboru.

O svezení 
v historické 
tramvaji a zažeh-
nutí Betlémského 
světla měli i při 
posledním adventu 
zájem rodiče 
i s dětmi. Světlo 
za nimi do Prahy 
tradičně doputo-
valo z Rakouska 
přes Brno.

Vpravo: Na Můstku vystoupil pěvecký 
studentský sbor BesHarmonie, který 
vznikl před dvanácti lety na gymnáziu 
Jaroslava Heyrovského a má na svém 

kontě řadu ocenění. Jeho repertoár se 
dá stručně shrnout do éry od rene-

sanční hudby 16. století, přes spirituály 
a lidové písně až po moderní „vážnou“ 

hudbu 20. století i hudbu populární.



Takový byl celkový 
pohled na opravnu 
tramvají v areálu 
ústředních dílen 
v Hostivaři v roce 
1972. Přestože zpo-
čátku připomínala 
spíše staveniště, 
provozy už musely 
sloužit svému účelu.

Lednový  
historický

kaLeidoskop
V pravidelné rubrice Historie tentokrát přinášíme pestrou směsici lednových událostí z Dopravního 
podniku a pražské dopravy, u nichž si letos připomínáme jejich kulatá či půlkulatá výročí.

Pavel Fojtík, foto: Ivo Mahel, archiv DPP a autor
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N a  samém  počátku  roku  1968, 
2. ledna ve 13 hodin, oficiálně 
zahájila činnost první část areá-

lu ústředních dílen Dopravního podniku 
v Hostivaři. Do formálního užívání tehdy 
byla slavnostně předána některá pracoviště 
opravny tramvají. Stalo se tak po necelých 
6  letech stavby, 17  letech projektové pří-
pravy a 36 let poté, co někdejší Elektrické 
podniky  získaly převážnou část dnešních 
pozemků  nacházejících  se  na  rozhraní 
Hostivaře, Malešic, Strašnic, ale i Štěrbo-
hol. Jak svědčí dobové materiály, opravna 
na  počátku  roku  ještě  připomínala  spíš 
staveniště  a  ještě  řadu  měsíců  trvalo  po-
stupné uvádění  jednotlivých specializova-
ných pracovišť do provozu. Jako poslední 
byly až od 1. listopadu 1970 do Hostivaře 
převedeny opravy hlavic pantografů, čímž 
definitivně  skončily  opravy  tramvají  T1 
a T3 na jiných pracovištích. 

Než  byly  dílny  vyprojektovány  a  nako-
nec postaveny alespoň v současné podobě, 
změnila  se  několikrát  koncepce  pražské 
městské hromadné dopravy, což se logicky 
projevovalo v neustále se měnící skladbě po-
třebných dílenských objektů,  jejich význa-
mu a nakonec i v pořadí nezbytnosti jejich 
výstavby. Podobu dílen ovlivnily i měnící se 
představy  o  organizaci  nebo  rozsahu  čin-
ností Dopravního podniku. Nikdy nebyly 
postaveny například univerzální dílny, kde 
se  měly  vyrábět  například  kolejové  kon-
strukce, nebyly postaveny ani nové dílny pro 
stavbu a opravy trolejového vedení. Rozlehlý 
areál ústředních dílen tak vlastně podle pů-
vodních představ dodnes nebyl dokončen. 
Přesto se pracoviště, která se v něm nachá-
zejí, ať již jde o jubilující opravnu tramvají, či 
opravnu autobusů (ta mimochodem oslaví 
letos v létě své 30. výročí), stala významnou 
částí Dopravního podniku. Ostatně – vlast-

ní ústřední dílny Dopravního podniku ne-
byly v té době nějakou novinkou. Existovaly 
jako součást bývalých Elektrických podniků 
už  od  roku  1900,  kdy  se  ještě  nacházely 
v areálu Ústřední elektrické stanice v Ho-
lešovicích.  Ještě  dost  našich  zaměstnanců 
pak pamatuje léta, kdy byly ústřední dílny 
ve slavné karlínské Rustonce. Pracovníkům 
opravny tramvají blahopřejeme.

PřED 35 lETy v PRazE vyJEly 
klOubOvé IkaRuSy
v  pondělí  16.  ledna  1978  se  Pražané 
poprvé  svezli  v  pravidelném  provozu 
maďarskými  kloubovými autobusy 
Ikarus 280.08, které Dopravní podniky 
hlavního města Prahy obdržely v závěru 
předcházejícího roku. Jednalo se o dvacet 
autobusů  evidenčních  čísel  4000–4019. 
Po  deseti  letech,  v  roce  1987,  jich  měl 
DPP v evidenčním stavu 307. autobusy 



Málokterou 
tramvajovou trať 
můžeme v Praze 
přehlédnout úplně 
celou, tu v ulici 
U Brusnice ano. 
Snímek byl pořízen 
v roce 1983, kdy  
jí bylo 70 let.

Dole:  Vůz T1 
č. 5103 byl zachy-
cen fotografem 
na lince č. 23 
ve smyčce Špejchar 
30. prosince 1982.

Zcela dole: Jeden 
z prvních autobusů 
Ikarus 280.08 
nabírá v lednu 1978 
na lince 190 v za-
stávce Budějovická 
své cestující.
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Ikarus  280.08  prokazovaly  ve  své  době 
mimořádnou  službu. Na okrajích Prahy 
tehdy  vyrůstala  řada  rozsáhlých  sídlišť, 
která  většinou  nebyla  propojena  s  cent-
rem města kapacitní kolejovou dopravou. 
Protože běžné „krátké autobusy“, jak jim 
dnes slangově často říkáme, neměly šanci 
zajistit přepravu desetitisíců Pražanů, bylo 
nutné nepříznivou situaci řešit nákupem 
vozů  kloubových.  Jeden  takový  vůz  byl 
schopen přepravit až o 50 % cestujících 
víc. Jen pro srovnání si uveďme, že tehdy 
nejrozšířenější  typ  autobusu  ŠM-11  byl 
určen pro 96 cestujících, zatímco v Ikaru-
su bylo místo pro 140 osob. Poprvé byly 
autobusy nasazeny na linku č. 190, která 
tehdy propojovala Jižní Město se stanicí 
metra budějovická. brzy se kloubové au-
tobusy objevily také na lince 177. 

Přestože mezi Pražany nebyly tyto au-
tobusy  příliš  oblíbené  pro  značný  hluk 
v  interiéru,  nedobré  topení  a  nepříliš 
velké  pohodlí,  zapsaly  se  významným 
způsobem do historie pražské autobusové 
dopravy a našly si i řadu příznivců. 

Od roku 1991 dostaly Ikarusy tuzemskou 
konkurenci v kloubových autobusech karo-

sa b 741. v pravidelném provozu svezl po-
slední Ikarus své cestující 1. července 1999 
na lince 215. Jeden autobus Ikarus 280.08 
se  oprávněně  stal  součástí  sbírek  Muzea 
městské hromadné dopravy v Praze.

PřED 30 lETy DOJEzDIly 
TRaMvaJE T1
Není to dávno, co jsme si připomínali půl 
století provozu legendárních tramvají typu 
T3. Tyto slavné vozy měly své předchůdce. 
Na počátku typové řady vozů T byla ne-
méně slavná „té jednička“. První tramvaj 
typu T1  (tehdy  se  označovala  římským 
číslem T I) projela pražskými ulicemi při 
předváděcí jízdě 22. listopadu 1951. Jedna-
lo se o elegantní vůz zcela nové koncepce, 
která vycházela z amerických vozů PCC, 
vybavený  dvěma  dvounápravovými  pod-
vozky. byla tak zahájena zásadní obměna 
vozového  parku  spočívající  v  postupném 
nahrazování  dosavadních  dvounápravo-
vých tramvají. Proti původním předpokla-
dům tato proměna trvala o více jak deset 
roků déle a skončila až v roce 1974. 

První vozy T1 byly nasazovány od roku 
1952 zpočátku především na  linku číslo 
4 (první od 17. března 1952) a od 1. pro-
since 1955 na sedmnáctku. během let se 
pochopitelně vystřídaly na mnoha dalších 
linkách.  zpočátku  byly  vybaveny  tyčo-
vým sběračem, který byl v  letech 1964–
1966 postupně nahrazován pantografem. 
Podobně  jako  u  tramvají  T3  byla  také 
u tramvají T1 provedena úprava čelních 
orientací  a  uskutečnila  se  řada  dalších 
změn.  Celkem  pražský  Dopravní  pod-
nik obdržel 133 tramvají T1. Jejich počet 
začal klesat především od druhé polovi-
ny sedmdesátých let. linky číslo 23 a 26 
byly poslední, na nichž tento typ tramvají, 

které se nespřahovaly do dvojic (pomine-
me-li zkoušky), jezdil. když bylo koncem 
roku  1982  dodáno  prvních  20  tramvají 
T3  Su,  bylo  možné  provoz  posledních 
vozů T1 ukončit. Těsně před vánocemi 
tak zmizely z linky č. 26 a formálně měl 
být  jejich  provoz  ukončen  od  1.  ledna 
1983 i na lince 23. Přesto se ještě občas 
několik  vozů  objevovalo  příležitostně 
v provozu i během ledna. Úplně poslední 
tramvají T1  v  pravidelném  provozu  byl 
vůz č. 5103 vozovny Střešovice 25.  led-
na  1983.  Symbolická  rozlučková  jízda 
uspořádaná  pro  uzavřený  okruh  členů 
kroužku přátel městské dopravy  se pak 
uskutečnila 25. března 1983. Pro budoucí 
generace je v Muzeu městské hromadné 
dopravy  v  Praze  zachován  vůz  č.  5001, 
tedy první svého typu. ve Střešovicích se 
dochoval i vůz č. 5002 určený k příleži-
tostnému provozu a různí zájemci si ho 
mohou pronajmout. 

SPOJOvaCí TRať u bRuSNICE 
Slaví 100 lET
krátká, ale významná trať v severní části 
ulice U Brusnice  se  zařadila  mezi  vý-
znamné jubilantky. byla uvedena do pro-
vozu 26. ledna 1913, kdy nahradila dnes 
už  prakticky  zapomenutou  trať  v  ulici 
u Prašného mostu, která byla pro provoz 
sklonově  velmi  nepříznivá  (101,9  ‰). 
Mnoho let byla tato trať pouze jednoko-
lejná. byla určena výlučně k manipulační-
mu  spojení hradčanské  tramvajové  tratě 
se střešovickou vozovnou, případně k od-
stavování  vlečných  vozů  mimo  špičku. 
zajímavostí, podobně jako v případě její 
předchůdkyně v ulici u Prašného mostu, 
byla vrata na čáře potravní daně, která se 
na noc zavírala. Trať byla před sokolským 
sletem v roce 1926 vybavena druhou kolejí 
kromě křižovatky u Městského sirotčince 
(dnes jí říkáme brusnice sever), která byla 
na  dvoukolejný  trojúhelník  upravena  až 
před  dalším  sletem  v  roce  1932.  Právě 
sokolské  slety  byly  vzácnou  příležitos-
tí,  kdy  se  po  trati  přepravovali  cestující. 
Dodejme, že jižní křižovatka s Jelení ulicí 
se zásadním způsobem proměnila v roce 
1938, kdy byla zrušena původní trať přes 
Nový Svět na Pohořelec. Od té doby má 
trať v zásadě stejnou podobu. 

v pravidelném běžném provozu se uli-
cí u brusnice poprvé vydaly vlaky linky 
číslo 20 od 26. února 1973, tedy po 60 le-
tech existence zdejší tratě. zcela zásadní 
význam měla tato spojovací trať při dlou-
hodobých  výlukách  úseku  Prašný  most 
–  Špejchar  vyvolaných  stavbou  stanice 
metra Hradčanská (1976–1977) nebo při 
stavbě tunelu blanka (2008 a 2010), kdy 
zajišťovala spojení celé dejvicko-vokovic-
ké oblasti s centrem města.



Josef Secký upro-
střed své party  
kamarádů – letec-
kých modelářů

Modelářství je koníček 
na celý život
Když se řekne modelář, mnohým se možná vybaví 
stařík se silnými brýlemi, který pod lampičkou ve své 
dílně vysedává dlouhé hodiny a s fanatickou radostí 
dává dohromady rozmanité modely. 
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V modelářské prodejně 
pořizuju jenom materiál. 
modely staVím buď  
podle Vlastních plánků, 
nebo podle náVrhů sVých 
kamarádů.

Ten, kterého vám představíme 
v dalším pokračování našeho 
seriálu, mapujícího zajímavé 

koníčky zaměstnanců DPP, vůbec této 
představě ani věkem ani vzezřením ne-
odpovídá. Josef Secký se u Dopravního 
podniku vyučil v roce 1980 jako autome-
chanik a jeho prvním působištěm byla 
garáž na Kačerově. Zde strávil několik 
let, a pak podnik na čas opustil. Zpátky se 
vrátil v roce 2005 na pozici technik OTK 
Hostivař a nyní již šestým rokem zastává 
funkci technika strojů a zařízení.  

Kdo vás k modelářství přivedl?
Modelářstvím se zabývám od dětských 
let, díky otci. Modelářství je vášeň a také 
koníček, který, pokud vás chytne, vydrží 
vám po celý život. 
Vaší „specializací“ jsou modely letadel. Dělal 
váš otec také letadla nebo i něco jiného, 
například historické automobily, vláčky…?
Ne, pouze letadla. Nic jiného nás ani ne-
lákalo. Láska a obdiv k letadlům mi byla 
dána odmalička, a tak jsem u toho zůstal. 

Jak veliký je váš největší a naopak 
nejmenší model?
Největší, když budu počítat pouze mo-
torové modely, je Mustang, americká 
stíhačka z druhé světové války s rozpětím 
křídel 1,9 m. Který je úplně nejmenší, to 
se úplně říct nedá, ale do této kategorie 
bych zařadil asi házecí modely a rádiem 
řízená letadla s rozpětím kolem 80 cm. 
Kolik času průměrně vám zabere  
tvorba jednoho modelu?
To je hodně těžká otázka. U každého 
modelu si říkáte, že si to budete měřit 
a počítat, zatím však k tomu nikdy nedo-
šlo. Mám kamaráda, který dělá makety 
v podstatě totožné se skutečnými letadly 

do posledního detailu, a jemu práce zabe-
re i 3500 hodin. 
Z jakého materiálu letadla zhotovujete?
Materiálem pro výrobu bývá nejčastě-
ji překližka, balza, smrk a na potah dříve 
papír a dnes převážně barevné nažehlovací 
fólie. 
Jak jsou jednotlivé komponenty  
finančně náročné?
Nejdražší je vždycky rádiové vybavení, ale 
to je věc, která vám zůstává do dalšího le-
tadla. Takže pokud bych spočítal čistě ma-
teriálovou stránku průměrně velkého, ne 
moc náročného letadla, tak myslím, že se 
vejdete možná i do jednoho tisíce korun. 
Stavíte modely podle vlastních  
návrhů, nebo je pořizujete ve  
specializované prodejně?
V modelářské prodejně pořizuju jenom 
materiál. Modely stavím buď podle vlast-
ních plánků, nebo podle návrhů svých ka-
marádů. Jinak všechny modely si stavím 
od základu sám, žádné lepení předem 
koupených součástek dohromady.
Jste členem nějakého sdružení modelářů?
Členem sdružení nejsem, ale máme 
partu, se kterou chodím létat. Z legrace 
můžu říct, že jsme takový debatní svaz. 
Přes zimu se scházíme buď u někoho 
v dílně, zajdeme si na pivko nebo třeba 
do čajovny. Vyměňujeme si zkušenos-
ti, plánky a bavíme se o letadlech, která 
máme všichni rádi. 
Stavíte své modely každý den,  
nebo v etapách? 
Každý den určitě ne. Jsou období, kdy 
vás to chytne a pracujete třeba čtrnáct dní 
v kuse, soboty, neděle. A pak se dostanete 
do fáze, kdy vás to buď nebaví, nebo vás 
něco zastaví, a model leží třeba měsíc. 
Sdílí tuto zálibu ještě někdo z rodiny?
Bratr se modely zabývá také. Shodou 
okolností je to také zaměstnanec DPP. 
Jinak kromě otce nikdo. Syn závodně 
tancoval a je dvojnásobným mistrem re-
publiky v akrobatickém rokenrolu.

Jana Šejnohová, foto: archiv Josefa Seckého



Kam v Praze za Kulturou

Výstava Františka Kupky
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Až do 3. března 2013 můžete 
v Salmovském paláci na Hrad-
čanském náměstí navštívit 

výstavu děl Františka Kupky nazvanou 
Cesta k Amorfě. Jestliže abstraktní umě-
ní představuje jedno z klíčových témat 
dějin umění 20. století, pak je třeba připo-
menout, že František Kupka patří (spo-
lu s Robertem Delaunayem a Vasilijem 
Kandinským) k jeho zakladatelům. 

František Kupka prožil dlouhý život 
a zasahoval do vývoje výtvarného umě-
ní mnoho desetiletí, ale rozhodujícím 
momentem jeho vstupu na mezinárodní 
uměleckou scénu, jejímž centrem tehdy 
byla jednoznačně Paříž, zůstává Podzim-
ní salón roku 1912, kdy vystavil obrazy 
Amorfa, Dvoubarevná fuga a Amorfa, 
Teplá chromatika. Jde o okamžik, který 
je tradičně považován za první veřejnou 

prezentaci abstraktního umění vůbec. 
Autoři výstavy – František Kupka, Cesta 
k Amorfě, Kupkovy salony 1899-1913 – 
Markéta Theinhardt a Pierre Brullé zvo-
lili tento okamžik za vrcholný a zároveň 
závěrečný bod celého projektu. Rozhodli 
se na základě zevrubné znalosti histo-
rických pramenů zmapovat cestu, která 
k němu vedla, a doložit ji na konkrétních 
výtvarných dílech.

Milan Slezák

Správná odpověď z Fotosoutěže v DP kontaktu č. 12 zněla:  Anděl.  
Dva vouchery do kina získali: Kristýna Kiliánová, Jaroslav Včelák a Jaroslava Víznerová.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

Jaký objekt je na snímku a kde se nachází?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte volné vstupenky pro dvě osoby na výstavu Františka Kupky 
a DVD Dopravní podnik pro 21. století.

Odpověď zašlete nejpozději do pátku 1. února 2013 na e-mailovou adresu:  
soutezdpk@dpp.cz (předmět Fotosoutěž).

›
›
›

›››
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