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naskytla se mi výjimečná příležitost ob-
rátit se na vás prostřednictvím tohoto 
vnitropodnikového média. Rád bych 
toho tedy využil a alespoň touto cestou 
vám se zpožděním popřál do nového 
roku jen vše dobré a hodně úspěchů ne-
jen v zaměstnání. 

Na začátku navážu na slova generálního 
ředitele Milana Křístka, který v minulém 
čísle DP kontaktu psal o neustálém zlep-
šování kvality služeb dodávaných našim 
zákazníkům. Je to náš společný a logický 
cíl, protože městská hromadná doprava 
bez spokojených cestujících nemůže exis-
tovat. Rád bych docílil toho, aby Doprav-
ní podnik získal zpět svou důvěryhodnost 
a aby práce jeho zaměstnanců nebyla zne-
važována. Pevně věřím, že se nyní situace 
zklidní a pod novým vedením bude tato 
významná společnost výkonná a stabilní. 
Jen tak se mohou uskutečnit všechny vel-
ké i malé plány, které budou pro rozvoj 
pražské dopravy potřebné. 

V loňském roce pražská městská 
hromadná doprava zažila po dlouhých 
letech velké systémové změny, které 
přizpůsobily veřejnou dopravu novým 
potřebám cestujících. Vznikl tak pře-
hlednější a efektivnější systém veřejné 
dopravy v hlavním městě. Chtěl bych 
vám nyní alespoň touto cestou doda-

tečně poděkovat za trpělivost 
a úsilí, které jste museli kvůli 
reformě vynaložit. Zároveň 
bych chtěl ocenit vaše nasaze-
ní a perfektní výkon v oněch 
náročných zářijových dnech, 
které jste zvládli naprosto 
profesionálně a i díky vám se 
nenaplnily katastrofální pro-
gnózy, jež byly slyšet ze všech 
stran. Velmi si toho vážím, 
protože vím, že změny bývají 
pro člověka náročné.

Oceněním vaší práce může 
být lednový anketní prů-
zkum. Ten prokázal, že cestu-
jící hodnotí pražskou MHD 
rok od roku lépe a vnímají ji 
i po zářijových změnách pozi-
tivně. Spokojenost s veřejnou 
dopravou v metropoli vyjádřilo 93 procent 
cestujících, na rozdíl od předešlého roku, 
kdy toto stanovisko zaujalo „jen“ 87 pro-
cent lidí. Nadprůměrně spokojení jsou 
lidé s dodržováním jízdních řádů a výrok 
„MHD v Praze se dostanu všude tam, 
kde potřebuji“ získal průměrnou známku 
1,68. Průměrná známka, kterou cestující 
systému integrované dopravy vystavili, 
měla za všechny otázky hodnotu 2,05 (při 
známkování 1 až 5 jako ve škole). 

Je tedy vidět, že pražská veřejná dopra-
va stále patří mezi jedny z nejkvalitněj-
ších v celé Evropě, což je možné hlavně 
díky vám všem a vaší dobře odvedené 
práci. Doufám, že Pražané i návštěvní-
ci metropole budou s dopravou i nadále 
spokojeni, a že nás čekají pouze pozitivní 
změny a úspěšný rok 2013.

Josef Nosek,
člen dozorčí rady DPP a náměstek 

primátora HMP pro oblast dopravy
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Cvičné vykolejení v Motole
V sobotu 19. ledna 2013 se v úseku tramvajové trati Anděl 
– Sídliště Řepy s vyloučeným provozem uskutečnilo pro-
věřovací  cvičení pohotovostních  složek DP a  složek  IZS 
s námětem vykolejení tříčlánkové tramvaje typu KT8D5.
RN2P a povalení chodce tramvají. Zaměstnanci  jednotek 
Hasičského záchranného sboru DP nejprve vykolejili před-
ní podvozek tramvaje pomocí hydraulického zařízení Lukas 
a umístili pod tramvaj cvičnou figurínu, aby simulovali situa-
ci po dopravní nehodě. Následně byly na místo události po-
volány oba pohotovostní autojeřáby DP s posádkami, které 
provedly zdvižení přední části tramvaje za účelem vyproš-
tění povalené osoby a opětovně vrátily tramvaj do kolejí. 
Navzdory sněhu a mrazivému počasí proběhlo cvičení bez 
nedostatků a přineslo užitečné poznatky. 

Studenti SPŠd ve FinSku
Krátce před Vánoci se sedm studentů třetích ročníků 
oboru  autotronik  zúčastnilo  odborné  stáže  ve  finské 
Jyväskyle. Pobyt studentů byl hrazen z grantu Evropské 
unie,  konkrétně  z programu Leonardo da Vinci. Mladí 
autotronici dostali  příležitost  vyzkoušet  si  své doved-
nosti ve školních dílnách, kde se zabývali nejen diagnosti-
kou závad, jejich odstraňováním a běžným servisem, ale 
vyzkoušeli si i demontáž motoru školního vozu BMW.

V lednu navštívili „Zemi tisíců jezer“ také vyučující od-
borných předmětů. Během týdne, který v Jyväskyle strá-
vili, se seznámili s činností různých pracovišť a výuko-
vých center, nahlédli pod pokličku technického zázemí 
školy a užili si i tradiční severské kratochvíle, jakými jsou 
koupel v zamrzlém jezeře nebo saunování. Projekt bude 
pokračovat i v příštím školním roce, kdy se do Finska 
vypraví informatici a automechanici. 

Plán výMěn výhybek v Metru
Loňský rok byly v metru odstartovány první úplné opravy výhybek ulože-
ných ve štěrkovém loži. Díky podrobné informovanosti médií si veřejnost 
již na nezbytné opravy a s tím spojené výluky zvyká. Na letošní rok jsou 
opět plánovány výměny výhybek, tentokrát na třech místech na trati C 
a v depu Zličín. V období Velikonoc (30. 3. – 1. 4. 2013) proběhne rekon-
strukce výhybky č. 1 ve stanici I. P. Pavlova ve směru z centra ke stanici 
Háje a zároveň se uskuteční drobná úprava výhybky č. 2 v sousední koleji. 
Souběžně se bude vyměňovat dilatační zařízení ve 2. koleji na vinohrad-
ské  straně Nuselského mostu. V době červencových svátků  (5. – 7. 7.) 
čekají na výměnu výhybky č. 1 a 2 ve stanici Kačerov; v týdnu od 20. do  
27. července bude prodloužen interval mezi vlaky linky B, neboť z důvodu 
výměny dvojité kolejové spojky, celého křížení a čtyř výhybek na vjezdo-
vé straně zhlaví bude pro soupravy metra zcela nedostupné depo Zličín. 
A konečně na podzim (26. – 28. 10.) se úplné výměny dočkají obě výhybky 
ve stanici Háje. Už nyní se připravují technická a zejména dopravní opatření 
pro všechny uvedené akce. Pro zajímavost, z celkového počtu 43 výhybek 
na trati C je jich 21 uloženo ve štěrkovém loži. 

hledáMe inForMaCe o revizoreCh
Archiv DPP v  současné době shromažďuje  informace o vývoji  různých  kontrolních  odznaků,  ať 
již se jedná o přepravní a dopravní kontrolu, technické  a provozní   kontroly  apod.,  včetně  příslušných 
vnitropodnikových norem, které kontrolní činnost upravovaly. Přestože  novější  vnitropodnikové  normy  jsou 
k dispozici na intranetu, informace o starším období, především před rokem 1975, se shánějí obtížně. Rádi bychom podchytili vývoj 
revizorských odznaků od roku 1903, kdy se zřejmě poprvé objevily, až po současnost. Žádná informace není „obecně známá“ a zbytečná. 
Během posledního roku se poznání v této dosud nezmapované oblasti výrazně posunulo, ale stále existují některé informační mezery. 
Uvítáme každou informaci i písemné materiály na toto téma. Budeme vděčni za kusé i nepřesné ústní svědectví o jednotlivých, a to 
především starších odznacích.  Jedná  se o zajímavý  sběratelský artikl  a  sběratelé  se nezřídka dotazují na existenci  toho či onoho 
odznaku, jejich vzhled a platnost, ale archiv zatím na některé dotazy nedokáže fundovaně odpovědět. Může-li někdo v tomto bádání 
pomoci, ať se laskavě obrátí na vedoucího Archivu DPP (Mgr. Pavel Fojtík, tel. 296 192 415, e-mail fojtikp@dpp.cz). V případě, že není 
možné odznaky či materiály archivu věnovat, stačí jejich kvalitní skeny nebo fotografie ve vysokém rozlišení. 
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Sněžný Podvozek v akCi
V pondělí 14. ledna 2013 byl poprvé za účelem odklizení sněhu 
využit speciální podvozek se sněžným pluhem PSP 01, který 
DPP pořídil v roce 2011. Po zkušebních jízdách na počátku 
roku 2012,  jejichž  smyslem bylo pouze  vytipování  kolizních 
míst v pražské kolejové síti, byl nyní cíleně směřován do vyš-
ších poloh Prahy (Bílá Hora, Petřiny, Kobylisy atd.). Důvodem 
bylo odzkoušení zařízení při co největším zatížení. K dnešnímu 
dni, tj. k 1. únoru 2013, byl sněžný podvozek nasazen na úklid 
kolejového svršku celkem třikrát. Při těchto jízdách najel té-
měř 300  km a poznatky z těchto jízd jsou vesměs pozitivní. 
Sněžný podvozek zvládne odklidit celý příčný profil nízkopod-
lažního tramvajového vozu v přímém úseku trati, přičemž pře-
sáhne 5–10 cm na každé straně. V rámci jízd byla provedena 
i zkouška plužení umrznutého sněhu na trati Barrandov, kde tramvajové vozy vytvořily ze sněhu „zmrzlé koryto“. O toto koryto si zejména 
nízkopodlažní vozy dřely lak v nízkopodlažní části. Po průjezdu sněžného podvozku došlo k odstranění zmrzlého koryta, a tím k zajištění prů-
jezdu nízkopodlažních vozů bez kontaktu s umrzlým sněhem. Nedostatkem, který byl při jízdách zjištěn,  je existence sněhové bariéry na hraně 
nástupiště, kterou při průjezdu kolem zastávkových ostrůvků vytváří neshrnovaný sníh. Tím je znesnadněn jak nástup, tak i výstup cestujících 
z tramvaje. Tento problém je dočasně řešen snížením povolené rychlosti kolem zastávkových ostrůvků a přizvednutím radlice. Do budoucna 
se uvažuje o úpravě radlice tak, aby při průjezdu zastávkou byl sníh zadržován v radlici a nepřepadával na nástupiště. Další chystanou úpravou 
bude doplnění pevné radlice mezi kola, aby i v levých obloucích bylo dosaženo řádné sjízdnosti pro tramvajové vozy typu 15T.  

S koleM do Metra léPe
Od 1. února 2013 rozšířil Dopravní podnik 
hl. m. Prahy počet výtahů ve stanicích metra, 
ve kterých je umožněna přeprava jízdních 
kol.  Kompletní  výčet  takových  stanic  za-
hrnuje vybrané osobní výtahy ve stanicích 
Skalka (trať A), Černý Most (trať B) a na tra-
ti C ve stanicích Letňany (všechny osobní 
výtahy  ve  stanici),  Prosek,  Střížkov,  Ládví, 
Pankrác, Chodov a Háje. K uvedeným stani-
cím se do budoucna počítá i s umožněním 
přepravy jízdních kol výtahy ve stanici metra 
Národní třída (trať B), která je v současné 
době dlouhodobě uzavřena.  A podle čeho 
cestující pozná,  jestli  je do daného výtahu 
možné vstoupit s jízdním kolem? Pro snazší 
orientaci cestujících zajistil odbor Doprav-
ně provozní informace přehledné označení 
všech výtahů, podle něhož je jednoznačné, do kterého z výta-
hů cestující s jízdním kolem může a do kterého ne.   

jarní odStávky lanovek
První  letošní  revize  lanové dráhy na Petřín  je plánována na období 
od 11. do 27. března. V rámci kontroly budou odzkoušeny vozy lano-
vé dráhy, tažná, navíjecí a brzdná zařízení, kladky a koleje. Proběhne 
také celková revize elektroinstalace a trafostanice. Součástí prací bude 
také defektoskopie tažného lana, tedy měření povrchových i vnitřních 
vad lana. V plánu je i revize radiového telemetrického směru Radom 
– REOPRT – radiové spojení mezi oběma vozy a řídicím stanovištěm 
– velínem. Během zimní odstávky se uskuteční také revize a kontrola 
strojních a elektrických součástí lanové dráhy v pražské ZOO. Provoz 
bude po zimní přestávce zahájen 28. března 2013, tedy ve stejný den 
jako zprovoznění lanové dráhy na Petříně. 

doPravní SPojení na GooGlu
Poslední  lednový den  roku 2013 Dopravní  podnik  spustil 
ve  spolupráci  s  českou  pobočkou  Googlu  novou  aplikaci 
pod názvem Veřejná doprava v Praze. Uživatelé nyní budou 
moci  informace  týkající  se  hromadné  dopravy  vyhledávat 
snadno jak přes webové rozhraní „Veřejná doprava“ mapy.
google.cz/transit,  tak  i  ve  svých  mobilních  telefonech. 

Informace  o  hromadné  dopravě  jsou 
rovněž dostupné na jakémkoli mobilním 
zařízení, které dokáže pracovat s mapami 
Google.  Stejně  tak  mají  k  těmto 
výsledkům  přístup  uživatelé  aplikace 
Mapy Google v přístrojích s operačním 
systémem Android a na  iPhonech. Lze 
tak vyhledávat podrobné  trasy veřejné 
dopravy  po  celé  Praze,  zároveň  je 
možné  zobrazit  informace  o  stanici, 
prozkoumat jízdní řády a najít si nejlepší 
spojení, a to až v šedesáti jazycích. 

kačerov ožil barvaMi
Dříve  fádní  a nevábný podchod na Kačerově dostal novou podobu. 
Ve spolupráci s jednotkou Dopravní cesta Metro byl svěřen do rukou 
mladých umělců a ti se opravdu činili. Starší ročníky možná znechu-
ceně mávnou rukou, jaképak je graffiti umění,  ale v době, kdy začali 
s abstrakcí moderní malíři, také jejich díla málokdo ocenil. Spolupráci 
s umělci navázal Dopravní podnik již v roce 2008, kdy jim věnoval ně-
které z ploch na festivalu Names, organizovaném občanským sdruže-
ním Trafačka. Od té doby se DPP při rekonstrukci veřejných míst snaží 
volit právě cestu graffiti. Hlavním důvodem  je  to,  že umělci  se mezi 
sebou znají a navzájem si svoji práci netegují. Tím pádem mají stěny 
i fasády větší šanci, že jejich výtvarné pojetí vydrží. Dalším plánovaným 
počinem je nyní podchod u metra Nádraží Holešovice, na kterém by se 
rádi podíleli formou absolventské práce studenti uměleckých škol.   
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Rád bych pochválil řidičku tramvaje (vůz č. 7144) na lin-
ce 26, která jela 22. 1. 2013 ze zastávky Želivského (od-
jezd 20:42) směrem na Divokou Šárku. Za několik let 

každodenních cest do práce jsem snad nezažil, aby někdo dokázal 
jet s tramvají tak vzorným a naprosto plynulým způsobem bez 
jediné zbytečné akcelerace a zbytečného brzdění. Rozjezdy 
a zpomalování byly hladké a bez škubání, průjezdy zatáčkou učeb-
nicové.  Všechny zastávky až na Letenské náměstí, kde jsem vystu-
poval, byly obslouženy na vteřinu přesně (příjezdy většinou 
v předstihu). Od této řidičky by se spousta ostatních mohla učit, 
jak se má tramvaj ovládat.  Václav Jaroš

Rád bych pochválil strojvedoucího metra, který ve čtvrtek 10. 1. 2013 řídil soupravu metra směr Zličín a nacházel se v čase 13:47 
na Smíchovském nádraží. Má pochvala mu patří proto, že i přes již zavřené všechny dveře byl ochoten dveře znovu otevřít pro 
dobíhající cestující. Toto se stalo na třech po sobě jdoucích zastávkách a přijde mi to od něj jako sympatické gesto.  Zdeněk Mašek

Je mi líto, že si musím stěžovat na chování jedné z vašich 
řidiček. Stížnost se týká způsobu její jízdy, a to nejmenší, 
co lze říct, je, že jezdí velmi neohleduplně k cestujícím. 

Jinak řečeno, silnici si plete se závodní dráhou. Jsem po zranění 
a nosím ortézu. O to víc jsem si jízdu s ní „vychutnal“. Do zatáček 
vjíždí tak rychle, že to několikrát odhodilo mě nebo mé hůlky 
na sedící spolupasažéry.  A to nemluvím o způsobu, jakým brzdí. 
Lze jí domluvit? Jednalo se o linku 119, vyjíždějící dne 7. 1. 2013 
v 9:35.  Tomáš Míka

Z odpovědi: Vedoucí garáže Řepy předvolal k projednání připomínané 
záležitosti řidiče, který dne 7. 1. 2013 obsluhoval linku číslo 119, pořadí 
2, evidenční číslo vozu 6673. Šetřením bylo prokázáno, že se jednalo 
o řidiče, nikoli řidičku autobusu. Řidič k obsahu uvedl, že si není vědom 
popsaného stylu jízdy. Přestože máme zájem na tom, aby poskytované 
přepravní služby byly na dostatečné odborné i společenské úrovni, ne-
lze řidiči jeho pochybení zpětně prokázat. Vedoucí garáže řešil podání 
pohovorem a připomenutím dodržování provozních předpisů a zákona 
číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Dále byl 
dán podnět k provedení kontroly celkového výkonu služby řidiče. 

Vaši zaměstnanci ve vozech NEHODY opakovaně přijíž-
dějí na náměstí Bratří Synků, zakoupí si v pekárně pečivo, 
kávu, přečtou si noviny a odhadem po hodině jedou 

na „maják“ dál. Občas se zde setkají i dva tyto vozy, a to několikrát 
denně. Je to tak v pořádku? Jiří Stieber

Z odpovědi: Posádky dispečerských pohotovostních vozidel (NE-
HODY) obsluhují spádové oblasti a mají vždy dáno, kde se mají 
pohybovat tak, aby byla zajištěna pohotovost s co nejkratším do-
jezdovým časem k případné mimořádné události ovlivňující provoz 
MHD. Jednou z určených oblastí je i Praha 4 (s P-2, P-10) s nále-
žejícími tramvajovými tratěmi. Náměstí Bratří Synků (křiž. Otaka-
rova) je jedním z důležitých dopravních uzlů, kde se kříží několik 
tramvajových linek, a proto je žádoucí, aby se pohotovostní složky 
pohybovaly co možná nejblíže. Členové posádek pohotovostních vo-
zidel jsou zaměstnanci, kterým náleží ze zákona právo na čerpání 
přestávek na oddech a jídlo, proto si v případě potřeby zakoupí 
stravu a následně ji konzumují. Pokud vznikne mimořádná událost 
v dopravě a pohotovostní vozidlo zasahuje, logicky použije výstražné 
světelné znamení, aby dojelo k inkriminovanému místu co nejrych-
leji – mnohdy jde především o bezpečnost a zdraví cestujících či 
jiných účastníků dopravy.

Touto cestou bych chtěla vyřídit velké poděkování řidiči 
autobusové linky č. 107, který jel v pátek 18. 1. 2013 ze 
směru Zemědělská univerzita na Dejvickou (příjezd 

v 18:15). V autobuse jsem si zapomněla černou kabelku a jen díky 
poctivým a laskavým zaměstnancům, jako je onen pan řidič, mám 
svou kabelku zpět. Nebýt toho, měla bych asi pěkné peklo. Volala 
jsem na vaši infolinku a chtěla zjistit jméno řidiče, abych mu mohla 
poděkovat, ale z bezpečnostních důvodů mi sděleno nebylo. Proto 
vás moc prosím o vyřízení mého poděkování.  Martina Junková

Vážení čtenáři, kolegové, 
rád bych pozval do řad Pěveckého sboru Dopravního podniku 
nové zájemce, je potřeba odhodit ostych a přijít mezi nás. Zkou-
šíme každé pondělí od 16:45 do cca 19 hod. v konferenčním sále 
vozovny Žižkov. Troufám si říct, že právě máme za sebou úspěšné 
vánoční období s celou řadou koncertů, o kterých jste se mohli 
dočíst i na stránkách DP kontaktu. Nejnáročnější bylo nastudování 
vánoční mše F.  X. Brixiho Missa Pastoralis, která byla nacvičena v re-
lativně krátkém čase. Současný repertoár sboru čítá 53 nacvičených 
skladeb plus dvě díla většího rozsahu. Členové sboru uskutečnili od 
jeho založení celkem 29 vystoupení, přičemž ty poslední, vánoční, 
byly tři s poměrně náročným repertoárem. Zpěváci nacvičili koledy 
v různých úpravách, a to od dvojhlasých skladeb až po čtyřhlasé. 
Nutno konstatovat, že na amatérské těleso je to obdivuhodný po-
čet. To vše bylo nacvičeno ve 130 zkouškách v rozsahu 2–3 hodin 
týdně. Pokud by někoho zajímal celý výčet repertoáru, nalezne jej 
na našich webových stránkách, stejně tak uskutečněná vystoupení.

Nebyly to chvíle lehké, nácvik skladeb probíhá v jednotlivých 
fázích. Přísnost, ale také domácí příprava jsou mnohdy důležitými 
faktory k úspěšnému zvládnutí nácviku. Jsou mezi námi neerudo-
vaní zpěváci, kteří přišli „zkusit“ tuto dobrovolnou činnost. Kaž-
dému je umožněn individuální přístup v nácviku, ať už poslechem 
skladeb, nebo jinými způsoby. Členové se poprvé sešli 29. března 

2010. Za tuto dobu poznali 
principy fungování sboro-
vého tělesa, pochopili, co 
je od nich očekáváno a jaké 
jsou kladeny nároky. Na tomto místě bych proto rád poděkoval 
všem zpěvákům za aktivní přístup k působení tělesa a především 
za jejich finanční podporu, bez které by nemohly proběhnout např. 
vánoční koncerty. Sluší se poděkovat také těm, kteří plánují směny 
provozním zaměstnancům, za jejich vstřícný přístup ke zpěvákům 
sboru. 

Co nás čeká dál? Nahrávání ve studiu jedné části rockového mu-
zikálu Frankenstein, na pozvání máme náš podnik reprezentovat 
v Neratovicích, nabídky přišly také z mého rodného města Znojma 
či z Mariánských Lázní. To jsou prozatím akce, které by mohly být 
uskutečněny. Samozřejmě budeme dále podporovat akce Doprav-
ního podniku. Tomu se přiblíží repertoár další skladbou, a sice písní 
Tramvajácká Ivana Mládka. 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem:  
sbordpp@seznam.cz, nebo telefonicky: 296 193 326, předsedky-
ně sboru Dana Vohralíková.

Kéž se Vám všem v roce 2013 daří.
 Za Pěvecký sbor DPP sbormistr Lukáš Janírek
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Dopravní podnik se dohodl s firmou 
Erika na změně kritizované smlouvy 
na SMS jízdenky. Ze smlouvy byla od-
straněna část, která umožňovala auto-
matické prodloužení kontraktu o dalších 
deset let. Obě strany se podle podniku 
dohodly na tom, že budou jednat o ceně 

a o možném snížení pro-
vize mobilních operátorů. 
Automatické prodloužení 
smlouvy na SMS jízdenky 
bylo dosud možné vždy, když jedna ze 
smluvních stran s prodloužením souhla-
sila. Kontrakt je podle podniku nyní mož-

né prodloužit o pět let 
a jen v případě, když bu-
dou souhlasit obě strany. 
Smlouvu na SMS jízdenky, 

kterou uzavřelo minulé vedení podniku, 
prověřovala loni právní analýza advokáta 
Václava Lásky.  

Za mříže putoval černý pasažér, kterého revizoři pražského 
dopravního podniku odhalili ve stanici metra Florenc. Muž bez 
jízdenky neukázal doklady – pouze tvrdil, že je 41letý Slovák. 
Když se snažil vydávat za svého známého, netušil, že dotyčný už 
několik měsíců sedí ve vězení. Provalilo se to při kontrole to-

tožnosti v policejních evidencích. Otisky prstů následně prozra-
dily, že neplatícím cestujícím je 39letý Čech, který dobře věděl, 
proč klame – sám je vězněm, který se 
nevrátil do výkonu trestu. Putoval tedy 
rovnou do pankrácké věznice. 

Psala se polovina padesátých let a zastávky na znamení pro tram-
vaje nebyly ničím neobvyklým. Zvlášť v okrajových městských 

částech. Postupně však z pražských ulic 
zmizely. Nyní je chtějí dopravní plánova-
či vrátit zpět. Alespoň někde. Zastávka 
ČSAD Smíchov, která se po zdlouha-

vých diskusích stala průkopníkem v obnově zastavování „na zna-
mení“, se totiž osvědčila. „Jízda je tu plynulejší,“ říká šéf organizá-
tora dopravy společnosti Ropid Pavel Procházka a přitom hlásí, 

že se v příští vlně nechce zaměřovat jen na jednotlivé zastáv-
ky, ale na úseky tratí, kde je málo frekventovaných zastávek víc 
za sebou. „Měli jsme připravený seznam asi deseti zastávek, ale 
teď přemýšlíme o souvislých úsecích. Aby se ta změna, kdy ne-
musíme na méně frekventovaných zastávkách zastavovat, kladně 
projevila. Například do jízdních dob tramvají,“ říká Procházka.  
V úvahu by tak připadal úsek mezi Depem Hostivař a Ústřed-
ními dílnami DP.  Také by se nemuselo zastavovat pokaždé u Vo-
zovny Motol či Krematoria Motol. 

DPP DohoDl změnu smlouvy na sms jízDenky

Revizoři oDhalili uPRchlého vězně

kdysi tramvaje na znamení stavěly běžně, teď se vracejí

PRávo, 17. leDna 2013

PRažský Deník, 25. leDna 2013

mlaDá fRonta Dnes, 18. leDna 2013

Aneta Řehková



O moderní tech-
nologie se zajímám, 
proto jsem potěšen 
tím, že DPP moder-
ní trendy sleduje 
a investuje do nich 
v každé oblasti.

Jsme na Jedné lodi
Zvyklostní džentlmenská dohoda s novináři o sto dnech hájení 
vypršela. Přehršel úkolů čekajících v zástupu na řešení, pochopitelný 
zájem médií o dopravní podnik a zrychlený životaběh způsobily, že 
nový generální ředitel předstupoval první tři měsíce před novináře asi 
častěji, než sám čekal. na druhou stranu bylo třeba důležité věci ze 
strany dPP prezentovat. my jsme se v rozhovoru s milanem Křístkem 
zajímali o jeho aktuální pohled na vyhlášené priority a to, co nejvíce 
v současnosti hýbe podnikem.

Na vaší inaugurační tiskové konferenci jste 
představil pět priorit. Za první tři měsíce se 
potvrdily či nějak obměnily?
Priority shrnuté do pěti oblastí jsou stále 
platné a aktuální, jen jsou více postaveny 
na reálných základech. Měl jsem možnost 
se za tu dobu seznámit se všemi faktory 
a vlivy, které do dění v Dopravním podni-
ku vstupují, s politickou reprezentací a je-
jími představami, přístupem a postojem 
odborových organizací, finanční situací 
podniku atd. 
Mohl byste je stručně okomentovat z dnešní-
ho pohledu?
První dva body souvisely s personální si-
tuací a stabilizací v podniku. Personální 

změny, ke kterým došlo, jsou jednoznačně 
pozitivním přínosem pro firmu. Neříkám, 
že jsou konečné nebo že se další nechys-
tají, ale šlo o nezbytné kroky a v tuto chví-
li je management stabilní. Máme mimo 
jiné nového ředitele úseku Lidské zdroje, 
s kterým jsme si stanovili konkrétní kon-
cepci a strategii pro tento rok a roky další. 
Nově je obsazen post vedoucího jednotky 
IT, což je citlivá oblast, kde máme před-
stavenstvem a dozorčí radou odsouhlasen 
další postup. Stejně odsouhlasenu máme 
i koncepci v oblasti interního auditu. 
Na výjezdním zasedání jsme se s členy 
managementu dohodli na jasných pri-
oritách pro každý úsek tak, abychom 

byli informováni a zároveň zdrojováni, 
protože samozřejmě vše souvisí s penězi. 
Na jednu stranu chceme šetřit a na dru-
hou ušetřené peníze rozumně investovat 
do různých rozvojových programů.
K dalším bodům patřilo právě financování 
DPP, citlivá otázka…
V oblasti financování nejsem úplně spo-
kojený s tím, jak se nám daří komuniko-
vat s hlavním městem. V tuto chvíli ale 
máme schválen finanční plán pro rok 
2013 a budeme nuceni v něm každo-
pádně hledat úspory, protože nenaplňu-
je naše představy. Investiční plán dosud 
nebyl uzavřen, ale i o něj vedeme „bitvu“. 
V každém případě jednáme, argumentu-
jeme, žádáme, to je naše stávající pozice. 
Samozřejmě, že majitel, tedy město, musí 
říct, co je pro něho prioritní. 
Zbývají neméně důležité body, a to rozvoj 
hromadné dopravy a uspokojení potřeb 
zákazníka.
V oblasti rozvoje dopravy vidím jedno-
značně prioritu v dokončení „áčka“ a dále 
v trase D v tom smyslu, že jsme přesvěd-
čili vedení Prahy nejít cestou futuristické 
varianty, ale systému kompatibilního se 
stávajícím provozem metra. To je nejen 
finančně únosnější varianta, ale dává 
i smysl, protože nebudeme implemen-

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna
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Poznal jsem 
Dopravní podnik 
s obrovským 
potenciálem lidí 
a technologií. 
Teď nejde o to se 
utápět v minulosti, 
ale věci posunout 
dál, říká po třech 
měsících ve funkci 
generálního ředitele 
Milan Křístek. 
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tovat žádný cizí prvek do současného 
systému. Zbývá nám vykomunikovat 
s Prahou pokračování přípravných prací, 
protože podle rozhodnutí Rady v minu-
lém roce nebyly na tyto projektové pří-
pravy schváleny žádné finanční prostřed-
ky. Do plánu samozřejmě patří i rozvoj 
nových tramvajových tratí a rekonstruk-
ce těch stávajících. Směrem k cestujícím 
vnímám věci viditelné a spoustu nevidi-
telných, které zákazník považuje za auto-
matické. Dnes samozřejmé není nic a je 
třeba pozitivní kroky v dopravě veřejnosti 
prezentovat a opakovat, že DPP nabízí 
špičkové služby na evropské úrovni. Jde 
zejména o bezpečnost dopravy, zkvalit-
ňování vozového parku, rozvoj a opravy 
TT, prodloužení metra atd. To nejsou 
triviální záležitosti, naopak stojí spous-
tu peněz a úsilí. S tím souvisí i zlepšení 
obrazu DPP. To znamená komunikovat 
pozitivní věci, které jsou jednoznač-
ným benefitem pro zákazníky. Jde třeba 
o zlepšení preferencí MHD či pokračo-
vání v projektu bezbariérovosti. 
Můžete se ještě vrátit k výběrovému řízení 
na pozici generálního ředitele? Jak na tento 
proces vzpomínáte?
Vždycky jsem ve své minulosti výběro-
vými řízeními procházel. Rovněž všech-
ny své ředitele a manažery jsem nabíral 
na základě assessmentu a výběrových 
řízení, a to i za účasti externích personál-
ních agentur. Samotné výběrové řízení 
v DPP mě ničím nepřekvapilo, bylo vel-
mi profesionálně vedené, několikakolové 
a každý z kandidátů měl možnost projevit 
své silné stránky. Bylo velmi transparentní 
už jenom tím, že v komisi byli zastoupeni 
reprezentanti různých odborných a zá-
jmových skupin, včetně politických.
Podnik neznáte jen z této kanceláře v Sokolov-
ské, ale jste od prvních dnů častým návštěvní-
kem provozů DPP. Jaký podnik jste poznal?
Poznal jsem jej ze dvou úhlů pohledu. 
Jeden je ten, který se týká sídla v Soko-
lovské. Je tady headquater, kde se řeší ty 
největší problémy, smlouvy, závazky, roz-
hodnutí, která mají dalekosáhlý rozměr 
finanční a časový. Mnoho z těchto věcí 
jsou pozůstatky z minula, jde o dlouho-
dobé smlouvy a závazky, dlouhodobě ne-
řešené a často neřešitelné problémy, třeba 
i proto, že nebyl dostatečný časoprostor. 
Při časté výměně managementu nebyla 
dodržena kontinuita a fungování podni-
ku. To dnes v plné nahotě vidím po třech 
měsících – diskontinuita, rozvrácenost 
a nekoordinovanost se projevuje v daleko 
větší míře, než jsem předpokládal a tušil 
na začátku. Doufám, že kroky ke stabi-
lizaci managementu napomůžou tomu, 
abychom se už věnovali věcným a kon-
krétním problémům. 

A druhý pohled, řekněme provozní?
Prošel jsem si téměř všechny provo-
zy a byl jsem příjemně překvapen, že 
je tam mnoho odborných a loajálních 
lidí k firmě, kteří pracují nad rámec své 
pracovní smlouvy. Původem jsem vystu-
dovaný technik, kybernetik, mám tedy 
blízko k počítačům, bez kterých se dnes 
nic neobejde. Zajímavá z tohoto pohle-
du byla i návštěva SPŠD, kde jsem mohl 
vidět ten výrazný posun technické úrov-
ně do informatiky, do řízení, do aplikací. 
Jako příklad z praxe bych uvedl moderní 
tramvaje 15T, které jsou nabité moderní-
mi technologiemi, nebo dnešní možnost 
řízení autobusů je nesrovnatelná s dobou 
před deseti dvaceti lety. Vše se tedy po-
souvá do vyspělých technologií a je určitě 
zajímavé tyto trendy sledovat. Tím chci 
říci, že mě tato oblast nesmírně zajímá 
a byl jsem potěšen tím, že DPP sleduje 
moderní trendy a investuje do nich v kaž-
dé oblasti. 
Jedna z nejvíce diskutovaných záležitostí je 
osud Opraven tramvají. Můžete okomentovat 
aktuální stav?
Po svém příchodu jsem deklaroval, že se 
podíváme na ekonomickou studii, která 
hovořila o výhodnosti outsourcovat či 
prodat opravny. Management se usne-
sl, že na prodej či outsourcing opraven 
nemá jednoznačný názor. Od samého 
začátku deklaruji, že se chci podívat 
na druhou variantu, a to je zachová-
ní současného stavu, resp. jeho posun 
do jiné podoby. Teď jsme ve fázi druhé, 
kdy má technický úsek za úkol připravit 
koncepci, která by jasně popsala možnou 
budoucnost. Musí obsahovat nejen tech-
nickou a finanční rovinu, ale i personální 
a hlavně obchodní rozměr, abychom si 
uměli odpovědět na otázku, jak využít 
volné kapacity OT. Otázka také zní, co 
jsme schopni do programu investovat. 
Management byl s prvním návrhem 
koncepce poprvé seznámen právě dnes 
(22. 1. – pozn. red.) s tím, že se k tomu 
v nejbližší době vyjádří odborní ředitelé. 
Nejde tam jen o investice, je to i otázka 
skryté podpory, a další právní otázky, po-
kud bychom se chtěli zúčastňovat i me-
zinárodních tendrů. 
Žádný generální ředitel se neobejde bez pra-
videlné komunikace s odborovými organizace-
mi. Považujete ji i vy za důležitou?
S odborovými organizacemi komuniku-
jeme určitě otevřeně. Předně jde o to, aby 
byly informovány o všech rozhodnutích 
a strategických záměrech. Nejdůležitější je 
měsíční komunikace managementu s od-
bory, kde je informujeme o každém důle-
žitém kroku. Ano, kolektivní smlouva je 
daná a respektuji ji. Jen jsem odborářům 
už na začátku řekl, že finanční možnosti 

DPP jsou a budou omezené, což má ce-
lou řadu příčin. Kolektivní smlouvou de-
klarujeme pro letošní rok částku 5,8 mld. 
korun na osobních nákladech. Našim so-
ciálním partnerům jsem říkal, že ve srov-
nání s trhem, který stagnuje a několik let 
se firmy z důvodu přežití a rozumného 
investování do budoucnosti snaží šetřit 
a omezovat osobní náklady a rozhodně 
se plošně několik let nepřidává, mi toto 
nepřijde pro DPP příliš dobré. Stojím si 
za tím, že rovnice příliš nevychází. Není 
dobré dlouhodobé zatížení, pokud nemá-
me řešenu příjmovou stranu. 
V prvních chvílích po zvolení do funkce jste 
řekl, že očekáváte tlak politiků. Jak probíhá 
komunikace s městem z vašeho pohledu? 
Zmínil bych jednu záležitost, a to je 
dlouhodobost uvažování, co s Doprav-
ním podnikem. Myslím, že DPP se 
svou velikostí a investicemi musí být 
vnímán v dlouhodobém horizontu, kte-
rý vidím deset až dvacet let. To vnímám 
jako handicap a budeme se snažit toto 
s městem komunikovat a argumento-
vat to reprezentantům města. Z našeho 
pohledu vnímám, že tu je obrovský po-
tenciál, možnosti, kompetentní lidé, je tu 
rodinné stříbro, jen je potřeba se věnovat 
práci a posouvat je dál. Ne se jen utápět 
v minulosti a říkat co by kdyby. Jsme tu 
od toho, abychom DPP posouvali vpřed, 
to by měl být nejdůležitější úkol každého 
zaměstnance. Táhnout za jeden provaz. 
To je asi důležitá a sjednocující myšlenka…
Základní myšlenka je, že jak zástupci od-
borových svazů, tak zaměstnanci a mana-
gement jsou na jedné lodi a mají společný 
cíl: posouvat pomyslnou loďku dopředu, 
a ten společný nepřítel je nepříznivá eko-
nomická situace, tedy naše možnosti, 
možnosti města, dražší vstupy, demogra-
fický vývoj, zastarávání našeho majetku. 
K tomu je třeba se dívat dopředu, aby-
chom nenarazili na nějakou kru. 



Preference tramvají v roce 2012
Preference MHD zvyšuje kvalitu veřejné dopravy, čímž roste její atraktivita pro lidi 
a konkurenceschopnost především vůči individuální automobilové dopravě (IAD). Současně vede 
ke snižování nákladů na její provoz. V tramvajové dopravě i v minulém roce pokračovala obnova 
světelných signalizací a realizace betonových oddělovacích tvarovek podél tratí.
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V tramvajové dopravě patří mezi 
nejúčinnější způsoby preference 
nejen kvalitní řešení světelných 

signalizačních  zařízení  a  realizace  be-
tonových  tvarovek  podél  tramvajových 
tratí, ale také opatření v organizaci do-
pravy,  jako  je  vyloučení  provozu  IAD 

ve  vybraných  úsecích,  přikázané  směry 
jízdy apod.

V  roce 2012 byla preference  tramvají 
na  světelných  signalizačních  zařízeních 
(SSZ)  zavedena  celkem  na  šesti  mís-
tech.  Jednalo  se  převážně  o  výstavbu 
nových semaforů (například pro přístup 

na zastávky Vinohradské hřbitovy nebo 
Okrouhlická), nebo o softwarové úpravy 
stávajících zařízení, což byl případ uzlu 
Výtoň,  kde  se  preference  nově  dočkaly 
tři signalizace.

Kompletně obnoveno bylo na tramva-
jové síti  loni celkem devět SSZ. Prefe-

Text a foto: Miroslav Grossmann



Nahoře: Nejvýraz-
nějším prefe-
renčním počinem 
v tramvajové 
dopravě byla v roce 
2012 úprava signali-
zací v uzlu Výtoň.

Preference tramvají v roce 2012
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rence byla zavedena na jediném z nich, 
na  třech místech zůstal  stav bez prefe-
rence a ve dvou případech byla dosavad-
ní preference zcela zrušena.

V roce 2012 došlo k těmto 
zásadním změnám na ssz 
V pražské tramVajoVé síti:

SSZ 0.350 Vinohradská – přechod 
zastávka Vinohradské hřbitovy
Nové SSZ bylo vybudováno v koordinaci 

s rekonstrukcí tramvajové trati ve Vino-
hradské ulici. Byla na něm zavedena ab-
solutní preference tramvají.

SSZ 1.035 křižovnická – karlova
Stávající  SSZ  bylo  upraveno.  Namísto 
předchozího dynamického řízení s prefe-
rencí tramvají byl na SSZ od dopoledních 
do večerních hodin nasazen pevný pro-
gram, čímž byla pro většinu spojů zruše-
na preference tramvají. SSZ je vybaveno 
detekcí tramvají.

SSZ 2.020 rašínovo nábřeží –  
– libušina,  
2.021a Výtoň (rašínovo nábřeží –  
– svobodova),  
2.021b rašínovo nábřeží – Vnislavova, 
2.022a svobodova – Vyšehradská
Čtveřice  SSZ  byla  softwarově  upravena 
v  návaznosti  na  provedenou  rekonstrukci 
tramvajové  tratě  Podolské  nábřeží.  SSZ 
2.022a Svobodova – Vyšehradská již v před-
chozím způsobu řízení fungovala s absolut-
ní  preferencí  tramvají,  na  ostatní  zařízení 
byla preference úpravou doplněna. Ve dvou 
případech se jedná o preferenci podmíně-
nou, v jednom případě o absolutní. Součas-
ně jsou SSZ řízena ve vzájemné dynamické 
koordinaci pro automobily. Preferencí bylo 
dosaženo  průměrného  zkrácení  průjezdu 
uzlem o 19 sekund na jeden tramvajový spoj 
a z toho pro linku 7 do centra dokonce o 28 
sekund na jeden spoj.

SSZ 2.062 jaromírova – přechod 
svatoplukova
Nové SSZ, na kterém byla zavedena pod-
míněná preference tramvají, s omezením 
pro směr z centra.

SSZ 2.362 náměstí míru – jugoslávská
SSZ bylo  obnoveno,  ale  dosud na něm 
nebyla  zavedena  preference  tramvají. 
SSZ je vybaveno detekcí tramvají.

SSZ 3.309 Vinohradská – jičínská
SSZ bylo  obnoveno,  ale  dosud na něm 
nebyla  zavedena  preference  tramvají. 
SSZ je vybaveno detekcí tramvají.

SSZ 3.323 Vinohradská – želivského
SSZ bylo  obnoveno,  ale  dosud na něm 
nebyla  zavedena  preference  tramvají. 
SSZ je vybaveno detekcí tramvají.

SSZ 3.613 Vinohradská –  
– pod židovskými hřbitovy

Obnova SSZ proběhla v koordinaci s re-
konstrukcí tramvajové trati ve Vinohrad-
ské  ulici.  K  původní  řízené  křižovatce 
bylo  doplněno  signalizování  přístupu 
na zastávky Želivského. Preference tram-
vají byla zachována, jako podmíněná na-
místo absolutní. Byla současně doplněna 
preference autobusů.

SSZ 4.475 michelská – U plynárny
Nové SSZ, na kterém byla zavedena pod-
míněná preference tramvají a autobusů.

SSZ 4.450 Generála šišky – Čs. exilu
Obnovené SSZ, na kterém byla zachová-
na preference  tramvají,  jako podmíněná 
namísto absolutní. Byla současně doplně-
na preference autobusů.

SSZ 6.128 karlovarská – smyčka 
tramvají
Obnovené SSZ, na kterém byla zavedena 
podmíněná preference tramvají.

SSZ 7.028 nábřeží kpt. jaroše – 
dukelských hrdinů 
Obnovené SSZ, na kterém byla podmí-
něná  preference  tramvají  výrazně  zhor-
šena.
SSZ 7.102 milady Horákové – U sparty
Nové SSZ, na kterém byla zavedena pod-
míněná preference tramvají.

SSZ 7.155 letenské náměstí
Obnovené SSZ, na kterém byla zrušena 
preference tramvají. SSZ je vybaveno de-
tekcí tramvají.

SSZ 7.163 dukelských hrdinů –  
– kostelní
Obnovené SSZ, na kterém byla zrušena 
preference tramvají. SSZ je vybaveno de-
tekcí tramvají.

SSZ 8.231 zenklova – přechod 
zastávka okrouhlická
Nové SSZ bylo vybudováno v koordinaci 
s rekonstrukcí tramvajové trati v Zenklo-
vě ulici. Byla na něm zavedena podmíně-
ná preference tramvají.

Kromě  uvedených  významných  akcí 
se na tramvajové síti odehrály i drobnější 
změny. Například se jednalo o mírné vy-
lepšení SSZ Černokostelecká – Tuklatská 
(zastávka  Zborov,  Strašnické  divadlo), 
SSZ Zenklova – Nad Šutkou nebo SSZ 
Dělnická – Komunardů, kde bylo uvede-
no v život druhé vzdálené rádio v Praze.

Obnovy (rekonstrukce) SSZ v roce 2012

Celkový počet ..............................................................9
Obnovou zavedena preference ..................................1
Zachována preference ................................................3
Obnovou zrušena preference .....................................2
Ponechán stav bez preference....................................3
Změna počtu s preferencí ......................................... -1

SSZ na tramvajové síti – srovnání let 2011 a 2012

 Celkem SSZ SSZ Z toho s absolutní Podíl SSZ  
  s preferencí preferencí s preferencí
31. 12. 2011 233 158 60 67,8 %
31. 12. 2012 238 (+5) 164 (+6) 60 (+0) 68,9 %

›››
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Kromě  preference  tramvají  světelnou 
signalizací  došlo  k  některým  změnám 
v dalších oblastech. Po mnoha letech došlo 
k příznivému nárůstu  realizovaných  zvý-
šených tvarovek podél tramvajových tratí. 
Těch bylo realizováno celkem 400 metrů. 
Zmizel sice „bumlík“ v ulici Milady Ho-
rákové mezi Spartou a Korunovační, avšak 
ten byl nahrazen zvýšeným tramvajovým 
tělesem se zatravněným svrškem.

Z  dalších  opatření  byl  nejvýraznějším 
příspěvkem pro preferenci tramvají pro-
jekt Městské části Praha 1 na zklidnění 
dolní části Václavského náměstí. Ačkoli se 
nejednalo o akci cílově v zájmu preference 
MHD, díky zaslepení Jindřišské na jejím 
ústí  k Václavskému náměstí  se  podařilo 
vymýtit  často  několikasetmetrové  kolo-
ny vozidel, které popojížděly po kolejích 
od Jindřišské věže až k náměstí. 

Zvýšené tvarovky podél tratí - realizace v roce 2012

nábřeží Kapitána Jaroše z centra před křižovatkou s Dukelských hrdinů 69 m
Dukelských hrdinů z centra před křižovatkou s Kostelní 43 m
Zenklova z centra před křižovatkou s Klapkovou 30,5 m
Jičínská oba směry Lucemburská – Flora 258 m
Milady Horákové oba směry U Sparty – Korunovační -172,5 m

Zvýšené tvarovky podél tratí

Preference tramvají na SSZ v Praze
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Midibus solaris 
plný novinářů
Solaris Urbino 8,9 LE evidenčního čísla 2034 s nápisem 
Tisková konference na transparentu naložil 14. ledna 
před budovou DPP v Sokolovské ulici novináře, aby 
je dovezl do areálu klíčovské garáže k dalším devíti 
kolegům na čtyřech kolech. Den nato už Solarisy začaly 
vozit cestující na pravidelných linkách.
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Tisková konference se odehrá-
vala na palubě jednoho z deseti 
nových vozidel, které následně 

začaly Pražanům sloužit. Hustá chu-
melenice udržela novináře v pozornosti 
v teple na sedačkách midibusu, na dru-
hou stranu toto počasí rozhodně ne-
mohlo ukázat přednost klimatizace, kte-
rá je u těchto typů autobusů k dispozici 
již v celém vozidle… Ocenit mohli ale 
další přednost, moderní plastová sedadla 
pro cestující, doplněná o protiskluzovou 
a dobře udržovatelnou koženku. Rovněž 
optimalizace vnitřního prostoru zajistila 
v rámci  kategorie MdN vysokou obsa-
ditelnost pro 28 sedících a 39 stojících 
pasažérů. Podrobné technické informace 
o těchto autobusech jsme přinesli v mi-
nulém čísle DP kontaktu.

Pražský Dopravní podnik získal de-
sítku midibusů v závěru loňského roku 
na základě výsledku výběrového řízení. 

Společnost Solaris Bus & Coach, jako 
vítěz, by měla zakázku až 40 midibusů 
plnit postupně až do roku 2015 s tím, že 
ještě letos v březnu DPP odebere dalších 
pět vozidel. Pořizovací cena jednoho mi-
dibusu, na který je záruka 54 měsíců, jsou 
4 mil. korun.

„Rozšíření vozového parku nejmen-
ších autobusů provozovaných DPP je 
dáno rostoucí poptávkou po vozech této 
kategorie. Potřebujeme poskytovat pře-
pravní služby i v oblastech, kde by provoz 
standardních autobusů byl nehospodár-
ný nebo příliš komplikovaný, zejména 
s ohledem na šířku komunikací nebo 
parkující vozidla v některých částech 
města,“ řekl novinářům Milan Křístek, 
generální ředitel DPP. Vlastně několik 
hodin nato se jeho slova naplnila, když 
Solarisy začaly vozit cestující např. na lin-
ce 236 úzkými serpentinami z bohnické-
ho sídliště k zoologické zahradě, kde je 

navíc zvýšená poptávka po přepravě ko-
čárků. K prvním zkušenostem s novými 
autobusy ve vozovém parku Dopravního 
podniku se vrátíme příště. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna



Informace o od-
jezdech autobusů 
v reálném čase 
nabízí zatím pouze 
zastávka Podbaba 
(společná s tram-
vajemi, u nichž jsou 
obdobné informač-
ní panely již více 
rozšířené).

Přesnost  
Provozu  
autobusů
v roce 2012
Průzkumy spokojenosti zákazníků 
opakovaně a dlouhodobě prokazují, že 
klíčovým a nejdůležitějším kvalitativním 
parametrem veřejné dopravy je dodržování 
jízdního řádu. V prosincovém DP kontaktu 
jsme se dívali na přesnost v provozu 
tramvají, teď se vydáváme za autobusy.
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Významným činitelem, který oVliVňuje 
přesnost a praVidelnost proVozu autobusů 
mHd, je stanoVený jízdní řád. 

Důležitost přesnosti a pravidel-
nosti provozu pro cestující je 
sledována od samotného zahá-

jení provozu autobusové dopravy. V rám-
ci zavádění Programu kvality služby DPP 
v roce 1997 byla přesnost provozu logicky 
vybrána mezi základní standardy. Díky 
zavedení jednotné metodiky, pravidelné-
mu měření a realizaci postupných opatře-
ní dle původně francouzské normy AF-
NOR (následně EN 13816) se podařilo 
výrazně zvýšit kvalitu poskytované služ-
by. V současné době tak autobusy DPP 
ve více než 85  % případů odjíždějí ze za-
stávek v tzv. přesném provozu (v nástupní 
zastávce v příslušné minutě dle jízdního 
řádu, v nácestné zastávce maximálně 
s dvouminutovým zpožděním). Zároveň 
byl z přesného provozu zcela vyloučen 
původně akceptovaný předčasný odjezd 
do dvou minut, aby nedocházelo k ujíž-
dění cestujícím. Od roku 2011 je ob-
dobným způsobem ze strany ROPIDu 
nastaveno sledování a hodnocení všech 
autobusových dopravců Pražské integro-
vané dopravy.

Jízdní řád Je klíčem k přesnosti
Významným činitelem, který ovlivňuje 
přesnost a pravidelnost provozu autobusů 
MHD, je (pro někoho možná překva-
pivě) stanovený jízdní řád. Důvodem je 

zejména skutečnost, že v městské dopra-
vě připadá většina cestovní doby na stání 
vozidla (v zastávkách, na světelně říze-
ných křižovatkách), případně popojíždě-
ní v kolonách. Vliv techniky jízdy řidiče 
na zbývající dobu jízdy je navíc dále ome-
zen konstrukčními a technickými vlast-
nostmi vozidla (např. programováním 
automatických převodovek pro úsporu 
nafty). Řidiči samozřejmě zůstává zodpo-
vědnost za případný předčasný odjezd.

Jízdní řád a nastavení jízdních dob musí 
respektovat na jedné straně požadavky 
objednatele a na druhé straně provozní 
podmínky (denní, týdenní i roční variace 
zatížení komunikací, doby obratu cestují-
cích na zastávkách, apod.). Tyto vstupní 
parametry se navíc velmi často dočasně 

nebo trvale mění, takže optimalizace 
jízdního řádu je prakticky nikdy nekon-
čící proces.

Pro zajištění přesného a pravidelného 
provozu jsou teoreticky možné dvě zá-
kladní varianty. Buď přizpůsobit jízdní 
řád skutečné provozní situaci a doplnit 
dostatečné rezervy pro vyrovnání pro-
vozních nepravidelností, nebo vhodný-
mi opatřeními zlepšit provozní situaci, 
tzn. zejména omezit rozptyl doby jízdy. 
Do rozhodování o konkrétním řešení 
na příslušné lince v tuto chvíli vstupuje 
další a mnohdy zásadní faktor, a tím je 
ekonomika provozu. Čím vyšší jsou re-
zervy na dorovnání případného zpoždění, 
tím větší je spotřeba pracovní doby řidi-
če na vozokm a v řadě případů dochází 

Jan Barchánek, foto: JPA



Přesnost provozu 
pozitivně ovlivňuje 
preference na svě-
telně řízených 
křižovatkách, zde 
včetně tzv. výzvo-
vého návěstidla 
pro indikaci přijetí 
preferenčního 
požadavku.
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i k navýšení potřebného počtu vozidel. 
Naopak úspory pracovní doby až na úro-
veň zákonných limitů (přestávky, atd.) 
mohou způsobovat významné zhoršení 
přesnosti provozu zejména přenosem ne-
pravidelností na následující spoje.

Nalezení optimálního nastavení jízdní-
ho řádu v podmínkách silně zatížených 
komunikací v Praze je závislé na množství 
a kvalitě získaných vstupních dat. V mi-
nulosti se jednalo zejména o zpětnou vaz-
bu od řidičů, cestujících a občasné manu-
ální dopravní průzkumy. V devadesátých 
letech byla zahájena postupná automati-
zace sběru dat (systém FADA a následně 
JKZ), od roku 2008 jsou postupně využí-
vány výstupy z řídicího systému AUDIS. 
I nadále je důležitým parametrem zpětná 
vazba od řidičů prostřednictvím Provozní 
komise Autobusy a samozřejmě také in-
formace a připomínky od cestujících.

příklady opatření v praxi
V oblasti konstrukce jízdních řádů se již 
řadu let používají tzv. časové sféry, které 
respektují denní a týdenní variace zatížení 
komunikací a obsazenosti vozidel a sta-
novují odlišnou jízdní dobu pro dopravní 
špičky, sedla, večerní či víkendová období. 
V rámci zavádění standardu kvality „Přes-
nost provozu“ a postupného odstraňování 
možnosti nadjíždění (předčasných odjez-
dů) dále došlo k přesunu rezerv v jízdních 
dobách mezi zastávkami na trase do času 
na konečné tak, aby řidič nemusel při 
běžném provozu v zastávkách po odba-
vení cestujících zbytečně vyčkávat.

Velmi významným prvkem jsou opat-
ření pro preferenci autobusové dopravy, 
která jsou účinná zejména ve špičko-
vých obdobích a mají pozitivní vliv jak 
na provozní rychlost a tudíž ekonomiku, 
tak díky omezení rozptylu jízdních dob 

i na přesnost provozu. Aktivní detekce 
autobusů na světelně řízených křižovat-
kách navíc ještě zohledňuje i aktuální 
odchylku od jízdního řádu a autobusy 
s případným nadjetím nepreferuje.

I další realizovaná opatření, která primár-
ně zlepšují ekonomiku provozu, mohou 
při správném využívání zlepšit přesnost 
provozu. Jedná se zejména o zkracová-
ní zastávkových pobytů nasazováním 
nízkopodlažních vozidel s více dveřmi 
a většími plošinami, poptávkové ovládání 
dveří či zřizování zastávek na znamení. 
V těchto případech je nutná aktivnější 
role řidiče při hospodaření s jízdní dobou. 

Například při více zastávkách na znamení 
za sebou bez poptávky může dojít k nad-
jetí jízdního řádu, které je nutné řešit buď 
zpomalením, nebo zastavením v zastávce 
na znamení i bez poptávky cestujících. Při 
následujícím průjezdu uvedeným úsekem 
však může obdobná situace naopak řidiči 
pomoci snížit aktuální zpoždění.

Technickou drobností, která ale při 
dodržování přesnosti provozu významně 
pomáhá, je trvalé zobrazení aktuálního 
času odjezdu a časové odchylky od tohoto 
odjezdu pro příslušnou zastávku na ter-
minálu palubního počítače. Případný 
předčasný odjezd je navíc řidiči akusticky 
signalizován.

přesnost provozu se zlepšuJe
I přes neustálý nárůst zatížení a zhoršo-
vání průjezdnosti pražských komunika-
cí se výsledky plnění standardu kvality 
a přesnost provozu v autobusové dopravě 
za poslední roky daří zlepšovat. Tento 
trend potvrzuje správnost realizace výše 
uvedených opatření a je výsledkem in-
tenzivní práce řady útvarů DPP, kterou 
završují v provozu řidiči autobusů. Všem 
zainteresovaným patří poděkování, a to 
jak od vedení JPA, tak zejména od ces-
tujících. Věříme, že uvedený pozitivní 
trend bude díky dalším rozpracovaným 
a připravovaným projektům (rozvoj pre-
ference včetně dovybavení starších auto-
busů, automatické vyhlašování zastávek, 
rozvoj řídicího systému AUDIS) i nadále 
pokračovat. 

P íloha 2

2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Stanoven  standard 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Dosa ená úrove 80% 81% 82% 83% 86% 87%

V voj 2011 86,98% 84,75% 85,56% 85,14%
V voj 2012 88,35% 83,90% 89,27% 85,79%

  Standard kvality slu by: P esnost provozu autobus  
Vyhodnocení pr b hu pln ní za období 2007 - 2012

Období
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Přesnost provozu autobusů (2007–2012)
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úroveň
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86,83 %
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Vývoj 2011

Vývoj 2012

95%

90%

80%

70%

85%

75%

65%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q



Instalace snímače 
otáček na 2. ná-
pravě čelního vozu 
M1. Snímači otáček 
se v „metrácké“ 
hantýrce říká „akus-
tické kolo“, z do-
slovného překladu 
francouzského 
názvu tohoto dílu 
„Roue phonique“.

Detail mikropro-
cesorové karty 
bloku ATO, která 
je základem auto-
matického vedení 
vlaku v režimu RAV. 
Provedení desky 
sice není nejmo-
dernější, avšak 
umožňuje relativně 
snadnou výměnu 
prvků v případě 
poruchy.
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Historie vlakového zabezpečova-
če (VZ) PA-135 je velmi úzce 
spjata s historií nových souprav 

M1. V druhé polovině roku 1991, kdy 
probíhal tendr na dodávku nových vozů 
pro naše metro, totiž začalo být jasné, že 
vlakový zabezpečovač ARS není z hle-
diska elektromagnetické kompatibility 
slučitelný s třífázovým asynchronním po-
honem, uvažovaným pro nové soupravy. 

Dopravní podnik proto 21. září 1991 
vyhlásil výběrové řízení na dodávku no-
vého vlakového zabezpečovače určené-
ho pro trať C. Nabídek se sešlo několik. 
Rozhodující však byly tři – nabídka 
společnosti MATRA TRANSPORT 
na dodávku systému PA-135, ZWUS 
Katovice nabídl systém LZA a třetí váž-
nou nabídkou byl Siemens se systémem 
založeným na bázi VZ typu LZB 500. 
Na konci února 1992 byl znám vítěz – 
společnost MATRA TRANSPORT se 
systémem PA-135. Pro vítěze rozhodla 
skutečnost, že VZ PA-135 byl již v Bu-
dapešti aplikován na ruské vozy řady 81- 
-71, a také cena, což byla zásadní slabi-
na nabídky firmy Siemens. Systém LZA 
nabízený polskou stranou v té době ne-
překročil hranice výzkumu a zkoušek, 
mimochodem probíhajících i na ZT DH, 
a nabídka tak nemohla být ze strany DPP 
akceptována. Občas se objevují námitky 
či komentáře, proč DPP vybral VZ PA-
-135. Vždyť již tehdy byly systémy jiné, 
lepší. Odpovědí je, že DPP mohl vybírat 
pouze z nabídek obdržených v rámci vy-
psaného výběrového řízení a po zhodno-

cení parametrů všech nabídek se nejlépe 
jevil systém PA-135. 

Obdobně jako VZ ARS, i systém PA-
-135 je tvořen traťovou a vozovou částí. 
Na rozdíl od VZ ARS v sobě systém PA-
-135 kromě liniového vlakového zabez-
pečovače (ATP) integruje i automatické 
vedení vlaků (ATO). 

Část liniového vlakového zabezpe-
čovače (ATP traťová i mobilní část) je 
obdobně jako systém ARS navázána 
na existující staniční a traťové zabezpečo-
vací zařízení (kolejové obvody) a zajišťuje 
bezpečnost jízdy vlaků tím, že v případě 
porušení bezpečnosti (nežádoucí přiblí-
žení vlaků či zpětný pohyb vlaku) vlak 
bez zásahu strojvedoucího bezpečně za-
staví. Část automatického vedení vlaku 
(ATO – rovněž traťová, ale hlavně pak 
mobilní) zajišťuje automatické vedení 
vlaku na trati požadovaným způsobem 
a jeho zastavení v určené stanici. Činnost 
strojvedoucího je přitom omezena pouze 
na obsluhu dveří ve stanici, obsluhu vla-
kového rozhlasu, světel (dálková/tlume-
ná) a na vydání povelu k odjezdu vlaku 
ze stanice.

Základním principem činnosti systé-
mu PA-135 je přejezd dvou bodů na tra-
ti v časovém intervalu pevně stanovené 
délky. Pokud tento interval není dodržen, 

systém na něj zareaguje. Tyto dva body 
jsou vytvořeny překřížením páru signál-
ních vodičů umístěných v kolejišti, na-
pájených frekvencí 135 kHz (odtud PA- 
-135) s fázově namodulovanou směsicí 
až devíti hodnot nízkých frekvencí v pás-
mu 1 až 2,6 kHz. Tyto frekvence slouží 
k přenosu doplňkových informací/povelů 
ze stacionární části na vlak (např. průjezd 
stanice, zavedení určitého chodu, místo 
aktivace mobilní části apod.). V místě 
křížení signálních vodičů dochází k záni-
ku signálu 135 kHz, což je snímáno sní-
macími cívkami/anténami mobilní části 
VZ. Vzdálenost sousedních křížení vodi-
čů je nestejné délky a vyjadřuje předepsa-
nou rychlost jízdy vlaku pro každý bod 
trasy. Základní doba potřebná pro pře-
jezd dvou sousedních křížení je 300 ms.  
Pro rychlost jízdy vlaku 80 km/h je vzdá-

Liniový vLakový zabezpečovač  
pa-135, mobiLní část
2. část seriálu o vlakových zabezpečovacích zařízeních v pražském metru

ve druhé části našeho 
miniseriálu se budeme 
zabývat mobilní částí 
vlakového zabezpečovače 
typu pa-135, v hantýrce 
pracovníků metra lidově 
nazývaného „matRa“, 
který je nainstalován 
na soupravách metra typu m1 
provozovaných na trati C.

Text a foto: Jaroslav Kristen



Vlevo: Skříň PA-135 
s bloky mobilní 
části v kabině vozu 
M1. Je použito 
pouze pět bloků. 
Bloky DAM se 
na vlacích M1 ne-
používají. Fotografie 
byla pořízena 15. 1. 
2013 při plánova-
né údržbě vlaku 
M1. Skříň s bloky 
je odkrytována 
a pootočena pro 
snadnější kontrolu 
kabeláže nacházející 
se za skříní PA-135. 

Dole: Interfejs 
PA-135 instalovaný 
na modernizova-
ných vozech typu 
81-71M. Interfejs 
je charakteristický 
minimalistickým 
provedením (řídicí 
systém vlaků 81- 
-71M bylo možné 
snáze navázat 
na obvody PA-135). 
Interfejs zajišťoval 
součinnost řídicích 
signálů PA-135 
s obvody vozu 81-
-71M. V popředí je 
hlavní svorkovnice 
PA-135, nahoře 
část skříně s bloky 
PA-135.
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lenost křížení 6,66 m. Jedoucí vlak však 
zpravidla projíždí dvě sousední křížení 
v době delší či kratší. Vzniká tak regu-
lační odchylka, která je základem pro 
automatické řízení vlaku či spuštění 
nouzové bezpečnostní brzdy. Pokud vlak 
projede vzdálenost dvou sousedních kří-
žení za dobu delší než 300 ms, znamená 
to, že je pomalý. Podle velikosti zjištěné 
odchylky je pohonem vlaku zavedena 
potřebná velikost trakční čili tažné síly 
tak, aby se doba přejezdu následných 
sousedních křížení upravila na požado-
vaných 300 ms. Pokud však vlak proje-
de vzdálenost dvou sousedních křížení 
za méně než 300 ms, znamená to, že je 
rychlý. Obdobně je podle velikosti zjiš-
těné odchylky pohonem vlaku zavedena 
potřebná velikost brzdné síly. Pokud je 
doba přejezdu dvou sousedních křížení 
kratší než 290 ms (v některých přípa-
dech až 250 ms – v brzdovém režimu, 
při vjezdu vlaku do stanice), je rychlost 
vlaku nepřípustná a je spuštěna nouzová 
pneumatická brzda, která vlak bezpečně 
zastaví. V praxi jsou signální vodiče ve-
deny v pryžovém pásu (tzv. programový 
pás), který je uložen v přesně stanovené 
poloze v kolejišti a ve kterém jsou v přes-
ně stanovených vzdálenostech provedena 
i jejich křížení. 

Součástí stacionární části jsou mimo již 
zmíněný pryžový pás rovněž tzv. staniční 
skříně, umístěné v reléových místnostech, 
či v případě nedostatku místa v jejich 
blízkosti. Přesnější popis stacionární části 
uvedeme v některém z příštích pokračo-
vání našeho miniseriálu.

Mobilní část systému PA-135 tvoří 
nyní dvojice pěti dílčích bloků (šest blo-
ků bylo používáno pouze na původních 

ruských vlacích 81-71) instalovaných 
ve skříni na obou čelních vozech vlakové 
soupravy. V činnosti je vždy část instalo-
vaná na čelním voze ve směru jízdy vlaku. 
Vysokofrekvenční signál vysílaný signál-
ními vodiči v programovém pásu snímá 
dvojice snímacích cívek umístěných na  
2. podvozku čelního vozu za 4. nápravou. 
Informaci o rychlosti jízdy vlaku poskytu-
je dvojice otáčkových čidel instalovaných 
na ložiskových domcích 2. a 3. nápravy 
čelního vozu. Systém pak doplňuje tzv. 
interfejs, zajišťující elektrickou kompa-
tibilitu signálů řídicích obvodů vlaku 
s výstupními obvody mobilní části vla-
kového zabezpečovače, volič režimů jízdy, 
indikační a ovládací prvky instalované 
na pultě strojvedoucího a v pneumatic-
kých obvodech vlaku (použito pouze dří-
ve, u vlaků 81-71 a 81-71M vybavených 
PA-135). Výčet součástí pak končí velmi 
důležitou částí, která je výstupem části 
ATP – buď dvěma relé, jejichž kontakty 
ovládají napájení bezpečnostní smyčky 
vlaků (v případě vlaků M1), nebo dvoji-
cí elektropneumatických ventilů (rovněž 
dříve, v případě vlaků typu 81-71 či 81-
-71M). Obě tyto varianty ve svém dů-
sledku zajistí zásah nouzové pneumatické 
brzdy a bezpečné zastavení vlaku.

Strojvedoucí může navolit čtyři režimy 
činnosti mobilní části vlakového zabez-
pečovače PA-135. Volbu provádí tzv. 
voličem režimů, někdy nazývaným „se-
lektér“ z francouzského názvu „Selecteur 
de modes de conduite“: 
1. Základní režim RAV (režim auto-
matického vedení) znamená, že je plně 
v činnosti část ATO. Činnost strojvedou-
cího je vyjma dohledu nad činností za-
řízení omezena pouze na ovládání dveří 
a vlakového rozhlasu ve stanici, ovládání 
světel dálková/klopená a vydání pokynu ›››



Vlevo dole: Interfejs 
PA-135 instalova-
ný na původních 
ruských vozech 
typu 81-71. Interfejs 
je charakteristický 
rozměrným reléo-
vým blokem, který 
zajišťoval součin-
nost řídicích signálů 
PA-135 s obvody 
vozu 81-71. 

Vpravo dole: De-
tailní pohled na šest 
bloků mobilní části 
PA-135, instalova-
ných na původních 
ruských vozech 
typu 81-71. V horní 
řadě zleva jsou 
bloky DCV, DAM 
a ALIMENTACION, 
v dolní ředě zleva 
pak CAPTATION, 
ATO a ATP. 

Dole: Instalace 
snímacích cívek/ 
/antén na vlacích 
M1 (na 2. podvozku 
čelního vozu, za  
4. nápravou). Jsou 
instalovány dvě 
cívky/antény, neboť 
programový pás 
bývá mezi kolej-
nicemi instalován 
ve dvou polohách.

Blok CAPTATION 
s povytaženou 
kartou přijímačů. 
Tři obdélníkové 
objekty na desce 
jsou elektromecha-
nické ladičky, které 
zajišťují bezpečnou 
filtraci signálů přijí-
maných snímacími 
cívkami/anténami 
pro další zpraco-
vání v mobilní části 
PA-135.
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k odjezdu vlaku ze stanice. Část ATP je 
plně funkční a zajišťuje plnou bezpečnost 
jízdy vlaku.
2. Režim RVZ (režim vlakového zabez-
pečovače) znamená, že část ATO je vy-
řazena z činnosti a strojvedoucí řídí jízdu 
vlaku manuálně. Část ATP je plně funkč-
ní a zajišťuje plnou bezpečnost jízdy.
3. Režim RTB (režim tlačítek bdělosti): 
jedná se o degradovaný jízdní režim, kdy 
strojvedoucí řídí vlak manuálně, jízdou 
podle rozhledu, při stisknutých tlačítkách 
bdělosti. Mobilní část ATP má omeze-
nou funkci a pouze kontroluje rychlost 
jízdy vlaku (max. 30 km/h) a směr jízdy 
vlaku bez kontroly volnosti projížděného 
úseku trati.
4. Režim jízdy bez vlakového zabezpečo-
vače: jedná se o režim, při kterém je mobil-
ní část VZ PA-135 kompletně vypnuta.

Co říci závěrem? Jako každé technické 
dílo tak velkého rozsahu nebylo zpočát-
ku uvádění systému PA-135 do provozu 
jednoduchou záležitostí. Možná k tomu 
přispělo poměrně optimistické očekává-
ní, kterého naši pracovníci nabyli v rámci 
diskuzí s provozovateli tohoto systému 
v Budapešti a Paříži. 

Výsledky prvních zkoušek na zkušební 
trati depa Hostivař a později i na trati C 
provázely jak úspěchy, tak i dílčí nezdary. 
K situaci nepřispěl rovněž posun dodáv-
ky nových vozů, které se zpozdily jednak 
z důvodů finančních, kdy byl podpis 
příslušné smlouvy oddálen z roku 1993 
na rok 1995, tak i postupný krach společ-

nosti ČKD coby hlavního partnera DPP 
při dodávce nových vozů M1, postupně 
probíhající v letech 1999 a 2000. DPP tak 
byl nucen na tuto „nepřízeň osudu“ pruž-

ně reagovat a obsah kontraktu na dodáv-
ku systému PA-135 ve spolupráci s jeho 
dodavatelem „pružně“, dle okamžitého 
vývoje situace, upravovat. Zabezpečovač 
PA-135 byl proto postupně montován 
na původní ruské vozy typu 81-71 (16 
vlakových souprav), pak na rekonstru-
ované vozy typu 81-71M (7 vlakových 
souprav, dnes známých jako soupravy 
MARS a provozované na trati B) a na-
konec i na soupravy M1. Postupně, jak 
přicházely soupravy nové, byla mobilní 
část PA-135 postupně z vozů 81-71 a 81-
-71M demontována a dnes je PA-135 
instalováno výlučně na vozech typu M1. 
Zde je třeba si uvědomit, že pro každý typ 
vozidla bylo vždy nutné instalaci mobilní 
části PA-135 poněkud upravit (jak HW, 
tak i SW) a lidově řečeno „naučit jej s PA-
-135 jezdit“. A to nebyl úkol jednoduchý. 
Vyžadovalo to velké úsilí zainteresova-
ných techniků všech zúčastněných firem. 

V duchu výše uvedeného probíhalo pak 
i provozní nasazení systému PA-135, po-
čínaje rokem 1999, zprvu charakteristic-
ké jistou nedůvěrou jízdního personálu. 
Nicméně v průběhu doby se všechny pro-
blémy podařilo odstranit a dnes je možné 
říci, že systém PA-135 dosáhl požadova-
né vysoké provozní spolehlivosti a jízdní 
personál a personál řídící vlakovou dopra-
vu si jej plně osvojil. 



Cesta pražskýCh 
tramvají do kursku
na podzim loňského roku, v souvislosti s dodávkami nových tramvají typu Škoda 15t, přikročil Dopravní 
podnik k rozsáhlému odprodeji nadbytečných tramvají typu t3sUCs, dodávaných v průběhu 80. let 
minulého století. tato vozidla z produkce smíchovské tatry jsou dnes již fyzicky, ale především morálně 
zastaralá (vysoká podlaha, nehospodárná zrychlovačová výzbroj), a jsou proto přednostně vyřazována. 
na druhou stranu je o tyto osvědčené a spolehlivé tramvajové vozy stále velký zájem u provozovatelů 
z řady měst bývalého sovětského svazu, pro které vždy znamenají výrazné zvýšení úrovně technického 
stavu vozového parku.
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Loňská vlna odprodejů zname-
nala změnu „domova“ pro řadu 
tramvají, a to většinou na Ukra-

jinu. Pražské vozy tedy nyní jsou v Char-
kově, Kyjevě, Oděse a v centru těžkého 
průmyslu, Krivém Rogu. Ruský Kursk 
získal deset vozů, které jsou zajímavé 
i z jiného pohledu, neboť tyto jediné 
byly k novému provozovateli přeprave-
ny po železnici. Ostatní byly do ukra-
jinských měst přepraveny na běžných 
silničních návěsových soupravách ukra-
jinských autodopravců, jejichž cenové 
úrovni bohužel železnice není schopna 
konkurovat.

Zmíněných deset tramvají pro rus-
kého příjemce bylo odesláno po dvou 
skupinách, vždy po pěti vozech. Na-
kládka proběhla v žst. Praha-Libeň, a to 
ve dnech 5. a 6. listopadu (první pětice 
ev. čísel 7108, 7118, 7131, 7178, 7238) 
a 7. listopadu 2012 (druhá pětice ev. čí-
sel 7084, 7130, 7140, 7141, 7239). Pro 
přepravu na normálním rozchodu byly 
použity běžné plošinové vozy řady Res, 
pro každou tramvaj jeden. Vozy měly pro 

přepravu demontován pantografový sbě-
rač proudu, který byl uložen v prostoru 
pro cestující.

Město Kursk (rusky Курск) leží na zá-
padě Ruska a je správním střediskem 
Kurské oblasti. V roce 2010 mělo 415 
tisíc obyvatel. Kursk je stanicí na želez-
niční magistrále spojující Moskvu, Char-
kov a Krym; zastavují tady četné rychlíky 
spojující Moskvu či Petrohrad s celou 
východní Ukrajinou. 

Historie tramvají v Kursku sahá 
do roku 1895, kdy bylo rozhodnuto 
postavit koněspřežnou tramvaj. Město 
obdrželo dvě nabídky, místního podni-
katele I. A. Lichačeva a německé firmy 
Siemens & Halske, ovšem obě na vybu-
dování tramvaje elektrické. Vybrána byla 
první z nich a první zkušební jízdy se ko-
naly na trati 11. dubna 1898, slavnostní 
otevření tramvajové trati se konalo 18. 
dubna 1898. Trať měřila 4,9 km a bylo 
na ní třináct zastávek. Tento systém pře-
žil bez větších změn až do šedesátých let 
20. století, kdy byla zahájena výstavba 
nových tratí, která trvala až do poloviny 

let osmdesátých. V té době dosáhla dél-
ka sítě 40 kilometrů a v tomto rozsahu 
je provozována dodnes. Po této síti jezdí 
šest linek, označených čísly 1 až 5 a 8, 
o celkové délce 105 km.

Prvními vozidly byly dvounápravové 
tramvaje, první vozy typu T3SU ze smí-
chovské Tatry obdržel místní dopravní 
podnik v roce 1966. Na ně později na-
vázal typ T6B5 téhož výrobce; zatím po-
sledním přírůstkem vozidlového parku je 
jediný kus tramvaje typu 71-403 ruského 
výrobce Uraltransmaš z Jekatěrinburgu. 
Současný vozový park před dodáním vozů 
z Prahy čítal 24 vozů typu T3SU, 75 typu 
T6B5 a jeden zmíněného typu 71-403, 
celkem tedy přesně 100 tramvají. 

Text a foto: Martin Boháč



Motolská vozovna 
byla jedním ze čtyř 
areálů Dopravního 
podniku, kam zaví-
taly tisíce návštěv-
níků v rámci Dne 
otevřených dveří, 
který se uskutečnil 
vloni v září.

TřeTí nejmladší v Praze
Naše putování, během kterého jsme vám od března loňského roku představovali vozovny a garáže 
Dopravního podniku hlavního města Prahy, končí. Posledním, dvanáctým dílkem přispěje do pomyslné 
skládačky třetí nejmladší vozovna Dopravního podniku – vozovna Motol.
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H lavní zajímavostí vozovny 
Motol je, že se stavěla a uvá-
děla do provozu po etapách. 

Vlastní stavební práce na vozovně se 
rozběhly 2. května 1936. V první etapě 
byly postaveny lodě 3 a 4, tj. koleje 13–24. 
Současně se stavbou vozovny bylo ne-
zbytné postavit tramvajovou trať od teh-
dejší konečné na Zámečnici k budova-
né vozovně Motol. Na novou konečnou 
byla pak prodloužena linka č. 9, zatímco 
na Zámečnici byla i nadále ukončena lin-
ka č. 15. V novém úseku vznikly pak sta-
nice Kotlářka, Podhájí, Pod Homolkou 
a Vozovna Motol. V pátek 3. prosince 
1937 zatáhly do motolské vozovny první 
tramvaje. Šlo o vozy z vozoven v Koší-
řích a na Smíchově, které k tomuto datu 
ukončily pravidelný provoz. 

Další stavební úpravy vozovny a její 
rozšíření odstartovaly v roce 1947 
v souvislosti s nedostatkem remízových 
kapacit a dodávkami nových vozů. Dle 
plánu měla vozovna nyní pojmout až 
240 vozů starého typu. S ohledem 
na připravované zavedení nových 

dvoupodvozkových vozů řady T bylo 
nutné vybudovat potřebné zázemí pro 
jejich údržbu a opravy. Přistavena byla 
hala o dvou lodích s podobnou kon-
strukcí jako hala původní a rozšíření se 
dočkala i administrativní budova. 

Díky nejmenší vzdálenosti od výrobní-
ho závodu Tatra na Smíchově a vhodnos-
ti tramvajové trati na Plzeňské ke zkušeb-
ním jízdám byla motolská vozovna přímo 
předurčena pro deponování nových vozů 
typu T1. Ty až do 10. dubna 1955 vypra-
vovala jako jediná z vozoven DPP, a to 
konkrétně na linku 4. 

Již na počátku padesátých let padlo roz-
hodnutí zřídit v areálu vozovny učňovské 
středisko, které by vychovávalo budoucí 
zaměstnance Dopravního podniku. Myš-
lenka byla zrealizována 1. září 1952, kdy 
zahájilo středisko výuku ve třech učebních 
oborech – elektrotechnik, strojní zámeč-
ník a automechanik. 

Vozovna Motol prošla za dobu své 
existence několika rekonstrukcemi. Prv-
ní přestavbu kolejiště a zřízení druhého 
vjezdu si vynutil provoz spřažených vla-
ků 2x T3 v roce 1971. Další rekonstruk-
ce, tentokráte většího rozsahu, zasáhla 
do života vozovny v roce 1989 a týkala 
se severní i jižní části. Vozovna se ocitla 
ve výluce a normální provoz byl obnoven 
až 23. července 1991. O šest let později 
byla zahájena stavba nové haly denního 
ošetření, která byla uvedena do provozu 
krátce před Vánocemi roku 1999. 

Pokud bychom se zajímali o vývoj vozo-
vého parku motolské vozovny, po Té-jed-
ničkách přišly na počátku roku 1955 vozy 
T2 a o pět let později nové Té-trojky. V roce 
1990 přijala vozovna pod svou střechu vozy 
KT8D5 a o pět let později rozšířily vozový 
park tramvaje T6A5. Počínaje 2. březnem 
2008 se v Motole natrvalo usídlily vozy 14T. 

Na současnost a budoucnost vozovny 
Motol jsme se zeptali dvou nejpovolaněj-
ších – vedoucího vozovny Pavla Strnada 
a vedoucího provozovny Jiřího Foučka. 

Jana Šejnohová, foto: Petr Ludvíček a autorka

Počet zaměstnanců k 14. 1. 2013

jednotka Provoz Tramvaje 219
jednotka Správa vozidel Tramvaje 77



Tady v Motole se 
klacky pod nohy 
neházejí a snaží-
me se problémy 
operativně vyřešit, 
říkají svorně vedou-
cí provozovny Jiří 
Fouček a vedoucí 
vozovny Pavel 
Strnad.
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jak byste charakterizovali vozovnu z hledis-
ka specifik, předností a možných překážek? 
„Jako vozovna jsme soběstační. Karosáři, 
kteří u nás pracují, jsou jedni z nejlepších 
ve svém oboru. Po těžké nehodě tramvaje 
typu 14T byli schopni opravit celou zad-
ní část článku, včetně pasování čel. Naším 
specifikem jsou tedy, podle mého mínění, 
schopní zaměstnanci a díky nim velká so-
běstačnost naší vozovny,“ otevírá rozhovor 
vedoucí provozovny Jiří Fouček. Vedoucí 
vozovny se s názorem kolegy ztotožňuje 
a přidává další přednost, na které se opět 
oba vedoucí shodují: „Naší předností je 

určitě dobrá strategická poloha a dobrá 
dostupnost, od Anděla nebo z Nových 
Butovic je to k nám 10 minut.“ A vý-
čet pozitiv motolské vozovny pokračuje: 
„Díky dobrému umístění dokážeme ob-
sloužit téměř všechny městské části, po-
čínaje Prahou 1 a konče Prahou 10. Jez-
díme i k ústředním dílnám, a když vezmu 
v úvahu, že vypravujeme i čtyřiadvacítku 
na ,Kubáň‘, tak je to opravdu celá Praha.“ 
A co stav řidičů? „Když to srovnám s do-
bou minulou, řekněme patnáct let zpátky, 
kádr se stabilizoval. Dříve byly vozovny 
spíš ‚průchoďákem‘. Nyní máme nějakých 
150 řidičů, kteří u nás pracují již mnoho 
let, což je možná dané i tím, že si lidé prá-
ce víc váží,“ dodává vedoucí vozovny Pa-
vel Strnad. „Naše překážky?“ přidává ještě 
své stanovisko k poslední části otázky: 
„Z mého pohledu může nastat problém 
například ve chvíli, kdy vypukne chřip-
ková epidemie. Pak je zvýšená poptávka 
po řidičích a výpravčí obvolávají kdekoho, 
aby šel jezdit. Jde ale jen o výjimečné si-
tuace, na denním pořádku to určitě není.“ 
Svůj pohled přidává i vedoucí provozov-
ny: „Jedinou naší překážkou jsou velmi 
dlouhé lhůty při dodávání součástek ze 
strany Škody Transportation.“ 

Co vás v poslední době potěšilo,  
co se povedlo? 
„Jednoznačně je to dobrá komunikace,“ 
shodují se oba vedoucí. „Komunikace 
funguje nejen mezi námi, ale i co se týče 
depa a výpravny. Když nastane nějaký 
problém, řešíme ho operativně. Nejsou 
mezi námi tendence něco si zatajovat 
nebo házet si klacky pod nohy. Jsme 

na jedné lodi a ta musí plout kupředu,“ 
uvádí svou odpověď vedoucí vozovny. 
„Těší nás ale daleko víc věcí. Například se 
během loňského roku podařilo vyměnit 
v půlce vozovny vrata. Střecha se uděla-
la nová, jsou to sice už tři roky, ale sou-
časně s tím došlo i k určitému zvelebení 
dalších nemovitých částí vozovny, a za to 
jsem rád. V loňském roce u nás proběhla 
také výměna kozlíků, aby to udrželo nové 
typy tramvají, které jsou podstatně těžší. 
Nové kozlíky, nová vrata, za sebe mohu 
říci, že jsem spokojen, a budu rád, až se 
povede vyměnit vrata všechna.“ Vesměs 
pozitivně vidí Pavel Strnad i loňský Den 
otevřených dveří, který se uskutečnil  
22. září. „Myslím, že akce byla, globálně 
vzato, úspěšná. Lidé, kteří do Motola 
přišli, si odnesli pěkný zážitek, a o to šlo 
především. Jistě, kdo byl u toho, našel 
asi nějaké mouchy. Já osobně, a myslím, 
že to kolega potvrdí, jsem byl zklamaný 
ze zajištění občerstvení. Akce začínala 
v 10 hodin, tak jsem předpokládal, že už 
od půl se bude areálem linout příjemná 
vůně pečených klobás a kuřat. A ono nic. 
První limonáda se začala točit až kolem 
12. hodiny. Vzhledem k tomu, že do Mo-
tola zamířilo odhadem pět až sedm tisíc 
návštěvníků, to byla škoda a lidé si stěžo-
vali,“ rekapituluje pozitiva, ale i negativa 
akce vedoucí vozovny. „Co nás potěšilo asi 
oba, je současná úroveň úklidu,“ komple-
tuje seznam úspěchů vedoucí provozovny 
a pokračuje: „Úklid ve vozovně a v kance-
lářských prostorách se změnil k lepšímu. 
Oproti loňskému roku, kdy to nebylo 
nejlepší, se situace stabilizovala a hlavně 
je vůle, aby to za něco stálo.“

jaké problémy aktuálně řešíte?
„Momentálně nás nic tak úplně nepálí, 
snad jen kantýna,“ přizvukují společně 
oba vedoucí, na kterých je vidět dokonalá 
souhra. „Když se otevírala, šlo to. Dnes se 
často stává, že v 11 hodin už obědy nejsou, 
a když mají chlapi od půl dvanácté pauzu, 
je to problém. Vůbec se tedy nedivíme, 
že se lidi naučili nosit si jídlo z domova, 
nebo chodit ven. Z lidí se stali kastrůlkáři 
a je pro ně lepší přinést si krajíc z domo-
va, než koukat v kantýně na oschlý párek. 
Přitom do kantýny můžou chodit i lidi 
zvenku. Zřejmě to ale provozovatele ne-
zajímá, a to je smutné,“ uzavírají celkově 
příjemné povídání sympatičtí vedoucí Pa-
vel Strnad a Jiří Fouček.  

Přehled ujetých vozokilometrů vozovnou Motol v letech 2010-2012 a aktuální přehled vozidel podle typu

Rok/Typ T3 ve všech modifikacích T6A5 KT8N 14T 15T Celkem 
2010 14 740,000 2 222 893,760 365 195,400 2 976 101,110 0 5 582 930,270
2011 45 906,730 2 333 989,700 146,000 3 646 568,100 0 6 026 610,530
2012 19 421,000 3 033 902,070 406,000 2 423 109,550 36 821,000 5 513 659,620
Počet k 14. 1. 2013 1 76 0 59 3 139

Do vozovny Motol zatáhly první tramvaje 
v prosinci 1937. Zajímavostí je, že v roce 
1952 začalo psát v areálu vozovny svou 
historii i učňovské středisko.



Nahoře zleva:
Výjezd č. 461 – 
havarijní zvedání au-
tobusu po defektu 
pneumatiky, Černý 
Most, 29. 9. 2012.

Výjezd č. 286 – 
transport zraně-
ného po střetu se 
soupravou metra 
do sanitky, stanice 
metra Chodov,  
22. 6. 2012.

 Výjezd č. 436 –  
odstranění defor-
movaných částí 
karoserie autobusu 
po nehodě s tram-
vají, Barrandov,  
19. 9. 2012.

Přehled výjezdů
Hasičského záchranného sboru podniku
HZS DP zaznamenal v roce 2012 celkem 577 výjezdů včetně prověřovacích cvičení. Poprvé od roku 
2006 došlo k meziročnímu poklesu počtu výjezdů, nadále však narůstá podíl technických zásahů.
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Pohled na rozdělení výjezdů 
do jednotlivých kategorií potvr-
zuje dlouhodobý trend mírně 

klesajícího počtu planých poplachů, sta-
bilně nízkého počtu požárů a nárůstu po-
čtu zásahů technického charakteru a pří-
padů likvidace úniků látek nebezpečných 
pro životní prostředí.

Jednotky HZS Dopravního podniku 
zasahovaly celkem u 32 požárů. K nejváž-
nějším patřil požár nečistot při provádění 
svářečských prací na eskalátoru ve stani-
ci Muzeum na lince A dne 8. 11. 2012. 
Na základě této události byla přijata po-
žárně bezpečnostní opatření, aby riziko 
podobných požárů bylo minimalizováno. 
V dalších případech se jednalo o požáry 
menšího rozsahu, nejčastěji požáry v mo-
torovém prostoru autobusů, požáry nádob 
na odpad nebo požáry porostů v okolí ob-
jektů DPP. Neobvyklou událostí byl po-
žár izolační desky v podjezdu Průběžná – 
Švehlova, způsobený kolizí zahraničního 
kamiónu s tramvajovou trolejí.

K dalším závažným událostem, u kte-
rých jednotky HZS pravidelně zasahují, 
patří dopravní nehody. Typickými do-
pravními nehodami v provozu metra jsou 
bohužel pády osob pod vlakovou sou-
pravu. Rok 2012 přinesl sedm takových 
událostí, které vyžadovaly zásah HZS. 
K větším nehodám v povrchové MHD 
patřila únorová nehoda autobusu linky 
183 s nákladním automobilem v Průmys-
lové ulici, zářijová nehoda tramvaje linky 
14 s autobusem linky 230 na Barrando-
vě a v poslední den roku srážka tramvají 
linek 20 a 25 v ulici Milady Horákové. 
Tato událost byla zároveň posledním 
zásahem HZS v roce 2012 s pořadovým 
číslem 577. 

Likvidace povrchové dopravní nehody 
vozidel MHD většího rozsahu obvyk-
le probíhá tak, že po příjezdu na místo 
události jednotky HZS DP v součinnosti 
s jednotkami HZS hl. m. Prahy a Zdra-
votnickou záchrannou službou hl. m. 
Prahy provádějí vyproštění řidičů vozi-

del, případně cestujících, poskytují první 
pomoc zraněným a zajišťují protipožární 
opatření. Po skončení záchranných prací 
a odjezdu ostatních složek integrovaného 
záchranného systému zůstávají jednotky 
HZS na místě a v součinnosti s dispe-
čery a pohotovostními skupinami DPP 
provádějí rozdělení zaklesnutých částí 
havarovaných vozidel, nakolejování tram-
vají, likvidaci úniků provozních kapalin 
a úklid místa nehody od trosek a střepů 
tak, aby mohl být co nejdříve a zároveň 
bezpečně obnoven provoz MHD.

Mezi nejčastější technické zásahy pa-
třilo i v loňském roce vyprošťování osob 
z výtahů pro imobilní cestující ve stani-
cích metra. V kategorii technických zá-
sahů jsme se dále setkali s vyhledáváním 
osob nebo zvířat, spatřených v tunelu 

Michal Brunner, foto: HZS DP

Počet výjezdů HZS DP

Rok	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012
Výjezdy	 444	 539	 541	 608	 609	 577



Vlevo:  Výjezd č. 316  
– čerpání vody 
z obratiště tramvají 
po přívalovém dešti, 
Bílá Hora, 7. 7. 2012. 

Dole:  Výjezd č. 305 
– likvidace úniku 
oleje z autobusu, 
Zahradní Město,  
3. 7. 2012.
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metra, havarijním zvedání autobusů s de-
fektními koly, čerpáním vody v důsledku 
vodovodních havárií nebo odstraňová-
ním překážek, zpravidla padlých stromů, 
z dopravní cesty. Pokud však byly překáž-
ky odklízeny nebo voda čerpána jako dů-
sledek povětrnostních vlivů, událost byla 
začleněna mezi živelní pohromy. 

Úniky nebezpečných látek byly ve větši-
ně případů zastoupeny únikem nafty nebo 
oleje z porouchaných autobusů. U někte-
rých událostí musela hasičská jednotka 

pomocí sorpčního prostředku ošetřit kon-
taminovaný úsek v délce až několika kilo-
metrů včetně několika zastávek. Jediným 
zásahem v kategorii „ostatní mimořádná 
událost“ v roce 2012 byl případ, kdy po-
sádka automobilu velitele směny HZS po-
skytla první pomoc a přivolala záchrannou 
službu ženě, která zkolabovala a zranila se 
na nástupišti stanice metra Národní třída.

Mezi hasičské zásahy jsou dle příslušné 
metodiky započítávána také prověřovací 
cvičení. Kromě pravidelných cvičení s ná-

mětem požáru ve vybraných objektech 
DPP proběhla loni součinností akce se 
zdravotnickými záchranáři „Pražská 155“ 
s námětem pádu osoby do kolejiště metra 
(viz DP kontakt 10/2012), byl proveden 
nácvik hašení plně rozhořených autobusů 
v prostorách Pyrotechnické služby Policie 
ČR v Ralsku (viz DP kontakt 11/2012) 
a v prosinci se uskutečnilo v prostorách 
garáže Řepy součinnostní cvičení jednotek 
HZS DP a HZS hl. m. Prahy s námětem 
třídění, ošetření a záchrany většího počtu 
zraněných v převráceném linkovém auto-
busu po nehodě s osobním automobilem. 

Jednotky HZS DP řešily v roce 2012 
již pátým rokem po sobě více než 500 
událostí. Včasnými protipožárními zá-
sahy byly uchráněny značné materiální 
hodnoty. Přivolání podnikových hasičů 
k dopravním nehodám a porouchaným 
vozidlům DPP opakovaně napomohlo 
k rychlému obnovení plynulého provozu 
MHD a zamezilo škodám na životním 
prostředí. A především, v několika přípa-
dech byly zachráněny lidské životy a byla 
poskytnuta pomoc zraněným nebo ne-
bezpečnými stavy ohroženým cestujícím 
a zaměstnancům DPP. 

 2010 2011 2012
Typ události počet % počet % počet %
Požár	 25	 4	 29	 5	 32	 6
Dopravní	nehoda	 39	 6	 40	 7	 30	 5
Technický	zásah	 180	 30	 204	 33	 209	 36
Živelní	pohroma	 49	 8	 14	 2	 8	 1,5
Únik	nebezpečných	látek	 42	 7	 48	 8	 66	 11
Ostatní	mimořádná	událost	 0	 0	 2	 0,5	 1	 0,5
Planý	poplach/signalizace	EPS	 228	 38	 243	 40	 198	 34
Prověřovací	cvičení	 45	 7	 29	 5	 33	 6
Celkem	 608	 100	 609	 100	 577	 100



Světlo na konci tunelu
Povolání tunelář se snad zase 
pomalu dostává v České republice 
původního významu. Ti praví 
raziči tunelů metra předvedli část 
ze svého díla při Dni otevřených 
dveří, kdy si návštěvníci mohli 
projít 3 kilometry dlouhou 
prohlídkovou trasu z Veleslavína 
na Vypich. Navíc při nasbírání 
razítek do soutěžního kuponu 
mohli vyhrát věcné ceny.

Zda převládala zvědavost, možnost 
využití volného dne či natěšení 
na nový úsek trasy, není tak důle-

žité. V každém případě v sobotu 19. ledna 
do podzemí Prahy 6 zavítalo, alespoň podle 
počtu rozdaných letáků, na 17 500 návštěv-
níků! Ti sestupovali po upravené přístupo-
vé cestě do podzemí budoucí stanice Vele-
slavín k počátku prohlídkové cesty tubusy 
budoucích tunelů metra. Zde také ve 14 
hodin přítomné davy přivítal primátor 
hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, 
generální ředitel DPP Milan Křístek a ge-
nerální ředitel Metrostavu Pavel Pilát. 

„Metro je páteří, na niž navazují povr-
chové linky pražské městské hromadné 
dopravy, a prodloužení metra A z Dejvic 
do Motola zkvalitní dopravní obsluhu ze-
jména v oblasti Prahy 6 a nemocničních 

areálů v Motole,“ řekl přítomným primá-
tor a dodal, že je zcela pochopitelné, že 
se lidé nemohou dočkat, až bude metro 
na nové trase jezdit, a zajímají se o to, jak 
stavba postupuje.

Zatímco soupravy metra profrčí úsek 
z Dejvické do Motola za 7,5 minuty, 
účastníci Dne otevřených dveří potře-
bovali na projití trasy mezi dvěma stani-
cemi zhruba pětkrát tolik času. Nebylo 
v tu chvíli důležité, jak se stanice budou 
definitivně jmenovat, nevadil mráz ani 
přeplněné tramvaje, nikoho nezastavi-
lo blátíčko na dně betonových rour, ani 
davy zpomalující pochod ve 4% stoupání. 
Poutavá prohlídka pro všechny generace 
byla oním světlem v tunelu, oznamují-
cím, že vše směřuje ke zprovoznění na 
konci roku 2014. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna (5), Jan Štojdl (1) a autor (1)
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Prodloužení „áčka“ až do Motola bude mít významný dopad 
na zlepšení dopravy a životního prostředí v celém městě. Zlepší se 
nejen dopravní dostupnost severozápadu Prahy, ale sníží se i dopad 
výfukových emisí z dopravy na ovzduší, řekl směrem k návštěvní-
kům generální ředitel DPP Milan Křístek a dodal, že věří v omezení 
automobilové dopravy v této lokalitě.

Davy zvědavců pozvolna procházely jednokolejným traťovým tunelem, který po práci razicího štítu již 
byl v průměru 6 metrů osazen obloukovými tvárnicemi. Lidé měli rovněž možnost na trase navštívit 
propojky mezi tunely, které budou mít vzduchotechnickou a bezpečnostní funkci. 

Zajímavý pohled se naskytl na rozsáhlý prostor jed-
nolodní ražené stanice Petřiny v hloubce 28 metrů. 
Odtud zbývalo dojít přes 200 metrů přístupovou 
štolou Markéta k východu směr Vypich.

Tisíce návštěvníků zahájily prohlídku sestupem 
do hloubeného vestibulu stanice Veleslavín. 
Stavební jáma je v hloubce 26,5 metru, výsledný 
obestavěný prostor vestibulu je zhruba 50 000 m3.

Nahoře: Hned v prvním 
úseku trasy byly k vidění 
kolosy sloužící ke stavbě 
metra, například stroj 
na stříkání betonové 
směsi, čelní kolový na-
kladač anebo 34tunový 
kolový vrtací vůz Rocket 
Boomer (na snímku), 
určený k rotačně 
příklepnému vrtání vrtů 
a vývrtů v podzemí.

Dole: Na zájemce 
o prohlídku podze-

mí shlížela i svatá 
Barborka, patronka 

mj. horníků, dělo-
střelců, či architektů, 

jejíž soška byla 
v místě budoucí 

stanice Veleslavín 
umístěna v srpnu 

2011 při pokračová-
ní ražby tunelů.

Světlo na konci tunelu
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MAN Lion’s City 
(2009)

Jak se kroutí volant 
na severu
Pracuji jako řidič dopravního podniku města Helsinky. Cesty k mé 
vysněné práci byly strastiplné, ale já si vždy stál za tím, že když 
hodně chcete, svého dosáhnete. A práce řidiče autobusu v cizí zemi 
je už dnes pro mne zkušeností k nezaplacení. 
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Když jsem přijel do HelsineK vůbec poprvé, 
nejdůležitější bylo dostat práci. a Když ne 
práci, taK se naučit jazyK.

S e zájmem jsem si díky webovým 
stránkám přečetl v DP kontaktu 
reportáž z Helsinek (DPK 9/2012 

– pozn. red.), která mě přivedla k napsání 
tohoto textu. Naše garáž, kde pracuji, se 
nazývá Ruskeasuo a je hlavní garáží naše-
ho podniku Helsingin Bussiliikenne Oy 
(HelB) s počtem 245 autobusů. Podnik 
má ještě další dvě menší garáže v regio-
nu Vantaa (depa nazývaného Vartiokylä) 
se 180 autobusy a v regionu Espoo (ga-
ráž Suomenjona) s počtem 18 autobusů, 
ve které se o místo dělíme ještě s dalšími 
třemi autobusovými podniky. Konkuren-
ce v městské autobusové dopravě v Hel-
sinkách je velká; k výše zmíněným pod-
nikům si můžeme ještě připočíst další tři 
soukromé firmy.

Život s pokladnou a 85 eury
Popíši i některé zajímavosti z vlastní-
ho provozu. Tak např. každá zastávka 
je na znamení a nástup je možný pouze 
předními dveřmi. Výstup je pouze pro-
středními a posledními, pokud o to ne-
požádá osoba se sníženou pohyblivostí či 
lidé důchodového věku. V tu chvíli velice 
rádi učiníme výjimku a pustíme cestující 

předními dveřmi. Prodej lístků u řidiče 
je samozřejmostí, takže každý řidič má 
u sebe kasu s obnosem 85 €, kterou sa-
mozřejmě při ukončení pracovního po-
měru musí odevzdat v plné míře spolu 
s přihlašovací kartou. Tou se přihlašujeme 
do kasy proto, abychom zadali číslo dne, 
číslo linky a abychom kasu vůbec mohli 
užívat. Nic víc, nic míň. 

v polovině trasy. Končím opět někde 
ve střídacím bodě, kde se prohodíme 
s kolegou a předáme si klíčky od PIKKU 
auta (v našem případě Toyoty Yargo), 
kterým se vracím na garáž a pracovní den 
pro mne končí. Jak by se to líbilo vám? 
Můj názor byl hlavně ze začátku dosti 
sporný, protože se na jednom autobuse 
vystřídá během dne třeba šest řidičů, což 
samozřejmě žádná pozitiva pro autobus 
nepřináší. Ale zase na obranu helsinského 
podniku musím uvést, že se nestává často, 
že by vozidla byla poruchová. Jen v létě 
nás tu dost potrápily hlavně autobusy 
MAN, které se dosti často přehřívaly, ale 
jinak si na vozový park opravdu stěžovat 
nemůžeme. Máme tu poslední čtyři kusy 
dosluhujících autobusů značky Mercedes 
a značky Scania-Ikarus, kterých je o něco 
více. Jinak převládají značky typu Volvo, 
Scania, MAN. 

výplata můŽe být zajímavá
Zajímavé je též sestavení plánu služeb. 
Pokud se s výpravčím na směnách do-
hodnete a vyhovuje to oběma stranám, 
můžete např. řídit pouze od pondělí 
do pátku a víkendy mít volné. Samozřej-
mě, že s tím souvisí výše výplaty, ale vše je 
na rozhodnutí řidiče a posouzení vedou-

Text a foto: Petr Mentlík

Cena jízdenek se rozděluje podle pásma 
a samozřejmě věku. Děti do 6 let jezdí 
zdarma. Od 6 let platí 1,30 €, pokud se 
pohybují pouze v jednom pásmu, při jeho 
překročení platí 2,60 €. Stejný systém fun-
guje i u dospělých s tím, že cena pro dospě-
lého v pásmu SISÄINEN, neboli interním 
pásmu, je 2,70 € a v pásmu SEUTU je to 
5,40 €. Pak jsou tu samozřejmě celodenní 
lístky, které stojí 7 € pro dospělého a 3,50 € 
pro dětského cestujícího.

svéráz severského střídání
Střídání řidičů tu probíhá velice zajímavě. 
Pokud chcete slyšet můj názor, příliš mu 
nefandím a více upřednostňuji střídání, 
jaké jsem zažil v Praze. Jeden takový den 
za všechny. Začínám např. ráno na ná-
draží, kde vystřídám kolegu. Jezdím 2,5 
hodiny na jednom autobuse, na kterém 
se mezitím například dvakrát změní lin-
ka. Skončím před garáží, kde máme další 
střídací bod, a vracím se na nádraží, abych 
vystřídal kolegu opět na jiném vozidle 
a jiné lince. Končím znovu na nádraží, 
odkud se vlastní dopravou přepravím 
do garáže vyzvednout natankovaný a čis-
tý autobus. Vyjíždím jako manipulační 
linka a od konečné se napojuji na trať. 
Ve Finsku se nikdy nenapojujete na trať 



Man Lionös City LL 
(2008)
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cího. Toto shledávám jako velice pozitivní 
v situacích, kdy např. manželka vydělává 
a vy byste rádi trávili čas s rodinou. 

Průměrný plat řidiče se tu pohybuje 
od 1800 do 2300 € čistého. Podotýkám, 
že pokud máte možnost (a to se stávalo 
více než pravidelně) dělat určité přesčasy, 
řidič si může vydělat i 3300 € čistého mě-
síčně. U zaměstnání, jako je např. popelář, 
skladník, prodavač, jsou platy kolem 2200 
hrubého. 

moje cesta k finským autobusům
Je mi 26 let a pocházím z Prahy. Ve Finsku 
žiji zhruba pět let s jednou desetiměsíční 
přestávkou, kdy jsem si byl v ČR udělat 
řidičský průkaz skupiny D a zároveň mohl 
pracovat (i když v krátkém časovém úse-
ku) pro DPP.  Dříve jsem v Helsinkách 
pracoval jako stavební dělník, pomocník 
v kuchyni a překladatel softwarového pro-
gramu pro outsourcingovou firmu, úzce 
napojenou na společnost Nokia. Mými ja-
zyky byly v té době hlavně čeština s polšti-
nou. K práci řidiče jsem se dostal před ro-
kem. O práci řidiče je tu stále nouze, firmy 
většinou nabízejí pouze smlouvu na dobu 
určitou, což je i můj případ. Je to stále více 
výhodné, takže tu pak může vzniknout za-
jímavý maraton, že za deset měsíců potká-
te svého kolegu v úplně jiném „munduru“ 
a za rok může být vše zpět. 

Posouzení toho, zda budete platným 
členem v řadách firmy, v mém případě 

podniku Helsingin Bussiliikenne, je veli-
ce podobné tomu, co znám z ČR. V prvé 
řadě vyplníte dotazník. Pak jste přizván 
na pohovor (vedený samozřejmě ve fin-
ském jazyce), po něm přichází lidově ře-
čeno „jízda zručnosti“. Pokud se vám toto 
vše podaří a je s vámi podepsána smlou-
va, váš pracovní poměr začíná týdenním 
školením, kde obdržíte též pracovní oděv 
a klíče od sociálních zařízení na koneč-
ných stanicích (s politováním musím 
oznámit, že ne vždy všechny fungovaly, 
což může být někdy velice nepříjemná 
situace...). Následujícího týdne vám je 
přidělen „kummi“, neboli v doslovném 
překladu kmotr, který vás provádí po celý 
týden všemi úkony s vaší prací spojenými. 
Od řízení a ukazování prvních linek, až 
např. po společný oběd. V mém případě 
mi byl přidělen (dnes už to mohu říct) 
můj kamarád, kterým byl řidič z Velké 
Británie, žijící zde více než 20 let. Stejně 
jako on a spousta našich kolegů, ale i ci-
zinců zde dlouhodobě žijících, se sem do-
stali hlavně proto, že naše přítelkyně jsou 
finské národnosti, a to je i můj případ. 

Když jsem přijel do Helsinek vůbec 
poprvé, nejdůležitější bylo dostat prá-
ci. A když ne práci, tak se naučit jazyk. 
K tomu je tu výborný program, který vám 
umožňuje chodit do školy po dobu, než 
jste připraven se osamostatnit. Takže vše 
je zcela individuální. Někdo se může učit 
rok i dva, jiný třeba jenom pár měsíců. 

Asi se ptáte, z čeho člověk pak žije. Je to 
taková hra ze strany sociálního institutu: 
„Budeme ti dávat podporu 800 €, ale za-
čneš chodit do školy.“ A tak tomu bylo 
i v mém případě. Takže dnes mám na ga-
ráži za kolegy hlavně Somálce, Estonce, 
Rusy, Angličany, ale i lidi z tak zajíma-
vých zemí, jako je třeba Maroko, Filipíny 
či snad dokonce Persie.

 Doufám, že jsem přinesl pár zajíma-
vých postřehů pro ty, kteří se zajímají o to, 
jak se v cizině žije. Zároveň touto cestou 
přeji Dopravnímu podniku spousty úspě-
chů a posílám velké pozdravení do vršo-
vických garáží všem kolegům, od paní 
„ředitelky“ až po paní uklízečku. 

Bez znalosti finštiny alespoň na komunikativní úrovni bych 
se v Helsinkách neobešel. Ale ani místní mnohdy nerozumějí 
Finům z centrální oblasti a Laponcům tady nerozumí nikdo.

Po uzávěrce redakce obdržela zprávu, že se 
Petr Mentlík vrátil do DPP.Scania K230 (2011)



Nuselský most 
dlouho lákal 
Pražany k poklid-
ným procházkám 
s překrásnými a ne-
zvyklými pohledy 
na Prahu.

Prototypová 
souprava 81-71M 
v kačerovském 
depu. Pamatujete si, 
že bývala bílá?

Patnáct let se vozíme modernizovanými vozy metra

Únorový historický kaleidoskop
Druhé letošní ohlédnutí do historie nám opět připomene některá výročí, ale i zajímavosti z pražské – 
a tentokrát i zahraniční – MHD. Výročí slaví vozy metra 81-71M, Nuselský most, ale také londýnské 
metro. A víte, jak dlouho se přepravují v Praze tramvajemi dětské kočárky?
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Patnáct let se vozíme 
modernizovanými vozy metra 
Ač nám to mnohým připadá jako nedáv-
ná novinka, je to už 15 let, co se cestující 
poprvé svezli modernizovanou soupravou 
metra s typovým označením 81-71M. 
Bylo to 4. února 1998 na lince C. Tyto 
vozy vznikly zásadní rekonstrukcí sovět-
ských vozů typu 81-71. Připomeňme, že 
první vozy typu 81-71, přezdívané „brike-
ta“, se v Praze objevily v roce 1978 v sou-
vislosti se zahájením provozu na lince A. 
V době, kdy se rozhodovalo o dalším vývo-
ji vozového parku pražského metra, měly 
nejstarší vozy tohoto typu naježděno více 
než 15 let. 

Rekonstrukci první soupravy proved-
lo konsorcium firem Škoda, a. s., Plzeň 
a ČKD Praha Holding, a. s. Zjednodušeně 
můžeme říci, že vozy získaly novou elek-
trickou výzbroj, změnil se vzhled čela, pro-
tože vozy dostaly velké panoramatické sklo, 
a z pohledu cestujících doznal kompletní 
změny interiér. Cestující vozy zaregistrovali 
na kolejích už od 6. prosince 1996, kdy byl 
zahájen zkušební provoz v tunelech metra, 
ale v této fázi zkoušek ještě více než rok ne-
byla jejich přeprava dovolena. 

Na rozdíl od svých předchůdců 81-71 
a předchozích vozů Ečs vytvořily soupra-
vy 81-71M nedělitelné jednotky. Sériové 
rekonstrukce prováděla Škoda Dopravní 
technika (od konce roku 2004 pod jmé-
nem Škoda Transportation, s. r. o.) a tyto 
vozy byly dodávány od roku 2000, kdy 
Dopravní podnik obdržel 10 souprav. 
Protože vozy byly zpočátku využívány jen 
na lince C, bylo na nich původně použi-
to mobilní části zabezpečovacího zařízení 

MATRA PA-135. Od 2. února 2004 se 
modernizované soupravy objevily na lince 
A, zde se zabezpečovacím zařízením LZA. 
Od 3. dubna 2005 skončil jejich provoz 
na lince C, kde byly nahrazeny novými 
vlaky M1, a konečně od 24. května 2006 
se s nimi setkáváme na lince B. S ohledem 
na zdejší zabezpečovací zařízení ARS se 
pro vozy jezdící na lince B užívá také typo-
vé označení 81-71 MARS. Dodejme ještě, 
že prototypová souprava byla po ukončení 
zkoušek na nějaký čas z provozu odstavena 
a byly na ní prováděny některé dílčí úpravy. 
Znovu se do tunelů pražského metra vrá-
tila v roce 2001. Rekonstrukce původních 
vozů 81-71 byly završeny v roce 2011, 
kdy Dopravní podnik obdržel poslední, 
93. soupravu 81-71M.

nuselský most slaví  
čtyřicáté narozeniny 
Nuselský most, bez kterého si už dnešní 
cestování po Praze neumíme představit, 
splněný sen několika generací, oslavuje 
40. výročí zahájení provozu. Stalo se tak 

s velkou pompou 22. února 1973. Protože 
otevřením mostu mělo být připomenuto 
25. výročí „Vítězného února“, což mělo 
být zdůrazněno i jeho pojmenováním 
Most Klementa Gottwalda, pochodovala 
po něm při slavnostním otevření kromě 
nejvyšších státních a stranických funkcio-
nářů i jednotka lidových milicí. 

Protože jde o jednu z nejvýznamněj-
ších dopravních staveb v historii Prahy, 
připomeňme si alespoň několik událostí 
z jeho historie. Ačkoliv se v první polovině 
20. století objevilo mnoho návrhů na stav-
bu Nuselského mostu a těsně před válkou 
se prováděly i praktické zkoušky s mode-
lem, konkrétní obrysy úvahy dostaly až 
v roce 1957. Tehdy stavbu mostu schválila 
rada Ústředního národního výboru hl. m. 
Prahy a o rok později československá vláda, 
takže bylo možné pracovat na projektové 
dokumentaci. V roce 1962 vydal Útvar 
hlavního architekta hl. m. Prahy potřebné 
územní rozhodnutí. V té době se teprve 
zdlouhavě rodila nová koncepce městské 
hromadné dopravy, která na podobu mostu 
měla logicky významný vliv. V roce 1964 
vydal Dopravní odbor NVP stavební po-
volení, a tak mohla být stavba zahájena bez 
jakýchkoli slavnostních výkopů 22. ledna 
1965. Teprve 2. června 1965 schválila vláda 
tzv. Investiční studii, která počítala v tubusu 
mostu s vedením tramvaje. 

V Nuselském údolí, ale i na pankrácké 
straně se přikročilo k rozsáhlým demoli-
cím domů a brzy se stavba rozběhla na-
plno. Jenže už 9. srpna 1967 vláda přijala 
usnesení, které rozhodlo, že místo podpo-
vrchové tramvaje bude v Praze budováno 
metro, což mělo zpočátku vliv na podobu 
obou předmostí. Stavba vlastního mostu, 
s přihlédnutím k rozsahu prací, proběhla 
poměrně rychle. Už v listopadu 1970 bylo 
možné mostní konstrukci podrobit statické 
zatěžkávací zkoušce s využitím tanků. Tr-
valo ale ještě několik let, než byl most ho-
tov. Velký vliv na stavbu mělo v roce 1971 
rozhodnutí o nákupu sovětských vozů pro 
metro, které vyvolalo změnu uložení kolejí 
v tubusu mostu, do kterého musel být do-
datečně vestavěn ocelový roznášecí rošt. 

Ve čtvrtek 22. února 1973 byl tedy 
na mostě zahájen automobilový provoz. 
Jeho dopravní využití ale ještě zdaleka 

Pavel Fojtík, foto: archiv DPP



Souprava s „kra-
sinem“ obrací 
v zastávce Nádraží 
Strašnice, a tak 
tu na své místo 
v tramvajích jedou-
cích k Zahradnímu 
Městu čekají hned 
tři kočárky a jedna 
koloběžka.

Už jen představa, 
že by nám tunelem 
metra jezdily parní 
vlaky, a to dokonce 
s otevřenými 
vozy, je pro nás 
dnes nepřijatelná. 
V Londýně to 
v roce 1863 pova-
žovali za moderní 
dopravu.
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nebylo úplné. Prvních pár týdnů sloužil 
hlavně pro místní potřebu, protože tepr-
ve 30. dubna 1973 byl dán do provozu 
i pankrácký úsek severojižní magistrály, 
čímž došlo k přímému propojení mostu 
s dálnicí D1. Otevření mostu zásadním 
způsobem ovlivnilo cestování směrem 
na jih, tj. na Benešov a Tábor i České Bu-
dějovice. Zdlouhavá cesta přes Nuselské 
údolí (dříve se dokonce cestovalo přes vy-
šehradskou citadelu) se stala minulostí. 

Zbývalo ještě dokončení prvního úseku 
pražského metra. V sobotu 29. prosince 
1973 projela tubusem mostu poprvé vlast-
ní silou souprava metra, aby mohly být 
2. ledna 1974 zahájeny zkušební jízdy bez 
cestujících. Zahájení pravidelného provozu 
ještě předcházely od 1. do 7. dubna 1974 
dynamické zkoušky mostu s využitím ra-
ketových motorů, mechanického budiče, 
automobilů Tatra T 148 a dvou dvouvozo-
vých vlaků metra. Konečně 9. května 1974 
byl slavnostně zahájen i provoz metra 
a Nuselský most – tehdy Most Klementa 
Gottwalda – začal naplno plnit svoji do-
pravní funkci.

Jak dlouho PřePravuJe  
doPravní Podnik kočárky?
Mezi předměty, které dnes Dopravní 
podnik hlavního města Prahy zcela sa-
mozřejmě přepravuje, patří i dětské ko-
čárky. Dnešní mladí rodiče si asi neumějí 
představit, že to tak nebývalo vždycky. 
Dětské kočárky obvykle překračovaly 
maximální povolený rozměr zavazadla 
povoleného k přepravě, což už před vál-
kou bylo 50 × 60 × 80 cm, a tak v prvních 
desetiletích tramvajového provozu jejich 
přeprava nepřipadala vůbec v úvahu. 
Teprve na začátku válečného období se 
na četné žádosti cestující veřejnosti začaly 
přepravou kočárků Elektrické podniky 
konkrétně zabývat. Jejich přeprava byla 
poprvé schválena výnosem ministerstva 
dopravy z 15. července 1940 a ve stejný 
den opatření vstoupilo v platnost. 

Nové opatření pochopitelně mělo řadu 

omezení. Přepravovat kočárky (vždy jen 
jeden) bylo možné jen na tramvajích, 
a to výlučně na přední nebo střední plo-
šině vlečných vozů. Do motorových vozů 
bylo možné kočárky vzít jen v případě, 
že jely bez vlečných vozů. Pokud byl vlak 
plně obsazen, měli průvodčí právo nepři-
pustit kočárek k přepravě. V dopravních 
špičkách – ráno mezi 6.30 a 8.30 hod. – 
byla přeprava kočárků výslovně zakázána. 
S ohledem na mimořádné zatížení měst-
ské dopravy byla od roku 1944 přeprava 
kočárků vyloučena i v odpolední špičce 
mezi 16. a 19. hod. Za kočárek se platilo 
stejně jako za jiná zavazadla. 

Zajímavé je, že toto opatření bylo po válce 
trnem v oku dopravnímu oddělení Elek-
trických drah, které se po válce stalo velkým 
odpůrcem kočárků. Jedním z argumentů 
bylo, že si přepravu kočárků vynutilo ně-
mecké vedení podniku „pouze s ohledem 
na pohodlí německých matek“. Kromě to-
hoto ideologického argumentu samozřejmě 
předkládalo i odborné informace, například 
že moderní kočárek zaujímá prostor pro 
6–10 osob, čímž se snižuje kapacita vozu 
o 9–12 %. A tak byl už 1. července 1945 vy-
dán úplný zákaz přepravy dětských kočár-
ků. To přineslo četné problémy především 
matkám, které musely přepravovat v ko-
čárcích nemocné děti na odborná lékařská 
pracoviště. Dopravní oddělení podniku 
proto vydávalo desítky různých krátkodo-
bých povolení výjimečné přepravy kočárků 
v případech, kdy muselo být dítě přepravo-
váno na lékařské vyšetření, což musel zase 
potvrdit ošetřující lékař. 

Přesně za rok, od 1. července 1946, byl 
zákaz přepravy kočárků částečně odvolán 
a současně došlo k jejich rozdělení do ně-
kolika kategorií. Skládací či tzv. sportovní 
kočárky se mohly přepravovat v časech 
9–11 hod., 14–16 hod., případně v noci 
1–5 hod. (1–6 hod. o nedělích a svátcích). 
Hluboké a nesložené kočárky bylo mož-
né přepravovat jen v nočních hodinách 
a počítaly se jako dvě zavazadla. Postu-
pem doby se různá omezení odbourávala 

a snížila se i dvojitá sazba za velké kočár-
ky. Velké problémy ovšem představovaly 
jednosměrné motorové vozy, ve kterých 
bylo pevné stanoviště průvodčího, ať již 
šlo o dvounápravové „ponorky“ a „me-
vra“, či především o moderní vozy T1. 
Většinu problémů se nakonec podařilo 
během doby vyřešit.

londýnské metro  
oslavilo 150 let Provozu
Ačkoliv se na našich stránkách věno-
vaných historii zabýváme jen pražskou 
městskou hromadnou dopravou, dnes 
uděláme malou výjimku. Byla by škoda 
nepřipomenout několika větami, že nej-
starší metro na světě, londýnské, oslavilo 
minulý měsíc neuvěřitelných 150 let své 
existence. První úsek byl totiž uveden 
do pravidelného provozu 10. ledna 1863 
(slavnostní zahájení proběhlo o den dří-
ve)! První úsek londýnské podzemní drá-
hy, tehdy označované jako Metropolitan 
Railway, vedl mezi stanicemi Paddington 
a Farringdon. Těžko uvěřit, že se tunelem 
podzemní dráhy tehdy proháněly vla-
ky tažené parními lokomotivami. První 
elektrické vlaky se v londýnském podzemí 
objevily „až“ v roce 1890. Významnou roli 
v historii londýnského metra a městské 
dopravy vůbec hrála Společnost londýn-
ské podzemní elektrické železnice (Un-
derground Electric Railways of London 
Company Ltd.), založená v roce 1902 
Američanem Charlesem Yerkesem. 

Kdybychom pátrali v historii londýnské 
podzemní dopravy, nalezli bychom mno-
ho dalších zajímavostí, například tunel pro 
pěší z roku 1843, který byl na přelomu 19. 
a 20. století předán k využití pro metro, či 
nezvyklou Tower Subway z roku 1870, 
zajišťující přepravu pod Temží. Během 
jednoho a půl století londýnské metro, 
známé jako Underground (což bychom 
mohli slangově přeložit jako „podzem-
ka“) a dnes také pod jménem The Tube 
(můžeme to volně přeložit jako „trubka“ či 
„roura“), prošlo obrovským rozvojem i řa-
dou změn a dnes patří mezi největší systé-
my metra na světě. Má 12 linek, jejichž síť 
měří 408 km, a 274 stanic. Do Londýna 
dodatečně blahopřejeme.  
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Monarchie z Mnoha úhlů pohledu
Až do 9. června můžete v Nové budově 
Národního muzea (Vinohradská 1) na-
vštívit hlavní výstavu z cyklu Monarchie, 
který si klade za cíl přiblížit návštěvní-
kům historickou dobu Rakousko-Uher-
ska. Zejména se pak věnuje období vlády 
císaře Františka Josefa I. Uvidíte zde je-
dinečné exponáty spojené s panovníkem 
a jeho rodinou, ale i celou řadu předmětů 
každodenního života obyvatel monarchie, 
které vám zprostředkují náhled do nej-
různějších dobových sociálních prostorů. 
Jak již bylo výše naznačeno, výstava je 
součástí celého komplexu dalších akcí. 
Souvisejícími a již probíhajícími projekty 
jsou např. výstavy Kouzelné hrací stroj-
ky v Českém muzeu hudby, Sportsmeni 
v českých zemích v Národním památníku 
na Vítkově, Krmě – jídlo – žrádlo v Ná-
rodopisném muzeu – Musaionu v Leto-
hrádku Kinských nebo výstava v Náprst-
kově muzeu Po stopě Karla Maye. Více 
informací najdete na stránkách akce: 
http://monarchie.nm.cz/.

Festival Mene tekel 
Od 25. února do 3. března proběhne již 
VII. ročník mezinárodního festivalu pro-
ti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa 
Mene Tekel. Festival během jednoho 

týdne přinese zhruba třicet různorodých 
akcí. Součástí tohoto kulturně vzděláva-
cího projektu budou, jak se stalo vlastně 
již tradicí, výstavy, koncerty, filmové pro-
jekce, literární setkání, odborná kolokvia, 
besedy s pamětníky a řada setkání s další-
mi zajímavými osobnostmi či interaktivní 
programy pro školní mládež. Podrobnější 
informace o programu najdete na inter-
netových stránkách www.menetekel.cz.

koncert dMitrye onishchenka
V neděli 3. března vystoupí ve Dvo-
řákově síni Rudolfina klavírní virtuóz 
Dmitry Onishchenko. Pod vedením 
dirigenta Petra Jiříkovského a za dopro-
vodu Severočeské filharmonie Teplice 
se mohou posluchači těšit na jedinečné 
podání Koncertu pro klavír č. 3 D-moll 

od Sergeje Rachmaninova a Symfonie  
č. 9 „Z nového světa“ od Antonína Dvo-
řáka. Dmitry Onishchenko je laureátem 
řady významných mezinárodních klavír-
ních soutěží a s velkým úspěchem hos-
toval na významných světových pódiích 
v Austrálii, Francii, Holandsku, Japonsku 
nebo USA. Rodák z ukrajinského Lvo-
va během své kariéry spolupracoval již 

s mnoha výtečnými dirigenty, jakými jsou 
například David Chatwin, Konstantin 
Orbelyan, Hans Leenders nebo Garry 
Walker, a zúčastnil se několika prestiž-
ních mezinárodních festivalů, „Progetto 
Martha Argerich 2012“ ve švýcarském 
Luganu, moskevského „Hudební Kreml“, 
„Yokohama Minato Mirai“ v Japonsku 
a varšavského festivalu „Chopiniana“. 
Kritika na jeho adresu superlativy nešetří, 
a proto se přijďte přesvědčit o jeho mis-
trovství a zároveň přispět na dětské pa-
cienty Kliniky dětské hematologie a on-
kologie ve FN Motol, které je výtěžek 
z koncertu věnován. 

donátorský galavečer  
pro struny podziMu
Ve čtvrtek 14. března se v sále Paláce Žo-
fín uskuteční již IV. donátorský večer Jar-
ní gala ve prospěch festivalu Struny pod-
zimu. Pódium bude patřit americkému 
jazzovému zpěvákovi Gregorymu Porte-
rovi, jenž se tentokrát představí s rozšíře-
nou doprovodnou kapelou a speciálním 
exkluzivním programem jen pro tento 
večer. Zpěvák a skladatel Gregory Por-
ter je jedním z nejžádanějších jazzových 
zpěváků současnosti. Svědčí o tom jeho 
diář zaplněný koncerty na prestižních 
pódiích i festivalech. Na svém kontě má 
sice pouze dvě alba a svou sólovou dráhu 
zahájil teprve nedávno, ale stihl již posbí-
rat nominace na různá prestižní ocenění 
včetně Grammy a vysloužil si nadšení 
kritiky, publika i pěveckých kolegů, kteří 
oceňují bravurní vokální projev i autorský 
rukopis. Výtěžek z koncertu bude, stejně 
jako v předchozích letech, využit k finan-
cování nadcházejícího ročníku festivalu 
Struny podzimu. 

Milan Slezák



31zábava / soutěž

Správná odpověď z Fotosoutěže v DP kontaktu č. 1 zněla: Měnírna Břevnov (na Vypichu). 
Vstupenky pro dvě osoby na výstavu Františka Kupky do Salmovského paláce a DVD  

Dopravní podnik pro 21. století získali: Amalie Pavlovská, Marek Pesl a Vít Sojka.

Fotosoutěž Pro vnímavé cestující

Hasiči zasahují u dopravní 
nehody tramvají. Kde?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte 
dvě vstupenky do libovolné budovy Národního 
muzea a publikaci Fakta a legendy o pražské MHD.
Odpověď zašlete nejpozději do pátku 1. března 
2013 na e-mailovou adresu:  soutezdpk@dpp.cz 
(předmět Fotosoutěž).

Křížovka: Je-li cílem života jen dál žít a vegetovat, … (tajenka)

›››

›
›
›



Financování
 0% úrok*
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