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3EDITORIAL

před nedávnem uběhlo oněch pověst-
ných „100 dnů“, a tak mi dovolte zreka-
pitulovat moje dosavadní působení v Do-
pravním podniku. Můj nástup proběhl 
v době velkých změn, a proto bylo potře-
ba se rovnou pustit do práce. 

Ke své funkci jsem „zdědil“ problema-
tické kauzy, se kterými jsme se začali vy-
pořádávat. V současné době bylo ukonče-
no šetření auditorské firmy KPMG, která 
sdělila, že na základě dodaných podkladů 
(stejných, které měla v ruce pracovní sku-
pina kolem Mgr. Václava Lásky) nelze 
potvrdit škodu na majetku DPP. Dozorčí 
rada DPP se ale rozhodla v šetření ne-
polevit a navrhla provedení forenzního 
auditu. Ten se znovu zaměří na vybrané 
transakce z analýzy Václava Lásky a na-
víc na veškeré nadlimitní veřejné zakázky 
realizované jednotkou Zásobování za po-
slední čtyři roky. Vedle toho spolupracu-
jeme s Policií ČR a předáváme jí veškeré 
dokumenty, které si vyžádá při šetření 
těchto historických kauz. 

Kromě výše zmíněných externích auditů 
jsme provedli také interní audity. Prověřili 
jsme nákupní procesy, na základě kterých 
zavádíme třícestné párování v systému 
SAP a během tohoto roku připravíme 
i nové systémové řešení při nákupu. Dále 
jsme připravili novou interní směrnici 

týkající se investičního plánu. 
A nastaveny byly také změny 
v procesu uzavírání a řízení 
smluvních vztahů. Nejen že 
vyšetřujeme minulé kauzy, 
ale rozhodli jsme se i aktivně 
konat. 

Smlouvy, které byly pro 
DPP uzavřeny nevýhodně, 
jsme ukončili a nové s přija-
telnějšími podmínkami již 
zajišťujeme. U kontraktů, kde 
s dodavateli chceme spolu-
pracovat i nadále a nepoda-
řilo se nám vyjednat slevu, 
došlo ke změně problema-
tických smluvních podmínek 
tak, aby obchodní vztahy 
mezi DPP a dodavateli byly 
narovnány. 

Všechny tyto kroky činíme s vizí, s níž 
jsem vstoupil do Dopravního podniku, 
a která se týkala větší otevřenosti a trans-
parentnosti. I z tohoto důvodu jsme 
na konci února zavedli novinku v podo-
bě zveřejňování všech nově uzavřených 
smluv na internetu. Úspory hledáme 
nejen ve smluvních vztazích s externími 
dodavateli, ale i uvnitř firmy. Některé ze 
služeb jsme se rozhodli zajištovat si opět 
částečně sami. Týká se to například nově 

připravované koncepce IT, ale třeba i pro-
deje jízdenek. 

Pevně věřím, že všechny tyto kroky po-
vedou k větší transparentnosti a soběstač-
nosti DPP. Vedle toho nesmíme polevit 
v našem společném snažení, kterým je 
především kvalitní péče o naše zákazníky. 
Jen tak můžeme patřit mezi nejlepší do-
pravce v Evropě. 

Milan Křístek,
generální ředitel
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Rozhovor s Magdalenou Češkovou si budete  
moci přečíst v příštím čísle DP kontaktu.

Ekonomická řEditElka 
jmEnována
V pondělí 18. února 2013 byla 
do funkce ekonomické ředitelky 
jmenována Magdalena Češková. Sta-
lo se tak na jednání představenstva 
DPP. Magdalena Češková nastoupi-
la do Dopravního podniku v dubnu 
2010 na pozici zástupce ekonomic-
kého ředitele. V loňském roce byla 
dvakrát představenstvem pověřena 
funkcí zastupujícího generálního ře-
ditele DPP, a to po odvolání Jaroslava 
Stůje v únoru 2012 a Vladimíra Liche 
v srpnu 2012. Od listopadu 2012, 
po zvolení Milana Křístka generálním 
ředitelem, působila jako dočasně po-
věřená ekonomická ředitelka.  

Sklad na výdEj oděvů SE StěhujE 
Sklad pro výdej stejnokrojů mění k 1. dubnu 2013 
své působiště. Místo do Hostivaře se tak zaměst-
nanci vypraví do Podolí, konkrétně do ulice Nad 
Spádem 18/640, kde nový sklad spravuje společ-
nost XENA Praha, s.r.o. Stěhuje se ovšem jen vý-
dejní místo oděvního skladu na stejnokroje a stej-
nokrojové součásti, takže např. montérky a jiné 
osobní ochranné pracovní prostředky jsou dále 
na OT Hostivař.  Výstup z objednávkového systému 
(v podobě volný/obsazený termín) bude k dispozici 
veřejně na internetových stránkách www.xena.cz 
od 1. 4. 2013. Umístění nového oděvního skladu 
je poměrně strategické. Nachází se pouhých 7 mi-
nut chůze od stanice Pražského povstání a okolní 
plochy zajišťují bezproblémové parkování. Zaměst-
nance DPP jistě potěší i rozšířená provozní doba 
od 6:00 do 16:30, která platí v pracovní dny. Re-
zervace můžete činit již od posledního březnového 
týdne na telefonním čísle 800 667 799. 

Budou v autoBuSEch nové SEdačky?
Jak vyplynulo z anket spokojenosti pražských cestujících s MHD, které 
provedl Dopravní podnik na podzim minulého roku, až 90 % respon-
dentů by při svých cestách městskou dopravou ocenilo hygieničtější 
sedačky. A zatímco v tramvajovém provozu je díky dobře udržovatel-
ným dřevěným sedačkám v typech 15T již revoluce nastartována, u au-
tobusů si budeme muset ještě chvíli počkat. Blýská se však na lepší 
časy. Po dohodě DPP se 
společností C.I.E.B Ka-
hovec, prezentující se 
pohodlnými a lehce 
udržovatelnými sedač-
kami, budou do DPP 
zdarma dodány sedáky 
pro dva autobusy typu 
Karosa. Hodnocení no-
vých sedáků bude bě-
hem zkušebního provo-
zu přenecháno cestující 
veřejnosti. 

nový autoBuS  
pro příměStSké linky
V závěru února obdržel DPP nový 
autobus Iveco Crossway 12,8 LE. 
Třídveřový autobus v tzv. verzi 
„low-entry“ je v přední části níz-
kopodlažní, zadní zvýšená část 
umožňuje vyšší počet míst k seze-
ní a zároveň technicky jednodušší 
zástavbu agregátů. Díky prodlou-
žené délce (12,76 m) činí celková 
obsaditelnost až 105 osob. Au-
tobus bude dislokován na garáži 
Klíčov a vypravován přednostně 
na příměstské linky 351 a 365, kte-
ré zajišťují spojení z Prahy do ob-
lasti Neratovic a Kostelce nad La-
bem a vykazují vysokou poptávku 
cestujících. 

novinky odBavova-
cího a informační-
ho SyStému
V úterý 5. února 2013 proběhla 
v zasedací místnosti JSVA pre-
zentace výrobků společnosti 
Mikroelektronika, zabývající se 
výrobou kompletních systémů 
a jednotlivých periferií odbavo-
vacího a informačního systému. 
Prezentace byla doplněna fyzic-
kou ukázkou některých zařízení. 
Dopravní podnik je v současné 
době uživatelem především 
znehodnocovačů jízdenek řady 
NJ 24, zobrazovačů času a pás-
ma GTC 24B a odbavovacích 
pokladen USV 24C.  
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pražSká lítačka počtvrté
Dne 22. února 2013 se uskutečnil 4. ročník Pražské lítačky – soutěže v používání městské 
hromadné dopravy. Akce pod záštitou Pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 
s podporou Ropidu a za vědomí Dopravního podniku, se zúčastnilo celkem 25 závodníků. Ti 
měli za úkol během tří hodin podniknout cestu v co největším počtu dopravních prostřed-
ků, přestoupit, nastoupit a vystoupit na co nejvíce zastávkách, případně využít lépe hodno-
cených, bonusových míst. Letošní ročník silně poznamenalo počasí. V nepříjemném mrazu 
a za intenzivního sněžení nabíraly tramvaje i vlaky zpoždění, zatímco 
autobusy klouzaly po průběžně upravovaných vozovkách. Nejúspěš-
nějším cestujícím v únorové „čině“ se tak stal soutěžící s přezdívkou 
Wist, který nasbíral celkem 224 bodů a získal tak, stejně jako umís-
tění na druhé a třetí příčce, výpravnou publikaci o dopravě.  

plES SpŠd SE povEdl
Dne 25. února 2013 se konal 
ve velkém sále Lucerny matu-
ritní ples Střední průmyslové 
školy dopravní, a.s. Šerpu s hr-
dým nápisem Maturant 2013 
převzali studenti posledních 
ročníků čtyřletých oborů, den-
ních i dálkových nástaveb. Cel-
kem bylo dekorováno 13 tříd. 
O program plesu se starali 
profesionálové, ale i samotní 
maturanti. Nechyběly slavnost-
ní projevy, tanec s třídními uči-
teli a rodiči. Večer korunovalo 
několik vskutku originálních 
tanečních vystoupení, která si 
pro své učitele, rodiče, přátele 
a známé studenti připravili. Po-
zadu nezůstali ani pedagogové, 
kteří na závěr plesu předvedli 
s několika maturanty ukázku 
populární salsy. 

trvalé změny 
v dopravě  
od 3. BřEzna
Počínaje 3. březnem 2013 byla 
ve Velké Chuchli zprovozněna 
midibusová linka 172, která ob-
slouží nově zastavěnou oblast 
Na Hvězdárně. Úkolem linky 
je spojit lokalitu s vlakovou za-
stávkou ve Velké Chuchli, odkud 
mohou cestující využít vlaky 
linky S7 ve směru do a z cent-
ra Prahy. Nová midibusová linka 
výrazně usnadní cestování oby-
vatelům nové zástavby a díky 
návaznosti na vlak umožní 
spojení s centrem Prahy zhru-
ba do 30 minut. Od stejného 
data, tedy od 3. března 2013, se 
mění trasy linek 185 a 302. Pří-
městská linka 302 je v pracovní 
dny prodloužena na Palmovku 
a vybrané spoje linky 185 bu-
dou jezdit přes zastávky Za-
mašská a Ctěnice až do zastáv-
ky Vinořský hřbitov. Pro linky 
185 a 302 je ve směru z cent-
ra zřízena zastávka Brozánská 
mezi zastávkami Rousínovská 
a Vinořský hřbitov. Linka 185 
nebude již zajíždět do zastávky 
Letecké opravny, kde je obslu-
ha dostatečně zajištěna linkami 
201 a 202.  

proBěhlo měřEní mEchanického namáhání  
rámů podvozků vlaků m1
V týdnu od 11. do 22. února 2013 provedl DPP na základě objednávky spol. Bombardier a ve 
spolupráci s VÚKV a Siemens komplexní měření provozního zatížení rámů podvozků vlaků M1. 
Stalo se tak v reálném provozu na trati C. Cílem měření bylo zjistit, jaká je úroveň namáhání 
rámu při různém zatížení vlaku a při odlišném modelovaném znečištění trakčních motorů. 
Chcete-li vědět, jaké byly výsledky a jak celá akce probíhala, čtěte dubnové číslo DP kontaktu, 
které přinese podrobnou reportáž včetně bohaté obrazové fotodokumentace. 
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ÚčEtní závěrka roku 2012
Dopravní podnik dosáhl za rok 2012 výsledku hospodaření před zdaněním 108 957 tis. Kč. 
Zisk byl realizován jako přímý důsledek účtování o kompenzaci, jejíž skutečná výše dosáhla 
v roce 2012 částky 10 636 102 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření, tj. včetně proúčtování 
odložené daně, činí ztrátu 396 626 tis. Kč. Nejvýznamnějším titulem pro odložený daňový 
závazek jsou přechodné rozdíly mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou odepisovaného 
dlouhodobého majetku.  Vlastní kapitál k 31. 12. 2012 činí 59 965 879 tis. Kč. Je tvořen základ-
ním kapitálem, kapitálovými fondy, neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši 1 071 047 tis. Kč 
a výsledkem hospodaření za rok 2012 ve výši ztráty 396 626 tis. Kč. Dle zákona o účetnictví 
č. 563/1991 Sb. v platném znění je povinna účetní jednotka sestavit účetní závěrku k rozvaho-
vému dni, tj. v případě DPP k 31. 12. 2012. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a příloha. Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která musí podávat věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 
závazků a jiných pasiv, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření a finanční situaci účetní 
jednotky. K 31. 12. 2012 byla sestavena účetní závěrka v plném rozsahu.  
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Jsem z Prahy 10 a často cestuji autobusem z Malešic na Zahradní Město, což pro mne znamená přestupování na zastávce Limuz-
ská z linky 188 (163) na linku 195. Občas se stává, že ačkoliv se oba autobusy na zastávce setkají, první na přestupující z druhého 
autobusu nečeká.  V pátek 15. 2. 2013 v 15:00 jsem byla svědkem výjimky, která mne nesmírně potěšila. Řidič autobusu linky 177 

na stanici Limuzská, který měl před sebou na zastávce autobus 188, na svého kolegu zatroubil a dal mu tím signál, aby na přestupující ces-
tující počkal. Lidé tak navzájem přeběhli do svých autobusů a já jako svědek této příhody byla nesmírně potěšena. Stačí přece jen málo, 
abychom se k sobě chovali hezky a ohleduplně. Oběma řidičům prosím vyřiďte mé upřímné uznání. Dagmar Adresová

Text poděkování cestujícího:
Byl bych rád, aby byla oceněna profesionalita řidiče autobusu 6717 
z 20. 2. 2013, kterému začalo ráno při jízdě po Jižní spojce hořet 
z motoru. Předvedl profesionální jednání, kdy zachoval klidnou hla-
vu, nezpanikařil, zachránil zdraví lidí, ale také samotný autobus, kdy 
nedošlo k vážnému či úplnému poškození autobusu. Je vidět, že 
onen řidič je opravdu profesionálem a právem si může říkat pan 
Řidič. Byl bych rád, aby za svoje profesionální chování byl patřičně 
oceněn. Cestující mu vděčí za zdraví a dopravní podnik za zachrá-
něný autobus, což v dnešní době jsou značné peníze. Předem děkuji 
a přeji si, aby takových řidičů bylo jen více.   Jiří Maršálek

Vyjádření vedoucího JPA Václava Jelínka:
Dne 20. 2. 2013 přibližně v 9:05 došlo při jízdě na Jižní spojce k zaho-
ření v motorovém prostoru autobusu linky 125 ev. č. 6717. Řidič Jiří Tichý 
zajistil pohotově bezpečný výstup cestujících, následně požár ve velmi 
krátké době prakticky zlikvidoval a zabránil tak vysoké škodě na ma-
jetku. Profesionální jednání uvedeného řidiče a také jeho kolegy Jiřího 
Janáčka, který namísto zatažení do garáže neprodleně zajistil převzetí 
cestujících a dokončil spoj linky 125 do konečné zastávky Skalka, bylo 
oceněno vedením JPA. Mimo navrženou finanční odměnu bych za pří-
kladné jednání a záchranu majetku Dopravního podniku jmenovaným 
řidičům velice rád poděkoval také prostřednictvím DP kontaktu.

Poděkování za Profesionální zásah řidiče Při Požáru auTobusu

Dobrý den, rád bych upo-
zornil, že u tramvajové lin-
ky č. 25, která bývá v 10:08 

na Maninách, je u posledních dveří 
zadního vagónu nalomené madlo. 
Nejedná se o kosmetickou vadu, 
madlo se již prohýbá a stačí málo 
k jeho úplnému zlomení. 
 Jan Tománek

Z odpovědi: Dopravní podnik ihned 
po obdržení této stížnosti uvedenou 
tramvaj preventivně vyměnil za jinou. 
Pracovníci depa vadnou zadržovací 
tyč vyměnili a opravili její uchycení.

Dobrý den, v sobotu 16. 2. 
2013 jsme absolvovali pro-
hlídku depa Kačerov a jízdu 

historickou soupravou metra. Ráda 
bych tímto poděkovala všem, kteří se 
na těchto prohlídkách podílejí. Vše 
bylo perfektně zařízené a je neuvěři-
telné, do jakých prostor jsme mohli 
nahlédnout. Zvlášť musím poděkovat 
všem pánům, kteří o nás při prohlíd-
ce pečovali. Byli moc milí a dopo-
drobna nám vše vysvětlili. I díky jejich 
práci jsme odcházeli nadšeni. 
 Jana Sloupová

Ve čtvrtek 21. 2. 2013 mi udělal velkou radost řidič tramvajové linky č. 3, který byl 
ve 12:03 na zastávce Karlovo náměstí, směr Kobylisy. Když na zastávce uviděl nevido-
mého muže, vystoupil a informoval ho, která linka přijela a kam jede. Mám velmi 

špatné zkušenosti s chováním řidičů MHD k tělesně postiženým, a proto mě tento přístup 
velmi potěšil.  Alice Mirovská

Ve středu 6. 2. 2013 jsem cestoval linkou č. 9 ze Žižkova do centra. Do vozu přistou-
pili dva mladí revizoři. Prováděli kontrolu jízdenek velice uctivě, slušně pozdravili, po-
děkovali. Bylo to v úseku před zastávkou Husinecká. Jejich chování bylo přirozené 

a sympatické. Zatím jsem nic podobného nezažil, a proto bych byl rád, kdyby se o mé pochva-
le dozvěděli.  Milík Tichý

Dobrý den, chtěl bych poděkovat řidiči tramvaje linky 9 a městským strážníkům  
za vyloučení nežádoucích cestujících z tramvaje na zastávce Spojovací. Stalo se tak 
dne 4. 2. 2013 na lince č. 9, která odjížděla ze Spojovací ve 23:07. Jsem rád, že se našel 

takový řidič, který situaci řešil, a ještě jednou mu děkuji.  Petr Navrátil 

V pátek 8. 2. 2013 jsem jela autobusem, a abych pravdu řekla, byla jsem ráda, že jsme 
všichni jízdu přežili. Pan řidič jel jako o závod, brzdil v zastávkách tak, že lidé v autobu-
se padali, při nájezdu na retardér nezpomaloval a najel i na obrubník. Zřejmě spěchal. 

I když jsem seděla, musela jsem se pořádně držet. Řidiče zřejmě cestující obtěžují anebo chtěl 
zlikvidovat autobus, nehledě na následky.  Tento řidič jezdí na lince 273 často. 
Iveta Lebedová

Z odpovědi:  Vedoucí garáže Klíčov předvolal k projednání stížnosti řidiče, který ve zmíněný 
den a čas obsluhoval linku 273. Řidič si na popisovaný styl jízdy nevzpomíná. Vedoucí nařídil 
kontrolu služby u tohoto řidiče s tím, že pokud se prokáže jeho pochybení, bude postupováno 
podle pracovního řádu. 

Dobrý den, rád bych si stěžoval na chování dispečera, který řidiči dne 28. 1. 2013 v 5:30 na lince 10 přikázal dojet s porouchanými 
dveřmi až do zastávky Sídliště Řepy. Od Želivského pan řidič chodil a dovíral dveře, nebo mu v tom pomáhali cestující. Řidič 
na Andělu volal vysílačkou, že má problém s dveřmi, jestli je může vypnout a pokračovat na konečnou bez jejich otevírání.  To mu 

dispečer zakázal, a tak na každé zastávce se řidič zdržoval manuálním zavíráním dveří. Na konečnou jsme dorazili o 20 minut později. 
 Marián Skyy

Z odpovědi: K pochybení ze strany dispečera nedošlo a vzniklé zpoždění 13 minut bylo vinou řidiče, který nenahlásil závadu včas. 
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Životnost eskalátoru v pražském metru 
je stále kratší. Město šetří a kupuje lev-
nější typy, které vydrží maximálně dvacet 
pět let. Díky novým technologiím jsou ale 
pojízdné schody i stále bezpečnější. České 
Transporty, ruské LT řady 3 nebo 4 a také 
výrobky firmy Otis a Schindler. Typů eska-
látorů v pražském podzemí je celá řada. 
Platí přitom pravidlo, že čím starší, tím déle 
vydrží. Jejich životnost se pohybuje okolo 
čtyřiceti let. „Dalo by se říct, že starší eska-

látory, jak tehdy byla daná tech-
nologie, jak se tehdy ekonomic-
ky nešetřilo na materiálech, jsou 
všeobecně lepší. Ovšem z bez-
pečnostního hlediska jsou starší eskaláto-
ry samozřejmě jinak ošetřené, nemají tolik 
čidel,“ říká vedoucí služby Dopravní zaří-
zení pražského Dopravního podniku Petr 
Vondráček. Ty nejstarší schody najdeme 
především na lince A a jižní části „céčka“. 
Ta severní má naopak jedny z nejnovějších. 

„Novější eskalátory samozřejmě 
potkáme na novějších stanicích 
– je to v podstatě celá nová část 
trasy C od stanice Kobylisy a dál. 

Poslední instalace nových eskalátorů byla 
třeba na Stodůlkách, kde jsme před nedáv-
nem otevřeli druhou část vestibulu, a pak 
další část novějších eskalátorů přišla při vý-
měnách v roce 2011. To byla třeba stanice 
Florenc a Nádraží Holešovice,“ doplňuje 
Vondráček.   

Asi 560 autobusů MHD, čili polovina flotily pražského dopravního 
podniku (DPP), jezdí na alternativní palivo. Užitím bionafty ozna-
čované FAME, což je metylester mastných kyselin pro vznětové 
motory, se má ušetřit. Palivo bude DPP kupovat od společnosti 
Čepro, která vyhrála veřejnou zakázku. Podle ředitele Dopravního 
podniku Milana Křístka předložilo Čepro ze čtyř uchazečů nejlep-

ší nabídku. Zakázka je celkem za 1,2 miliardy 
korun. „Díky tomu, že můžeme využít alter-
nativní palivo FAME, ušetříme v následujících 
letech přibližně 85 miliónů korun,“ vyčíslil předpokládanou úspo-
ru Křístek. Proti nákupu standardní nafty je podle něho dosažená 
cena za alternativu nižší o 70 miliónů korun. 

Zapomněli jste v MHD čepici nebo rukavice a nevíte, kde je hle-
dat? Ovšem nemusí to být jenom čepice nebo rukavice. Loni lidé 
ztratili v MHD 2242 nejrůznějších věcí. Pokud cestující hlásí ztrátu 
v tramvaji nebo autobusu v aktuální den, může si zavolat na infor-

mační linku 296 191 817, kde se po získá-
ní podrobnějších informací pracovník linky 

spojí s dispečerským pracovištěm, které informuje řidiče konkrét-
ní linky. Pokud je věc dohledána, cestující se dozví, kdy a kde si ji 
může vyzvednout. Pokud cestující ztrátu nahlásí později, pracovník 
informační linky mu sdělí telefonní číslo na garáž či vozovnu, kde 
se vůz nachází. Nevyzvednuté ztráty a nálezy se pak každou středu 
svážejí do oddělení ztrát a nálezů v ulici Karoliny Světlé. 

Eskalátory v pražském metru stárnou. Díky novým technologiím jsou ale stále bezpečnější

AUTOBUsy DPP nA BiOnAfTU

Lidé v zimě zapomínají věci častěji než obvykle

ČeSký rozhLAS regINA, 17. úNorA 2013

Právo, 22. úNorA 2013

MeTro, 18. úNorA 2013

Aneta Řehková



Dopravní poDnik 
Dává městu život

Přestože je ve funkci teprve krátce, požádali jsme nového ředitele úseku Lidských zdrojů o rozhovor již 
pro březnové číslo DP kontaktu. Václav Turko z postu největšího zaměstnavatele v hlavním městě v něm 
mj. hodnotí specifika DPP, aktuálně řešené úkoly a nastiňuje směřování v oblasti řízení lidských zdrojů.
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Hlavní podstatou sociálníHo smíru je to, 
že vedení společnosti a odbory spolu 
komunikují jako partneři, sice s různým 
úHlem poHledu, ale se společným zájmem 
na prosperitě dpp.

Jak hodláte v Dopravním podniku využít či již 
využíváte své dosavadní zkušenosti z oblasti 
řízení lidských zdrojů?
U mého posledního zaměstnavatele, spo-
lečnosti  Alcatel-Lucent,  jsem  byl  sedm 
let, z toho poslední tři roky na pozici ře-
ditele lidských zdrojů. Předtím jsem řadu 
let  působil  v  Eurotelu  Praha  a  Českém 
Telecomu, kde jsem měl mimo jiné na sta-
rost několik rozsáhlých projektů z oblasti 
lidských  zdrojů.  Tak  jak  zatím  vnímám 
prostředí DPP,  tak se více blíží prostředí 
Českého Telecomu. Tam  jsem  pochopil, 
že ve velké zaběhnuté organizaci není moc 
prostoru na improvizaci a experimenty. To, 
že  se  něco  dělá  léta  nějakým  způsobem, 
má zřejmě své důvody, a když někdo přijde 
zvenku, tak by se měl snažit v první řadě 
porozumět tomu, jak firma funguje. Tepr-
ve pak může člověk přijít s něčím novým, 
co bude dávat smysl a bude přínosem. Chci 
se vyvarovat efektu „chytráka zvenku“, kte-
rý všude byl, všechno zná a na všechno má 
hned řešení. 
Dopravní podnik je největším zaměstnavatelem 
v Praze. Jaká specifika či problémy z toho pro 
vaši práci plynou?
DPP s téměř jedenácti tisíci zaměstnanci 
hraje  v  Praze  významnou  roli.  Praha  se 
bez hromadné městské dopravy neobejde 
a s postupnou regulací individuální dopra-
vy  bude  stále  důležitější.  Z  toho  vychází 
DPP  jako  velmi  stabilní  zaměstnavatel. 
Ostatně je to vidět na tom, že řada našich 
pracovníků  je  ve  firmě  desítky  let.  Řada 
z nich je zde od vyučení až do důchodu. 
To je z hlediska trhu práce unikátní, zvláště 
v Praze, kde v jiných oborech člověk kaž-
dých pár  let mění zaměstnavatele. My si 
musíme pohlídat, abychom zajistili konti-
nuitu, aby se nám nestalo, že s odchodem 
silného ročníku do důchodu nám budou 
v  některých  profesích  chybět  potřebné 
znalosti a zkušenosti. 
Jaký jste poznal DPP a jeho zaměstnance  
za tu krátkou dobu od nástupu?

Zrovna včera jsem se zúčastnil vyhlášení 
akce Slušný řidič 2012, kde jsem se setkal 
s těmi nejlepšími, ale vím, že máme dal-
ších více než čtyři tisíce slušných řidičů. 
Zrovna tak, když jsem byl na CD, potká-
val jsem tam pracovníky, na kterých bylo 
vidět nejenom, že svoji práci umějí a ro-
zumějí jí, ale také že ji dělají s chutí. Velký 
dojem na mě udělalo i to, že většina lidí 
na různých stupních řízení prošla provo-
zem a má za sebou praktické zkušenosti. 
Poté,  co  mi  technický  ředitel  na  úterní 
poradě vedení  sděloval zážitky z víken-
dové směny, kterou si střihnul jako řidič 
tramvaje, tak jsem se tomu přestal divit. 
Jedna z vašich návštěv směřovala i do Střední 
průmyslové školy dopravní v Motole. Jakou 
zde vidíte roli, resp. jak by mělo podle vás 
fungovat spojení SPŠD-DPP? 
Je dobře, že naše SPŠD vzdělává mládež 
v  technických oborech,  to  je  i z hlediska 
celospolečenského významný přínos. Řada 
škol dnes chrlí odborníky na trávení volné-
ho času, sportovní management, finanční 
poradce  a  bůhví  co  ještě.  Zákonitě  pak 
na trhu práce chybějí profese, bez kterých 
se neobejde průmysl a služby. Z hlediska 
DPP máme rezervy ve využití absolventů 
SPŠD.  Proto  připravujeme  absolventský 
program, v jehož rámci chceme podchytit 
nejlepší  žáky a  studenty  školy už během 
studia či v průběhu učení. Pro ně chceme 
vytvořit  absolventská  místa,  na  nichž  by 
získali  praxi. Ti,  kteří  se  osvědčí,  by  ná-
sledně  mohli  nastupovat  na  místa,  která 
se  uvolňují  odchodem  do  důchodu.  To 
samozřejmě předpokládá úzkou spoluprá-
ci se školou a s vedoucími pracovišť, kam 
budeme absolventy umisťovat. 

Dopravní podnik je firmou stárnoucí, čísla 
hovoří jasně. V tomto měl pomoci program 
Penze. Jaké řešení nabízíte?
S problémem stárnutí firmy jsem se za-
tím  při  svých  dosavadních  působeních 
nesetkal.  Ale  jsem  si  vědom,  že  oproti 
jiným firmám v DPP  jsou  zaměstnanci 
i desítky let, protože své specializaci dob-
ře rozumějí, ale pak těžko shánějí na trhu 
práce uplatnění. Ale firma by se zároveň 
měla umět postarat o lidi přes padesát let, 
kteří svůj potenciál mají, mají zkušenost. 
Na druhou stranu chceme omlazovat, tak-
že jde o to najít cestu, jak to vybalancovat. 
Program  Penze  měl  nejen  omladit,  ale 
i pomoci s redukcí míst. Polovina z opuš-
těných míst se již neměla obsazovat, na-
konec se ale obsadilo asi 80  %. Takže my 
bychom chtěli jít spíše cestou zmíněného 
absolventského programu. Ti, kteří  tak-
zvaně přesluhují, budou moci předat své 
zkušenosti absolventům, ze kterých se v 
rámci  dvouletého  absolventského  pro-
gramu  stanou  plnohodnotní  pracovníci. 
Celý  program  dává  smysl,  protože  kro-
mě omlazení firmy bude i zárukou určité 
kontinuity znalostí a dovedností.
Kolektivní smlouva je podepsána do roku 
2015. Dá se dnes hovořit o sociálním smíru, 
nebo řešíte s odborovými organizacemi závaž-
né otázky?
Při  velkém  počtu  zaměstnanců  ve  firmě 
a  při  počtu  odborových  organizací  není 
vždy  jednoduché  najít  společná  řešení. 
Se zástupci OO řešíme řadu věcí a moje 
dosavadní zkušenost je taková, že vždy jde 
o hledání věcného řešení. To, že se zástup-
ci odborářů umějí hlasitě ozvat, je logické 
a legitimní, ostatně proto si je členové od-

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna



„Máme rezer-
vy ve využití 
absolventů SPŠD. 
Proto připravujeme 
absolventský pro-
gram, v jehož rámci 
chceme podchytit 
nejlepší žáky 
a studenty školy 
už během studia či 
v průběhu učení,“ 
říká Václav Turko, 
nový ředitel úseku 
Lidských zdrojů.

borů vybrali a zvolili. Kolektivní smlouva 
je dobrým základem pro sociální smír. Jak 
je v KS hned zkraje uvedeno – upravuje 
vztahy  mezi  odborovými  organizacemi 
a zaměstnavatelem, jenže sebelepší smlou-
va  nezajistí  sociální  smír,  protože  těžko 
pokryje všechny vztahy a situace, ke kte-
rým dochází v každodenním životě firmy. 
Hlavní podstatou sociálního smíru je to, že 
vedení společnosti a odbory spolu komu-
nikují jako partneři, sice s různým úhlem 
pohledu, ale se společným zájmem na pro-
speritě DPP.
Co aktuálně řešíte v oblasti řízení lidských 
zdrojů?
V  současnosti  se  snažíme  v  rámci  úse-
ku  Lidských  zdrojů  předefinovat,  jakou 
funkci by mělo mít a jak by mělo fungovat 
oddělení 500040 Podpora řízení lidských 
zdrojů.  Naším  záměrem  je  poskytovat 
kvalitní služby jak zaměstnancům, tak i ve-
doucím, kteří potřebují pomoci nebo pora-
dit v pracovně právních vztazích, ohledně 
mezd, benefitů a  vzdělávání,  či  v dalších 
oblastech,  které  jsou  v  naší  kompetenci. 
Dále aktuálně procházíme smlouvy se svý-
mi dodavateli služeb týkajících se benefitů 
a péče o zaměstnance. Chceme si udělat 
jasnou představu, zda za vynakládané pro-
středky dostáváme odpovídající protihod-
notu, nebo je potřeba vyjednat nové, lepší 
podmínky. 
Kdybychom rozdělili plány a vize na dvě obdo-
bí. Co by převažovalo do konce tohoto roku?

Jak už jsem zmínil, chtěli bychom připra-
vit  a  rozjet  absolventský program, který 
by  k  nám  do  DPP  přivedl  absolventy 
naší SPŠD. Dále bych byl rád, abychom 
v rámci úseku Lidských zdrojů dokázali 
aktivně  reagovat  na  požadavky,  dotazy 
a náměty  zaměstnanců. Moje představa 
je taková, že když se na nás někdo obrátí, 
tak by se mu mělo dostat odpovědi,  ře-
šení nebo vysvětlení bez toho, aby si ho 
jednotliví referenti předávali mezi sebou. 
Zkrátka,  když  třeba  zavolám  persona-
listce, tak buďto rovnou s ní vše vyřeším, 
nebo budu mít jistotu, že se mi v dohod-
nutém  termínu  ohlásí  s  odpovědí  nebo 
řešením  sama,  a  že  u  toho  bude  vlídná 
a vstřícná. Zní to jednoduše, ale vyžaduje 
to přeorganizovat práci, aby personalistky 
měly čas a potřebnou podporu od ostat-
ních,  protože  současně  mají  na  starost 
také například zpracování mezd. A když 
už jsme zmiňovali sociální smír, tak právě 
včasné vyplacení mezd  je  jednou ze zá-
kladních podmínek pro udržení sociální-
ho smíru. Je to samozřejmé, ale je za tím 
hodně práce. 
A pohled za horizont letošního roku? 
Co se týká vize na další období, tak to je 
jistě  prosperující  DPP  se  zajištěným  fi-
nancováním,  ve  kterém  pracují  motivo-
vaní a spokojení zaměstnanci, poskytující 
kvalitní služby cestující veřejnosti. Finan-
cování je o miliardách, cestující počítáme 
v  milionech  a  nás  zaměstnanců  je  skoro 

jedenáct tisíc, takže samá velká čísla. Čili 
o  vizi  z  pohledu  úseku  Lidských  zdrojů 
a  konkrétních  krocích  k  jejímu  naplnění 
bych raději hovořil tak za šest měsíců, aby 
to vše bylo podložené hlubší znalostí pro-
středí a fungování DPP. Spíše naslouchám 
a  ptám  se,  než  abych  unáhleně  vymýš-
lel. Přišel  jsem z IT světa, kde pracovník 
po pěti letech ve společnosti je zasloužilý, 
v DPP  je  to po  této  stránce hodně  jiné. 
Tady  funguje  velká  setrvačnost,  což bylo 
dobře vidět v turbulentním období výměn 
managementu  v  uplynulém  roce.  Přesto 
podnik  fungoval  naprosto  normálně  dál 
z  hlediska  cestujících.  Ve  vedení  se  lidé 
střídali  jak  na  orloji,  přesto  firma  byla 
funkční, což třeba dokazují i data ze sledo-
vání standardů kvality z Ropidu, kde jsme 
jako jedni z mála hodnocených dopravců 
splnili všechny požadované parametry. 
Kdybyste mohl na závěr shrnout váš dojem 
z Dopravního roku..?
Dopravní podnik je pro mě firma s jasnou 
perspektivou a s jasně danou velikostí. Přes 
různé  úspory  a  racionalizace  je  u  města 
počtem obyvatel a velikostí v podstatě dán 
počet těch, kteří se o dopravu starají. A je 
dobré,  když má firma  technicky,  organi-
začně  i finančně všechny důležité oblasti 
pod sebou. Takže mě zaujala velikost firmy 
a předmět podnikání. Výrobních závodů je 
tu už málo, lidé se přelili do služeb a DPP 
dává tomu městu život. Navíc má tradici 
a má svou budoucnost.  
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Václav Turko je ředitelem úseku Lidské zdroje od 1. ledna 
2013. Přišel do DPP ze společnosti Alcatel-Lucent Czech, 
kde pracoval od roku 2005, nejdříve jako manažer rozvoje 
obchodu služeb, později zde působil jako HR manažer. 
V Alcatel-Lucent Czech byl zodpovědný za kompletní HR 
agendu společnosti. V telekomunikačních společnostech 
se Václav Turko pohyboval již od roku 1991. Zkušenosti 
získával v Eurotelu Praha, SPT Telecom a Českém Telecomu 
(dnešní Telefónica O2). Získal inženýrský titul na Fakultě 
technické kybernetiky ČVUT v Praze.



Toto heslo důvěrně znají všichni ti, kvůli nimž ve čtvrtek 14. února ožil slavnostní atmosférou 
konferenční sál DPP v Sokolovské ulici. Za účasti generálního ředitele i dalších představitelů 
managementu se zde konal již šestý ročník vyhlášení akce Slušný řidič, v jehož rámci bylo  
oceněno celkem 39 řidičů a řidiček. 
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Počasí, doPravní situace v Praze a nároční 
cestující. to jsou tři rozměry, které když 
Podtrhnete a sečtete, nezbývá nic jiného 
než těm, kteří usedají za volant autobusu či 
do kabiny tramvaje, vyjádřit uPřímný obdiv.

Obligátní kontrolní otázkou ji 
zahájil generální ředitel Milan 
Křístek, aby tak naladil přítom-

né na neformální přátelskou vlnu, v jejímž 
duchu se pak celé setkání neslo. Ve svém 
proslovu poukázal na tři základní faktory, 
se kterými se řidiči setkávají každý den: 
„Počasí, dopravní situace v Praze a nároč-
ní cestující. To jsou tři rozměry, které když 
podtrhnete a sečtete, nezbývá nic jiného 
než těm, kteří usedají za volant autobusu 
či do kabiny tramvaje, vyjádřit upřímný 
obdiv.“ I přes poměrně krátké působení 
v DPP navštívil Milan Křístek většinu 
provozů a mohl tak přidat své poznatky 
přímo z první linie: „S nadsázkou mohu 
říci, že generálních ředitelů bylo v podni-
ku již několik a několik jich bude určitě 
i po mně. Ať už ale podnik vede kdokoliv, 
musí fungovat, a to se daří.“

Václav Turko, nováček na postu ředi-
tele úseku Lidských zdrojů, poděkoval 
všem za kvalitní práci, kterou pro DPP 
odvádějí, a řidičům popřál co nejvíce 
slušných cestujících. Vedoucí JPA Václav 
Jelínek, který na rozdíl od generálního 
ředitele i ředitele úseku Lidských zdrojů 
je v Dopravním podniku už od vyučení, 
ocenil, že tradice v odměňování slušných 
řidičů pokračuje, a již s předstihem pozval 
na červnovou Jízdu zručnosti, na kterou 
jsou ocenění přednostně nominováni. 

Pavel Čeněk, jenž zastupoval vedoucího 
jednotky Provoz Tramvaje Petra Hlocha, 
poděkoval řidičům za jejich práci a popřál 
jim mnoho kilometrů bez nehod. 

Jízda bez nehod, žádné oprávněné stíž-
nosti cestujících na práci řidičů, bezvadná 
služba a pracovní docházka. To byla opět 
hlavní kritéria, podle kterých hodnotitelé 
v jednotlivých garážích a vozovnách DPP 
posuzovali celý rok ženy a muže, useda-
jící k řízení městských autobusů a tram-
vají. Ty nejlepší z nejlepších pak vybírali 
vedoucí z pěti garáží a sedmi vozoven 
po konzultaci se směnovými výpravčími. 
Za rok 2012 bylo uděleno celkem devět 
prvních míst, patnáct druhých a stejný 
počet třetích míst.

Výherce potěšilo DVD o městské hro-
madné dopravě „Dopravní podnik pro  
21. století“ a publikace Fakta a legendy, 
mapující přehledně vývoj dopravy v hlav-
ním městě od prvopočátků až po součas-
nost. Kromě finanční odměny, odstup-
ňované podle pořadí, převzali všichni 
ocenění také diplom, připomínající slav-
nostní okamžiky.

Z umístěných na první příčce se do ob-
jektivů fotografa Petra Hejny nejvíce 
usmívali „zlatá tramvajačka“ Pavlína Krá-
lová a mezi nejlepšími řidiči autobusů 
Miroslav Plecháček. 

Nejúspěšnější „dáma na kolejích“ za rok 
2012 Pavlína Králová přišla do Doprav-
ního podniku v roce 2004: „Hledala jsem 
v té době zaměstnání a manžel mi pora-
dil, ať zkusím štěstí jako řidička tramva-
je.“ To se podařilo a sympatická bruneta 
jezdila pro vozovnu Žižkov až do roku 
2009. „V práci jsem byla spokojená, ale 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna

Řídit s chladnou 
hlavou a úsměvem
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musela jsem řešit neodkladné osobní zá-
ležitosti, proto jsem DPP načas opusti-
la.“ K řízení se vrátila znovu v roce 2011: 
„Věděla jsem, do čeho jdu, a těšila jsem 
se. Na Žižkově mě moc hezky přijali 
a jsem tam spokojená doposud,“ líčí svou 
životní pouť Pavlína Králová. Dopravní 
podnik, stejně jako pro řadu dalších, pro 
ni znamená především jistotu zaměstná-
ní: „Vystřídala jsem několik zaměstnání, 
ale pouze v Dopravním podniku jsem 
byla vždycky spokojená.“ Na adresu 
agresivních cestujících v dopravních 
prostředcích jen dodává: „Občas se sa-
mozřejmě vyskytly situace, ze kterých 
mohl vzniknout konflikt nebo i rvačka, 
vždycky se to ale naštěstí nějak zvládlo.“ 
Absolventka střední průmyslové školy, 
netající se kladným vztahem k techni-
ce, je řidičem nejen v práci, ale i doma. 
„Řídit tramvaj nebo osobní vůz, v tom je 
opravdu velký rozdíl. Já ale řídím obojí. 
Mám dobrého manžela, který mě řídit 
nechá, protože ví, že je to tak lepší, a já 
jsem jako jeho ‚osobní řidič‘ velmi spo-
kojená,“ uzavřela Pavlína Králová.

Seznam oceněných řidičů 
autobusů

Pořadí  Jméno Garáž
1.	 Karel Hranáč 	 Klíčov
1.	 Petr Jeřábek 	 Hostivař
1.	 Miroslav Plecháček 	 Řepy
1.	 Petr Rákosník 	 Vršovice
1.	 František Topol 	 Kačerov
2.	 Josef Andrš 	 Hostivař
2.	 Martin Krimlák 	 Klíčov
2.	 Miroslav Macek 	 Kačerov
2.	 Jiří Micka 	 Kačerov
2.	 Vlastimil Pilař 	 Klíčov
2. Petr Richter 	 Vršovice
2.	 Ivan Stejskal 	 Řepy
2.	 Milan Šimon 	 Vršovice
2.	 Pavel Valenta 	 Řepy
2.	 Miloš Vávra 	 Hostivař
3.	 Tomáš Bystřický 	 Kačerov
3.	 Vladimír Dalibába 	 Kačerov
3.	 Luděk Drnec 	 Vršovice
3.	 Robert Gottwald		 Vršovice
3.	 Petr Hanyik 	 Klíčov
3.	 Ladislav Hruška 	 Řepy
3.	 Jaroslav Janda 	 Klíčov
3.	 Michal Kolek 	 Hostivař
3.	 Josef Slunský 	 Hostivař
3.	 Josef Vokoun 	 Řepy	

Seznam oceněných řidičů 
tramvají

Pořadí  Jméno Garáž
1.	 Petr Brdek 	 Kobylisy
1.	 Pavlína Králová 	 Žižkov
1.	 Miroslav Vencl 	 Motol
1.	 Miroslav Ostrý 	 Pankrác
2.	 Helena Dvořáková		 Žižkov
2.	 Václav Pelnář 	 Strašnice
2.	 Romana Špurová 	 Vokovice
2.	 Věra Voráčková 	 Motol
2.	 Milan Vystrčka 	 Kobylisy
3.	 Lajos Gáthy		 Strašnice	
3.	 Jozef Hanák		 Vokovice
3.	 Miroslav Hojdánek		Hloubětín
3.	 Michal Martinek		 Hloubětín
3.	 Pavel Merxbauer		 Pankrác

Čtveřice „zlatých“ 
řidičů tramvají 
na snímku s gene-
rálním ředitelem 
a zástupcem ve-
doucího JPT Pavlem 
Čeňkem (zleva): 
Miroslav Vencl, Pavlí-
na Králová, Miroslav 
Ostrý a Petr Brdek.

S generálním 
ředitelem DPP 
Milanem Křístkem 
a vedoucím JPA 
Václavem Jelínkem 
na společné foto-
grafii vítězní řidiči 
autobusů (zleva): 
Petr Rákosník, 
Miroslav Plecháček, 
Karel Hranáč, Petr 
Jeřábek a František 
Topol.

Na rozdíl od Pavlíny Králové, která bude 
mít příležitost bojovat o přední příčky ještě 
několik let, byl rok 2012 víceméně poslední 
šancí na zisk ocenění u řidiče garáže Řepy 
Miroslava Plecháčka před jeho odchodem 
do důchodu. Původně řidič kamionu se 
do Dopravního podniku dostal víceméně 
náhodou: „Z cestování s kamionem jsem 
byl unavený a prakticky přes ulici od mého 
bydliště je garáž Řepy, tak jsem to zkusil.“ 
Práce pro DPP se mu brzy zalíbila a z pře-
chodného zaměstnání se stal „držák“ na 18 
let. „Na své práci oceňuji nejvíc řád, jaký 
má. Člověk ví, kdy jde do práce, kdy z prá-
ce, a navíc je v kontaktu s lidmi,“ komple-
tuje pozitiva svého zaměstnání Miroslav 
Plecháček. Stejně jako většina jeho kolegů 
se už s nepříjemnými cestujícími setkal 
a má pro tyto případy univerzální řešení: 
„Na agresivní cestující musíte reagovat při-
měřeně. Vůbec nejlepší je nedávat se s nimi 
do hovoru, protože to stejně nemá smysl. 
Reakce typu – máš problém, já ti jí máz-
nu – na ty říkám rezolutní ne. Tím agre-
sora odzbrojíte účinněji, než byste čekali. 
A hlavní přece je jet bezpečně dál…“ 



PřístuPnost  
tramvajových zastávek 

I v minulém roce došlo k posunu ve zpřístupňování tramvajových zastávek pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. A to přesto, že nebyly realizovány některé rozsáhlé rekonstrukce tramvajových 

tratí, které měly přinést i přestavbu nástupišť.

Pro zajištění přístupnosti veřejné 
dopravy pro osoby na vozíčku je 
třeba sledovat dvě základní oblasti. 

Tou první je vozový park. Vozíčkáři totiž 
nemohou použít jiná než nízkopodlažní 
vozidla, jejichž podíl v posledních letech 
roste především díky nákupu nových 
a modernizaci starších typů tramvají.

O vozovém parku jsme psali v DP kon-
taktu 4/2012. V tomto článku se zaměří-
me na druhou oblast: infrastrukturu, tedy 
tramvajové zastávky. Přístupnost musí 
být zajištěna jednak na vlastní nástupiště 

(například rampou), jednak z nástupiš-
tě do vozu (zásadně při použití plošiny, 
kterou vyklápí řidič tramvaje manuálně, 
na základě požadavku vozíčkáře).

Kategorizace tramvajových 
zastáveK
Základním orientačním prvkem, kte-
rý slouží vozíčkářům k použití pražské 
tramvajové dopravy, je kategorizace 
tramvajových zastávek. Ta je propojena 
s vyhledáváním bezbariérového spojení 
přes internet. Tam při zaškrtnutí pole „jen 

bezbariérová spojení“ vyhledávač ověřuje 
jak přístupnost zastávek, tak nízkopod-
lažnost konkrétního spoje.

Na základě požadavků ze strany uži-
vatelů došlo už v roce 2011 v této ob-
lasti ke zlepšení služeb. Zaměstnanci 
technického úseku „přeměřili“ všechny 
zastávky v pražské tramvajové síti a sou-
časně došlo (po projednání na Pracovní 
skupině pro Prahu bezbariérovou a ote-
vřenou a s Pražskou organizací vozíčkářů) 
k jasnému nastavení limitů pro rozměry 
a charakter nástupišť. Na jejich základě 

Miroslav Grossmann, foto Petr Ludvíček a Pražská organizace vozíčkářů
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Uživatel si může 
na internetu vyhle-
dat bezbariérové 
spojení. Ověřována 
je jak přístupnost 
zastávek, tak nízko-
podlažnost vozů.
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dochází k rozřazení zastávek do jednot-
livých kategorií z uživatelského hlediska, 
nikoliv z pohledu legislativy.

Kategorie jsou tři. Zastávky se dělí na ne-
přístupné, částečně přístupné a přístupné. 
U nepřístupných zastávek bývá důvodem 
nepřístupnosti obvykle ostrůvek bez nájez-
dové rampy, nebo zcela chybějící nástupiš-
tě – tedy nástup přímo z vozovky.

Mezi zastávkami částečně přístupný-
mi a přístupnými tvoří hranici především 
výška nástupní hrany nad hlavou kolejnice. 
Ta určuje sklon plošiny, která se vyklápí 
z tramvaje na nástupiště. Přičemž platí, že 
čím vyšší nástupiště, tím mírnější, a tedy 
příznivější sklon.

V této souvislosti je třeba připome-
nout, že „bezbariérová“ legislativa se často 
mění. Zastávka, vybudovaná před lety 
zcela bezbariérově, nynějším předpisům 

nevyhovuje. Navíc v letech 2001 až 2009 
platila „bezbariérová“ vyhláška Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR 369/2001 
Sb., která znemožňovala stavět tramva-
jová nástupiště s nástupní hranou vyšší 
než 20 centimetrů. Ač účelem předpisu 
bylo zlepšování podmínek pro vozíčkáře, 
v tomto parametru přinesla pravý opak. 
I proto jsou některé zastávky dnes zby-
tečně hůře přístupné.

V současné době již platí vyhláška 
398/2009 Sb., ze které bylo omezení vy-
jmuto. DPP buduje nástupiště až do výš-
ky 24 centimetrů. Ještě vyšším peronům 
zatím brání provoz tramvají typu T6, 
které mají výklopné dveře a při otevření 
by mohly zasáhnout nástupiště. Jejich li-
kvidaci lze očekávat do konce roku 2018. 
Poté by měla vznikat nástupiště i o výšce 
30 centimetrů, což zajistí až nulový výš-
kový rozdíl mezi podlahou nízkopodlaž-
ního vozu a povrchem nástupiště.

BezBariérové zpřístupnění roste
Na pražské tramvajové síti je celkem 630 
zastávek (jednosměrně). I z tohoto čís-
la je jasné, že zpřístupňování zastávek je 
záležitostí dlouhodobou, podobně jako 
ve většině dalších evropských měst s roz-
sáhlou tramvajovou sítí.

K přestavbě zastávek na bezbariérové 
(nejen z hlediska vozíčkářů, ale také ne-
vidomých) dochází většinou s celkovou 
rekonstrukcí tramvajových tratí. I při nich 
však není vždy bezbariérová úprava reálně 
proveditelná, většinou z důvodů technic-
ké a finanční náročnosti. To se týká třeba 
zastávek s nástupem z vozovky, kde řešení 
vídeňskou zastávkou nebo mysem nemusí 
být vhodné z dopravních důvodů a zřízení 
ostrůvku vyžaduje značné stavební zásahy 
při nepřiměřených finančních nákladech.

Na druhou stranu dochází v některých 
případech i ke zpřístupnění „starých“ 
zastávek, pokud ho lze dosáhnout jed-
noduchým zásahem, například pouhým 
zřízením rampy k nástupišti.

V roce 2012 bylo nově zpřístupněno 
12 zastávek a podíl částečně přístup-
ných a přístupných zastávek se tak zvý-
šil na 61 % oproti 59,1 % na konci roku 
2011. Nárůst byl přitom způsoben zvýše-
ním podílu v kategorii plně přístupných 
zastávek, čímž se odráží snaha DPP o bu-
dování vysokých nástupišť. Zásadního 
zlepšení parametrů se dočkaly například 
páry zastávek Flora, Želivského (u met-
ra), Vinohradské hřbitovy, Okrouhlická 
a jednotlivé zastávky nábřeží Kapitána 
Jaroše a Čechovo náměstí.

Na druhou stranu nedošlo na rekon-
strukci mnoha bariérových zastávek, které 
byly plánovány především v rámci RTT 
Průběžná – Švehlova. Akce by měla pro-
běhnout letos v létě.

Jak již bylo uvedeno, ne vždy lze za při-
měřených výdajů dosáhnout řešení. Pri-
oritou DPP, jakožto správce tramvajové 
infrastruktury, je zachování sjízdnosti 
tratí, jejíž narušování přináší zdaleka nej-
větší dopady na veřejnost. Platí však také, 
že snižování výškových rozdílů při nástu-
pu do vozidla není pouze ku prospěchu 
vozíčkářů. Zvyšuje komfort pro lidi s ko-
čárky, s těžšími zavazadly, méně pohyb-
livé, ale i pro ostatní cestující. Značným 
přínosem, který si málokdo uvědomuje, 
je zrychlení odbavení cestujících v zastáv-
kách. Tím dochází ke zkracování jízdní 
doby, a tedy ke zvyšování kvality a atrak-
tivity veřejné dopravy pro uživatele. 

Vybrané parametry pro kategorizaci zastávek
Parametr Částečně přístupná Přístupná
šířka nástupiště min. 1590 mm min. 1700 mm
sklon přístupové rampy délky ≤ 3000 mm max. 1:6 (16,67 %) max. 1:8 (12,5 %)
výška nástupní hrany  min. 100 mm min. 240 mm*
výška svislé překážky max. 20 mm max. 20 mm
světlá šířka od pevných překážek (např. označník, koš) min. 850 mm min. 900 mm
 * stavební tolerance 20 mm

Přístupnost tramvajových zastávek pro vozíčkáře – srovnání let 2011 a 2012
 Celkem zastávek Částečně přístupných + přístupných Z toho přístupných Podíl částečně přístupných + přístupných
31. 12. 2011 629 372 53 59,1 %
31. 12. 2012 630 384 (+12) 66 (+13) 61,0 %



Do klikatých uliček 
nad zoologickou 
zahradou se midi-
busy Solaris vydaly 
na lince 236 hned 
od 15. ledna.

Od 18. února jsou 
Solarisy nasazovány 
celotýdenně také 
na linku 151.

Midibusy solaris  
– první zkušenosti z provozu
Po měsíci provozu nových 
midibusů jsou k dispozici 
první zkušenosti, poznatky 
a připomínky. Zároveň 
finišuje výroba druhé části 
dodávky, která zamíří 
na garáž Vršovice.
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Ze strany řidičů byla 
oceněna sedačka řidiče 
a roZšířené možnosti 
jejího nastavení, účinnost 
topení a menší šířka voZu 
oproti voZům sor bn 8.5.

P říprava a zahájení provozu mi-
dibusů Solaris Urbino 8.9 LE 
probíhaly v úzké spolupráci s do-

davatelem vozidla, který zajistil příslušná 
základní školení dílenského i provozního 
personálu. Vzhledem k zavádění nového 
typu vozu (a pro DPP i nového výrobce) 
byla zároveň pro úvodní období dohod-
nuta zvýšená technická podpora. Pro sběr 
provozních zkušeností a připomínek byly 
obdobně jako v předchozích případech 
využity dotazníkové formuláře.

V technické oblasti bylo postupně ře-
šeno několik skupin diagnostických upo-
zornění, již téměř pravidlem u každého 
nového typu vozu je „ladění“ systému čiš-
tění zplodin, který je pro městský provoz 
nutné vždy optimálně nastavit. Nové vozy 
se bohužel nevyhnuly několika případům 
drobných poškození při dopravních ne-
hodách, které však většinou souvisely se 
zhoršenými klimatickými podmínkami. 
Dílčí komplikací je zatím operativní do-
stupnost náhradních dílů, kde bohužel 

došlo ke zpoždění ve smluvním ošetření 
konsignačního skladu. 

Ze strany řidičů byla oceněna sedačka 
řidiče a rozšířené možnosti jejího nasta-
vení, příznivé ohlasy vyvolala také účin-
nost topení a menší šířka vozu oproti vo-
zům SOR BN 8.5. Provozní připomínky 
řidičů se týkaly např. demontáže nadstan-
dardních zrcátek, úprav funkcí při vypnu-
tém zapalování, nastavení volnoběžných 
otáček motoru či úprav pedálu hlášení 
zastávek. Všechny obdržené připomínky 
byly projednány s dodavatelem, který při-
slíbil realizaci alespoň části úprav v sou-
vislosti s dodáním dalších vozů.

Po premiéře na linkách 156, 236 a 292 
zamířily autobusy Solaris postupně 
na další midibusové linky, které obsluhuje 
garáž Klíčov. Zajímavostí bylo i využití 
vozu při společné kontrolní akci pře-
pravní kontroly a Městské policie v noč-
ních linkách. V druhé polovině března 
je očekávána dodávka dalších pěti vozů, 
které budou dislokovány na garáži Vršo-
vice a objeví se na midibusových linkách 
v centrální a jižní části Prahy.

Připomeňme, že prvních deset midibu-
sů Solaris přijelo do Dopravního podniku 
těsně před loňskými Vánocemi. Na tisko-
vé konferenci se s nimi mohli 14. ledna 
seznámit novináři i při speciální jízdě, aby 
následující den Solarisy vyrazily do pravi-
delného provozu. 

Jan Barchánek,  
foto: Petr Hejna a Lukáš Staněk



Výstavka ve vestibulu stanice metra Prosek 
oživila vzpomínky přítomných zaměstnanců 
Klíčova. 

Čtyřicet let v historii budovy není mnoho, ale takové výročí jistě 
za připomenutí stojí. Ještě více pozornosti si zaslouží lidé, kteří  
po 40 let procházeli jednou vrátnicí. Řeč je o garáži Klíčov a jejích 
věrných zaměstnancích.
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Na den přesně čtyřicet let po zpro-
voznění garáže, tedy 5. břez-
na, se někteří bývalí i současní 

zaměstnanci Klíčova sešli pár set metrů 
odtud – ve vestibulu stanice metra Prosek 
při vernisáži výstavky připomínající výro-
čí garáže. Pozvání přijali bývalí i současní 
vedoucí a také zaměstnanci, do jejichž ka-
riéry se klíčovská garáž zapsala čtyřicet let 
dlouhou linkou. Přivítal je generální ředi-
tel DPP Milan Křístek obdivem k jejich 
věrnosti a vytrvalosti: „Připadá mi až neu-
věřitelné, že se potkávám s mnohými z vás, 
kteří pamatujete nejen první den provozu, ale 
po celou dobu tu pracují. Proto je zajímavé si 
prohlédnout dobové fotografie na dnes zaháje-
né výstavce. Těm, kteří s námi, tedy Doprav-
ním podnikem, vydrželi čtyřicet let, přeji ještě 
další výdrž a zdraví.“ Svůj pozdrav přidal 
i vedoucí garáže Jan Hroník: „Protože jsem 
na tom podobně jako pan generální ředitel 
a jsem jen o málo starší než garáž, chtěl bych 
vyjádřit obdiv všem, kteří tak dlouho zůstali 
věrní Klíčovu a že se mnozí ve zdraví a síle 

dožili důchodového věku. Budeme rádi, pokud 
se za námi přijdete kdykoli podívat i poté, až 
odejdete na zasloužený důchod.“

Klíčovu věrní a na vernisáži přítomní 
zaměstnanci přijali od generálního ředi-
tele DPP vedle slov díků i několik dárků. 
Po přípitku následovala sladká chvilka – 
dělení dortu ve tvaru klíčovské garáže, a to 
včetně tolik typických oblouků klenoucích 
se nad střechou budovy. Občerstveni si 
pak zájemci prohlédli dobové fotografie 
a dokumenty připomínající historii garáže. 
U jednoho z panelů kolegové na snímku 
objevili jednoho ze svých řad. Přítomný Jan 
Chromý připustil, že na fotografii z roku 
1974 je opravdu on, a přidal, že tehdy byl 
zaměstnán v klíčovských dílnách druhým 
rokem. To Cyril Poustka zavzpomínal ší-
řeji: „Jako řidič jsem začínal v Libni a po do-
končení Klíčova jsem přešel tam. A vydržel jsem 
dodnes.“ Na garáži prošel snad všemi mys-
litelnými funkcemi a teď, v důchodovém 
věku, je stále aktivním řidičem. „V nadsázce 
jsem vždy říkal, že si jdu do práce odpočinout, 

ale hlavní je, že to musí být váš koníček. Lásku 
k motorům jsem asi podědil po dědovi, který 
sestrojil známý motocykl Poustka,“ vzpomíná 
nejen na historii dávno minulou, ale i na tu 
mladší: „Dřív jsme na garáži byli jako rodi-
na, prožívali jsme společně všechno dobré i zlé. 
A zážitků je spousta, to by bylo na dlouhé vy-
právění,“ uzavírá Cyril Poustka. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Ve znamení čtyřicítky Ocenění zaměstnanci 
ke 40. výročí garáže Klíčov: 

Ladislav Balabán 
Karel Blažek
Jan Hulík
Jan Chromý
Jiří Kasal
Jiří Kopecký
Václav Krátký

Jan Lebeda
Jaroslav Maršál
Václav Novotný
Cyril Poustka
Jaroslav Preclík
Miloslav Skalník
Jiří Vrkoslav

Nahoře: Je 5. března 
2013 a garáž Klíčov 
slaví kulatiny. Slav-
nostní řez dortem 
provedl Milan 
Křístek. Modrý 
marcipán ve tvaru 
oblouků zvýraznil 
typický symbol 
klíčovské garáže.

Cyril Poustka seděl 
na Klíčově za vo-
lantem autobusů 
snad všech značek. 
Ale jak říká, více mu 
učarovaly dlouhé 
autobusy a dnešní 
„sorky“ považuje 
z pohledu řízení 
za nejpohodovější.



Pod modrými majáky jeřábů XXL
V sobotu 16. února se v areálu Ústředních dílen Hostivař uskutečnilo 
poslední z řady čtyř školení a kondičních cvičení dvoučlenných osádek 
speciálních vyprošťovacích autojeřábů MAN a Tatra. Celá akce byla 
organizována JSVA, za asistence technické kontroly JSVT a HZS 
podniku, s cílem ověřit připravenost osádek vyprošťovacích vozidel 
a speciální techniky při nouzovém zvedání tramvaje.
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Na specifické činnosti posádek pohoto-
vostních vozidel MAN a Tatra jsme se 
zeptali Karla Babánka, vedoucího stře-
diska 231840 Nákladní vozidla Kačerov.

Čtyři sobotní dopoledne, to je slušný zásah 
do víkendového režimu. Jaká je nálada tuto 
poslední sobotu?
I přes nepřízeň počasí, které bylo chlad-
né a se sněhem, posádky pohotovostních 
vozidel  MAN  a  Tatra  vykonaly  zadané 
práce  (vykolejení  tramvaje  a  její  zpětné 
nakolejení)  na  „jedničku“.  Nejednalo  se 
pouze o formální plnění zadaného úkolu, 
ale i o vykonanou práci takzvaně „z lásky“, 
jelikož tento druh práce je pro svou speci-
alizaci pro posádku koníčkem. Vzhledem 
k nutnosti pravidelných nácviků (tréninků) 
se bude tato činnost i nadále opakovat. 

Jaký je, řekněme, hlavní motiv  
této tréninkové série?
Nové  typy  tramvají  –  nízkopodlažní 
Škoda  14T  obecně  nazývaná  cestující-
mi „Porsche“ (a proč ne, když design čel 
těchto vozů navrhovali u Porsche Design) 
a Škoda 15T For City – jsou vícečlánko-
vá nízkopodlažní vozidla. Pokud vykolejí, 
a  to  se  občas  stává,  nebo  dojde  k  pádu 
osoby pod  tramvaj, musíme  ji  zvednout 
a podle situace co nejdříve obnovit pro-
voz  MHD  ve  městě.  Tramvaj  je  třeba 
zvednout  až  do  výše  25 cm,  mluvíme-li 
o  vyproštění  osoby.  K  tomu  máme  tři 
speciální autojeřáby, ale jen čtyřicetituno-
vý MAN, přezdívaný také „nadměrák“, si 
poradí se zvednutím a nakolejením vnitř-
ních článků těchto dvou typů tramvají.

Jak jsou cvičení zajištěna personálně?
Středisko  Nákladní  vozidla  Kačerov  čítá 
celkem osm jeřábníků rozdělených do čtyř 
dvoučlenných osádek vyprošťovacích vozi-
del. Když školení rozdělíme do čtyř etap, 
máme jistotu, že každá osádka si vyzkouší 
nakolejení tramvaje dvakrát. Připravenost 
osádek i techniky prověřujeme průběžně. 
Letos  jsme  začali  poněkud  intenzivněji, 

na  pokyn  vedoucího  jednotky  SVA. Ve-
dení JSVA bylo přítomno u všech realizo-
vaných nácviků. Hlavním cílem je snížení 
reakční doby a získání nových zkušeností. 
Držíme  se hesla:  těžko na  cvičišti,  lehko 
na bojišti. Naše praktická zkušenost je ta, 
že  nejčastěji  vykolejí  některý  z  krajních 
podvozků tramvaje. V tomto tréninku se 
zaměřujeme na složitější nehodový případ, 
a  tím  je  nakolejení  středního  podvozku 
pod kloubem tramvaje.

Tedy pro celou Prahu má DPP v daném přípa-
dě pouze jeden mobilní jeřáb, na kterém závisí 
rychlá pomoc při vyproštění zachycené osoby 
zpod tramvaje a obnova toku dopravy?
Je tomu tak tehdy, když se jedná o některou 
ze středních podvozkových částí vozu typu 
Škoda 14T nebo Škoda 15T. Ty uzved-
ne jenom MAN. Přední nebo zadní část 
těchto  tramvají  dokáže  zvednout  i  lehčí 
Tatra EFFER. Podotýkám, že pokud zde 
v Hostivaři cvičí  jedna osádka nakolejení 
s autojeřábem MAN, druhá drží pohoto-
vost na autojeřábu Tatra. MAN by mohl 
pochopitelně také vyrazit, počítám do pat-
nácti minut. To je časový limit, který potře-
bujeme ke složení celého auta do základní 
pozice.  Znamená  to  zatáhnout  hydrau-
lický výložník, upevnit  a zajistit  speciální 
hák –  rameno, které zvedá a drží tramvaj 
v přísně omezeném prostoru mezi kolejí 
a trolejí, zasunout všechny čtyři postranní 
stojiny. A potom co nejrychleji, ale s vel-
kou opatrností, dojet na místo; tak těžké 
auto může být místy nebezpečné např. pro 
otevřený tramvajový svršek.

A před tímto obrem jede v případě  
výjezdu k nehodě doprovodné vozidlo  
a razí mu cestu…
Zatím to tak není, ale v tomto ohledu se 
již vedou jednání. MAN si razí cestu me-
tropolí, často s vysokým stupněm doprav-
ního provozu a slušným procentem jeho 
neukázněných účastníků, sám. Nutno říci, 
že v tomto případě řidič z výše své sedač-
ky  nemusí  mít  vždy  dostatečný  přehled 
o tom, co se děje v bezprostřední blízkosti 
pravé strany tohoto čtyřicetitunového ko-
losu.  Přítomnost  druhého  člena  osádky 
vozu  jako  spolujezdce-navigátora  je  při 
výjezdu prakticky nezastupitelná.

Jak dlouho trvá, než dorazí vaše vozidla 
z Kačerova, kde máte základnu, například 
do centra města, řekněme na stanici  
Hradčanskou nebo Staroměstskou?  
Je v tomto ohledu možné dosáhnout ještě 
nějakých časových úspor?
Naše auta přijela k nehodám zatím vždy 
včas,  tím  rozumějte  časový  limit,  který 
je  dán  technickými  možnostmi  těchto 
speciálních  vozidel  a  stavem  přístupo-
vých cest. Na Staroměstské jsme s Tatrou 
do  20  minut  a  s  „nadměrákem“  MAN 
do  25  minut  při  dodržení  povolených 
tras.  Časový  limit  bychom  mohli  sní-
žit  změnou  způsobu  vyjíždění  vozidla 
z Kačerova (dřívější výhodnější základny 
pro pohotovostní výjezdy, Švábky a Ori-
onka,  jsou  minulostí).  Autojeřáb  MAN 
teď  musí  při  výjezdu  couvnout,  aby  se 
vyhnul plotu. Po malé úpravě stávajícího 
plotu  a  vyasfaltování  zhruba  30  metrů 

Boris Fiala, foto: Ondřej Volf



plochy  by  MAN  mohl  vyjíždět  přímo, 
bez úhybných manévrů. Ušetřil by čtyři 
minuty. I tato nepříjemná překážka je již 
předmětem jednání a bude vyřešena.

Dá se ještě najít úspora, třeba v oblasti rych-
lého výjezdu (teď cituji vedoucího JSVA Jana 
Lebedu: „Koukni jim to písknout a zmapovat, 
kde lze ještě ušetřit nějaké vteřiny.“)?
Ano, snažíme se i na tomto poli utrhnout 
ještě  nějaký  ten  moment,  ale  zde  půjde 
opravdu  už  jen  o  vteřiny,  proto  také  ty 
tréninky. Posádka se po úpravách budovy 
a  jejich  schválení  přestěhuje  do  prostor, 
kde bude blíže k vozidlu, což umožní dal-
ší úsporu času o zhruba 1 minutu.

Kdybyste měl možnost nakonfigurovat si 
vyprošťovací autojeřáb pro přesně daný účel, 
tj. zvednutí a nakolejení pražských tramvají 
Škoda 14T a 15T, podobal by se váš projekt 
autojeřábu MAN?
Předpokládám,  že  ano,  rozhodně  bych 
ke spolupráci přizval nejzkušenější členy 
z osádek těchto speciálních vozidel, včet-
ně mimopražských. Pro inspiraci bych se 
podíval  například  do  Ostravy,  kde  mají 
hasiči velmi dobře vybavený vyprošťova-
cí automobil firmy EMPL na podvozku 
Mercedes-Benz Actros V8, apod.

Když se tramvaj spouští jeřábem zpět 
na koleje, vyžaduje to součinnost lidí na obou 
stranách vozu. Připadlo mi, že pánové mají 
své hlavy až zbytečně nízko, téměř jedním 
uchem na kolejích, aby se domluvili... 
Je to tak, musí na sebe někdy i křičet pod 

podlahou vozu, aby sdělili jeřábníkovi vý-
sledné  „souřadnice“,  o  kolik  a  kam  ještě 
zvednutou  část  podvozku  před  nakole-
jením  posunout.  Vznesl  jsem  požadavek 
na vybavení prachu a vodě odolnými vy-
sílačkami se systémem VOX, kdy posádka 
bude v hlučné metropoli komunikovat bez 
nutnosti mačkání ovladačů vysílačky. Tím 
pádem  odpadne  hlasité  dorozumívání, 
zejména při nakolejování tramvaje. Tento 
požadavek byl již přijat jednotkou SVA.

Přehled vyprošťovacích 
autojeřábů ve službách DPP:

I. TATRA – BERGER
Tento  autojeřáb  je  v  DPP  nejstarší,  jde 
o vozidlo Tatra T815 vyrobené roku 1984. 
Je  to  speciální  vyprošťovací  jeřáb,  i  když 
má už své nejlepší roky za sebou (posled-
ní středně velká oprava brzdové soustavy 
a celková kontrola byla provedena v loň-
ském roce), stále slouží jako záložní vozi-
dlo. Nástavbu BERGER Gigant 55 nese 
podvozek Tatra T815P. Motor Tatra T3 je 
desetiválcový – do „V“ o výkonu 208 kW. 
Tento  autojeřáb  není  vybaven  modrými 
majáky pro právo přednostní jízdy. A také 
není  použitelný  k  vyprošťovacím  pracím 
u zde uváděných typů tramvají.

II. TATRA – EFFER
Druhým vozem je Tatra podstatně mlad-
ší (r. v. 2001). Hydraulický nakládací jeřáb 
EFFER 80N/3S je postaven na podvozku 
Tatra T815. Motor Tatra T3B je osmivá-
lec do „V“ o výkonu 255 kW. Je to rychlý 

V uplynulém roce 
2012 je evidováno 

celkem 271 
výjezdů posádek 
vyprošťovacích 

vozidel střediska 
Nákladní vozidla 
Kačerov. Z toho 
188 výjezdů bylo 
pohotovostních, 
tj. pod modrým 

majákem, všechny 
na čas (!), ty 

zbývající patřily jiným 
činnostem (zátěžové 
zkoušky, nakládání 

tramvají).
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a obratný stroj, použitelný k manipulaci 
s tramvajovými vozy. Ovšem s výjimkou 
typů Škoda 14T a Škoda 15T, u kterých 
může  zvednout  jen  přední,  nebo  zadní 
část  vozu.  Vybavení  modrými  majáky 
a výstražným rozhlasovým zařízením pro 
právo přednostní jízdy zde je.

III. MAN – EFFER
Podvozek  autojeřábu  MAN TGS  (r.  v. 
2009),  který  je  čtyřnápravový,  nese  jako 
nástavbu  největší  hydraulický  nakládací 
jeřáb ve střední Evropě. Je to typ EFFER 
2750.3S s výkonem 37 t do výšky 5,9 m 
a 16 t do výšky 13,7 m. Motor MAN D 
2066  LF37  Euro  4  je  šestiválcový,  ka-
palinou chlazený, o výkonu 294 kW. Je-
řáb  je  vybaven  hydraulickým  navijákem 
o hmotnosti 20 t a horní plocha výložní-
ku je opatřena izolační vrstvou pro případ 
dotyku  s  trolejovým vedením. Vůz  veze 
s  sebou  také  speciální  čepy  pro  zvedací 
lana. Ty  se  zasunou  do  otvorů  tramva-
jového  podvozku,  nebo  těsně  nad  ním. 
Vybavení modrými majáky a výstražným 
rozhlasovým zařízením pochopitelně také 
nemůže chybět. 



Systém LZA, který se skládá ze systému vlakového zabezpečovače SOP-2P a automatického vedení 
vlaků ACBM3, zajišťuje bezpečnost a plynulost jízdy vlaků na trati A pražského metra již poměrně 
dlouhou dobu – zkušební provoz s cestujícími byl zahájen 2. 2. 2004. Během tohoto času se 
osvědčil jako spolehlivý, bezpečný a snadno ovladatelný pomocník strojvedoucích. A tento systém 
je předmětem 3. pokračování našeho seriálu o vlakových zabezpečovačích.
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SyStémy ve Spolupráci Se základním 
zabezpečovacím zařízením zajišťují 
bezpečnou, plynulou a úSpornou jízdu vlaků

Systémy ve spolupráci se základním 
zabezpečovacím zařízením (ko-
lejové obvody a reléové zabezpe-

čovací zařízení) zajišťují bezpečnou, ply-
nulou a úspornou jízdu vlaků. Průběžně 
kontrolují měnící se situaci před každým 
vlakem. Plní i řadu dalších funkcí v au-
tomatizaci řízení vlaků obsluhovaných 
jedním strojvedoucím.

Základní vlastnosti systému lZa
Stacionárním zařízením LZA se rozumí 
základní systém včetně rozhraní ke stá-
vajícímu základnímu zabezpečovacímu 
zařízení a k dálkovému ovládání z cent-
rálního dispečinku. Instalované zařízení 
stacionární části má za úkol, na základě 
informací z reléové části zabezpečovacího 
zařízení (informace o volnosti kolejových 
obvodů atd.), vytvářet a spolehlivě pře-
nášet telegramy pro funkci mobilního 
zařízení, zejména informace o dovolené 
rychlosti vlaku pro dodržení požadavků 
na bezpečné zastavení vlaků.

Mobilní částí LZA se rozumí základní 
systém včetně potřebných komunikač-
ních rozhraní a vazeb k ovládání vlako-
vých souprav, ovládání vlakového rozhlasu 
apod., včetně všech potřebných periferií, 
jako jsou čidla rychlosti, indikační a ovlá-
dací prvky na pultu strojvedoucího apod.

Systém SOP-2P je v principu linio-
vý vlakový zabezpečovač s nepřetržitou 
kontrolou rychlosti (automatickým ome-
zováním) a se zabezpečeným datovým 
přenosem informací z tratě na vozidlo 
pomocí vodičových smyček uložených 
v kolejišti. 

SOP-2P může spolupracovat s růz-
nými typy traťových a staničních 
zabezpečovacích zařízení
Informace o provozní situaci a hodnotě 
přípustné rychlosti jsou zpracovávány 
stacionární částí subsystému a následně 
přenášeny do vlaku. SOP-2P v souladu 
s normami zajišťuje následnost vlaků, 
která odpovídá 40 soupravám za hodinu 
pro jeden směr jízdy (interval 90 s). Sys-
tém využívá 14 rychlostních stupňů, což 
umožňuje dodržení požadované propust-
né výkonnosti tratě. 

Soustava staničních počítačů stacionár-
ní části SOP je v každé stanici. Skládá se 
ze tří shodných řídicích počítačů (α, β a γ) 

a diagnostického počítače. Každý z těch-
to počítačů je vybaven dvoukanálovým 
softwarem a nezávisle zpracovává tele-
gramy pro všechny vysílače jednotlivých 
vysílacích obvodů. Soustava staničních 
počítačů pracuje podle principu 2 ze 3, 
takže v případě poruchy či nefunkčnosti 
jednoho z nich systém zaručuje, že práce 
stacionárních zařízení systému není pře-
rušena a i nadále je umožněno bezpečné 
vedení provozu. Výsledky práce obou 
kanálů jsou následně vyhodnocovány po-
mocí bezpečného komparátoru a pomocí 
vysílače kódovány do přenosové smyčky 
v kolejišti. Zařízení stacionární části rov-
něž provádějí automatickou kontrolu řád-
né práce systému. Informace o poruchách 
jsou přenášeny na centrální dispečink.

Základem činnosti mobilní části systé-
mu SOP-2P je nepřetržité porovnávání 
odometricky měřené skutečné rychlosti 
jízdy vlaku s tzv. dovolenou rychlostí, 
která je vysílána stacionární částí. Reak-
cí systému SOP-2P na výsledek tohoto 

LZA – vLAkOvý ZABeZPečOvAč 
S AutOMAtiCkýM vedeníM vLAků
3. část seriálu o vlakových zabezpečovacích zařízeních v pražském metru Martin Vágner, AŽD Praha, foto: archiv DPP

	  

Princip řízení vlaků 
kódováním povole-
né rychlosti.
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porovnání je třístupňový zásah do řízení 
vlaku:
1. tzv. nucený výběh, zapnutí pohonu sys-
tém povolí, až když skutečná rychlost jíz-
dy vlaku klesne pod povolenou hodnotu,
2. provozní elektrodynamické brzdě-
ní. Po poklesu rychlosti pod povolenou 
hodnotu může strojvedoucí přeložením 
jízdní páky toto brzdění zrušit. Účinnost 
plného provozního elektrodynamického 
brzdění zadaného systémem SOP-2P 
je kontrolována a pokud je účinnost ne-
dostatečná (detekováno obvody kontroly 
brzdy), zadá systém ve stanoveném čase 
SOP-2P,
3. nouzové brzdění, které strojvedoucí 
může zrušit až po zastavení soupravy. 
Nouzové brzdění se také využívá v ob-
ratových kolejích pro zkrácení potřebné 
zábrzdné vzdálenosti.

Systém ACBM3 je zařízení pro au-
tomatické vedení vlaku po trati metra, 
pracující důsledně na principu reguláto-
rů s těsnými zpětnými vazbami. Systém 
ACBM3 používá datové bloky, zejména 
mapu trati (Route Map) a jízdní řád.

Hlavním úkolem systému ACBM3 je 
převést významnou část regulačních zá-
sahů do řízení vlaku ze subjektivně pracu-
jícího strojvedoucího na exaktně pracující 
stroj za současného podstatného zpřesnění 
průběhu jízdy (dráhového i časového). 
Výsledkem je plynulá jízda s minimálními 
odchylkami od jízdního řádu při současné 
minimální spotřebě trakční energie.

Pomocí dispečerského rozhraní je mož-
né zadávat každému vlaku na trati povel 

k průjezdu stanice, korekci grafikonu, 
zadat čas příjezdu a odjezdu ze stanice. 
Do stanic je možné dále zadávat povel 
„blokování tlačítka rozjezdu“. Tyto funk-
ce mohou být sdruženy např. do průjezdu 
vlaku všemi stanicemi, všech vlaků jed-
nou stanicí a podobně. Podobně může 
být pomocí časů příjezdů a odjezdů z jed-
notlivých stanic ovlivňována jízdní doba 
vlaků. 

Na základě potřebných údajů vypočte 
požadovanou rychlost jízdy a určí jízdní 
režim (jízda, výběh apod.). Strojvedoucí 
má možnost vstoupit do řízení s poža-
davkem na jinou (nižší) rychlost jízdy 
přímo ovladačem volby požadované 
rychlosti a dále s požadavkem na výběh 
či na intenzivnější brzdění přímo ovlada-
čem poměrného tahu (jízdní pákou) nebo 

ovladačem brzdiče bez nutnosti systém 
vypínat či jinak ovládat. Podle konkrét-
ní situace pak systém dále ovládá různá 
vozová zařízení či provádí požadované 
úkony.

Ačkoliv upřesňování polohy nebo pře-
nos některých informací probíhá bodově, 
vlastní určování taktiky jízdy a akční zása-
hy jsou z hlediska dráhového plně liniové 
a mohou měnit nejen svou hodnotu, ale 
i trendy vývoje kdekoliv na trati. Vyplývá 
to z použití mapy tratě (Route Map), ze 
které systém získává potřebné informace 
zcela nezávisle na umístění přenosových 
či jiných prvků v kolejišti.

Nejdůležitějším blokem jádra mobilní 
části ACBM3 pro řízení jízdy vlaku je 
regulátor rychlosti, který prostřednictvím 
svého výstupního signálu „poměrný tah“ 
ovládá pohon vlaku tak, aby se pohybo-
val žádanou rychlostí. Tu dostává z bloku 
minoritního výběru, do něhož kromě 
požadované rychlosti z nadřazených re-
gulátorů cílového brzdění a jízdní doby 
vstupuje i žádaná rychlost nastavená 
strojvedoucím, a to buď pomocí zadání 
požadované rychlosti, nebo pomocí jízdní 
páky. Oba nadřazené regulátory získávají 
data potřebná pro svou činnost z mapy 
tratě a prostřednictvím interface ze zaří-
zení SOP-2P. Regulátor jízdní doby pak 
získává data i z jízdního řádu. Měření 
rychlosti a dráhy, rychlosti a zrychlení za-
jišťuje samostatný blok. Další bloky reali-
zují činnosti specifické pro provoz metra: 

Blok automatického rozjezdu vyhod-
nocuje stisk tlačítka ROZJEZD, a re-
alizuje tak rozjezdovou sekvenci včetně 
nouzového brzdění při uvolnění tlačítka 
v definované bezpečnostní oblasti. 

Blok bezobslužného obratu řeší závis-
losti nutné při samočinném obratu v kon-
cových stanicích bez strojvedoucího.

Ostatní vozová zařízení, jako jsou dveře, 
hlášení pro cestující a světla, jsou řízena 

Pult strojvedoucího 
vlaku 81-71M s do-
tykovým displejem 
ACB a některými 
zobrazovacími 
prvky LZA. 

Přijímač signálu 
z traťových smyček 
je umístěn na prv-
ním podvozku 
vlaku. ›››
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blokem ovládání vozových zařízení, tento 
blok zároveň ošetřuje průjezd vlaku přes 
nepřeklenutelné dělení. 

Pro servisní účely, popř. při výcviku 
strojvedoucích, je možné simulovat dy-
namickou odezvu vlaku na poměrný tah 
pomocí simulačního bloku.

Zajímavou součástí systému lZa je 
takZvaný „beZobslužný obrat“ 
Vlak při něm na konečné automaticky 
zajede na obratové koleje v zázemí stanice 
a po postavení vlakové cesty se automatic-
ky vrací zpět k nástupišti. Funkce byla do-
plněna do systému LZA později a pouze 
ve stanici metra Dejvická. Potřebné úpra-
vy byly provedeny také na všech provozo-
vaných soupravách.

Po poměrně dlouhé době zkoušek pro-
vozního ověření byly získány všechny 
potřebné legislativní doklady drážních 
autorit, funkce byla po kolaudaci předána 
do běžného provozního užívání a slouží 
již několik let. 

Celý děj beZobslužného obratu lZe 
pro snaZší poChopení roZfáZovat 
do kroků:
1. Vlak řízený strojvedoucím přijede 
do stanice Dejvická, otevřou se dveře 
a cestující vystoupí. 
2. Pokud je bezobslužný obrat povolen, 
provede strojvedoucí předepsané mani-
pulace pro přechod do režimu bezobsluž-
ného obratu a opustí vlak.
3. Strojvedoucí dále obsluhuje ze skříň-
ky na konci nástupiště, která je chráněna 

proti neoprávněnému použití pomocí 
čtečky karty strojvedoucího. Ve skříň-
ce stiskne tlačítko START – vlak zavře 
dveře a sám odjede na obrat. Strojvedoucí 
má ještě možnost odjíždějící soupravu 
zastavit. Po rozjezdu soupravy na obrat se 
samočinně spouští ve vlakovém rozhla-
su hlášení ve třech jazykových mutacích 
pro případné „zapomenuté“ cestující, aby 
zůstali v klidu, že se vlak okamžitě vrací 
k nástupišti.
4. Po zastavení soupravy v obratové koleji 
vlak čeká na postavení jízdní cesty zpět 
k nástupišti.
5. Po postavení jízdní cesty přepne mo-
bilní část systému LZA přijímací antény 
a vlak je ze stejného řídícího stanoviště 
veden k odjezdovému nástupišti ve smě-
ru Hradčanská, kde jsou automaticky 
otevřeny dveře pro nástup cestujících. 
6. Strojvedoucí nastoupí, zprovozní kabi-
nu, čímž přebírá vlak pod svoji kontrolu 
pro přepravu cestujících zpět do centra.

Pro zajištění bezpečnosti cestujících 
při příjezdu bezobslužně řízeného vlaku 
k nástupišti ve směru Hradčanská byla 
nástupištní hrana vybavena systémem 
automatické detekce osoby či předmětu 
v prostoru kolejiště založeným na prin-
cipu videodetekce. Systém sleduje vy-
hrazený prostor trojicí videokamer a zís-
kané snímky program analyzuje. Systém 
vyhodnocuje prostor bezpečnostního 
pásu podél koleje a v případě narušení 
dá automaticky impulz ke spuštění va-
rovného hlášení staničním rozhlasem. 
Pokud je narušen prostor koleje, bylo 

zamýšleno použití automatického za-
stavování vlaku shodně jako při použi-
tí tlačítka nouzového zastavení vlaku. 
S následným řešením situace staničním 
personálem, který používá pro vyhodno-
cení situace videozáznam pořízený při 
detekování překážky.

Během zkušebního provozu se však 
ukázalo vysoké procento nežádoucích 
zásahů způsobených poletujícími no-
vinami v kolejišti. Znecitlivění systému 
nebylo z důvodu dodržení bezpečnost-
ních požadavků možné, a proto byl 
systém doplněn o další detekční modul, 
tentokráte na bázi infračervené sen-
zoriky. Četnost případů nežádoucího 
působení se sice snížila o řád (z desítek 
zásahů denně na průměrně cca 1,5 zása-
hu denně), ale i tato četnost by působila 
provozní problémy. Proto bylo ustoupe-
no od možnosti automatického zasta-
vení vlaku a na bezpečnost cestujících 
dohlíží strojvedoucí v kabině ve směru 
Hradčanská, který vlak neřídí, ale má 
možnost zastavení vlaku rychlobrzdou.

Takto automatizovaný obrat vlakových 
souprav přináší požadovanou časovou 
úsporu při obratu i úsporu personální, 
protože nemusí být nasazena obratová 
četa.

Vzhledem k chystanému prodloužení 
trati A do Motola proběhla v roce 2010 
a 2011 instalace mobilní části LZA na 13 
vlaků 81-71M z poslední dodávky, kte-
ré jsou ve značném předstihu připraveny 
pro prodlouženou trať, na které bude na-
montována stacionární část LZA v rámci 
výstavby, resp. instalace technologií.  

Testovací praco-
viště pro zkoušení 
bloků a karet LZA 
na depu Hostivař.

Bloky systému 
LZA jsou umístěny 
v kabině strojve-
doucího – pohled 
do otevřené skříně. 



Rekonstrukce stanice metra Národní třída
v souvislosti s výstavbou 
polyfunkčního objektu na národní 
byla loňského 10. července 
zhruba na dva roky uzavřena 
stanice metra národní třída. 
nejvýznamnější změnou, na kterou 
se po znovuotevření zastávky 
mohou cestující těšit, bude nová 
podoba vestibulu. Předtím je však 
třeba i ze strany dopravního 
podniku stihnout celou řadu 
nezbytných činností.

V rámci dopravních opatření za-
čali po uzavření stanice cestující 
využívat sousední stanice linky B 

Karlovo náměstí a Můstek. Byla také po-
sunuta tramvajová zastávka Národní třída 
směr Národní divadlo o 40 metrů blíže 
ke křižovatce s ulicí Národní. Na všech 
schématech ve vozech a stanicích metra 
je stanice Národní třída po dobu uzavře-
ní zneplatněna přeškrtnutím, na uzavření 
stanice přímo ve vozech metra upozorňuje 
upravené hlášení vlakového rozhlasu. 

V rámci realizace nového vestibulu, kte-
rý bude integrován do stavby nového po-
lyfunkčního centra, dojde k přímému pro-
pojení s touto budovou. Provozně zůstane 
však vestibul od budovy oddělen. Stanice 
samotná již také něco pamatuje. Byla uve-
dena do provozu v roce 1985, stáří staveb-
ní i technologické části včetně pohyblivých 
schodů je tedy 28 let. I když stanice patřila 
mezi ty, které byly zasaženy povodněmi 
v roce 2002, byly provedeny jen nezbytně 
nutné opravy. Dopravní podnik měl v plá-
nu provést nutnou výměnu pohyblivých 
schodů a v rámci souvisejícího uzavření 
stanice provést také v nezbytném rozsahu 
její rekonstrukci. V souvislosti se záměry 
investorů mimo Dopravní podnik na po-
zemcích v okolí stanice byla dohodnuta 
koordinace těchto akcí.

Rekonstrukci stanice lze rozdělit do dvou 
částí. První část je vyvolána jak potřebou 
výměny tří ramen původních pohyblivých 
schodů ET-3 ruské provenience z důvodu 
jejich dožití, tak i již zmíněnými záměry 
cizích investorů. Tato část zahrnuje:
•  demolici stávajícího vestibulu za obchod-

ním domem My;
•  demontáž tří ramen stávajících pohybli-

vých schodů;
•  demontáž všech technologií a kabelo-

vých vedení z úrovně vestibulu do úrovně 
nástupiště;

•  zkrácení eskalátorového tunelu;
•  vybudování nového vestibulu, který bude 

nově umístěn pod úrovní terénu;
•  montáž tří nových eskalátorů mezi nástu-

pištěm a vestibulem;
•  montáž dalších tří eskalátorů mezi vesti-

bulem a uliční úrovní; 
•  vybudování nového stanoviště přepravní-

ho manipulanta;
 •  vybudování nové čerpací stanice a stro-

jovny vzduchotechniky;
•  obnovení všech potřebných technolo-

gických a kabelových propojení s úrovní 
nástupiště.

V této části rekonstrukce je uzavřena do-
hoda mezi cizími investory a Dopravním 
podnikem. Investoři zrealizují v rámci vý-
stavby obchodně-administrativního centra 
stavební část, Dopravní podnik pak bude 
realizovat část technologickou.

Protože výše zmíněná realizace si vynu-
tila uzavření stanice, přistoupil Dopravní 
podnik k nutné rekonstrukci a opravám 
i ve zbývajících částech stanice, tj. ve ve-
řejných i služebních prostorách v úrovni 
nástupiště a služebních prostorách pod 
úrovní nástupiště. 

Tato část prací zahrnuje:
•  demontáž stávajícího obložení stanice, 

informačního a osvětlovacího systému 

včetně nosných systémů;
•  oprava hydroizolací;
•  oprava nástupištní hrany, bezpečnostního 

pásu a doplnění vodicích linií pro nevi-
domé;

•  montáž nového obložení stěn stanice;
•  montáž nového osvětlovacího systému;
•  montáž nového informačního systému 

pro cestující;
•  ve služebních prostorách výměna zontů 

(ochranné obložení stěn), opravy hydro-
izolací a odvodnění;

•  v úrovni pod nástupištěm bude provedena 
kompletní rekonstrukce zkorodovaných 
kabelových lávek v kabelových kanálech 
a rekonstrukce odvodnění.

Po  dobu stavby je výtah z ulice Mag-
dalény Rettigové smluvně předán doda-
vateli a používá se k přepravě pracovníků 
DPP i stavby. Veškerý materiál na stavbu 
je dopravován služebními vlaky v noč-
ních přepravních výlukách z depa Zličín 
přímo na nástupiště stanice. Cestující by 
měli novou stanici začít užívat nejpozději 
v létě 2014. 

Zdeněk Rampa a Jan Ungrman, foto: archiv DPP

V takové podobě 
je stanice metra 
Národní třída a její 
okolí minulostí. 
Od léta 2014 se 
stanice ocitne 
v srdci stavěného 
obchodně-adminis-
trativního centra.

21z podniku



Vyberte si svého praktického lékaře
Nestátní zdravotnické zařízení má v DPP celkem devět praktických lékařů, jednoho interního lékaře 

a dva fyzioterapeuty. Praktičtí lékaři jsou rozmístěni téměř po celé Praze, a to z důvodu dobré 
dostupnosti pro všechny zaměstnance. 

22 z podniku

Většina zaměstnanců Dopravního 
podniku využívá služeb lékaře 
hlavně na pracovnělékařskou 

péči, ale je možné využít jej i jako svého 
praktického lékaře. 

Každý ve svém životě již potřeboval 
lékařské ošetření, navštívil některé zdra-
votnické zařízení a strávil v něm kratší či 
delší dobu nejen v ambulanci, ale hlavně 
v čekárně. 

V NZZ Dopravního podniku je snaha 
o zkrácení pobytu ve zdravotnickém zaří-
zení na minimum, aniž by tím utrpěla po-
skytovaná zdravotní péče. Návštěvu prak-
tického lékaře lze zorganizovat efektivně 
a bez zbytečných časových ztrát. V nabíd-
ce jsou rovněž komplexní zdravotní pro-
gramy, které kromě lékařské péče zahrnují 
i nadstandardní služby, jež v běžném zdra-
votnickém zařízení nenajdete. 

Přednosti lékařské Péče u nZZ 
v dPP:
•  odborná ambulantní péče, 
•  preventivní prohlídky (prevence je důle-

žitá součást lékařské péče, hlavně z hle-
diska civilizačních a pracovních zátěží),

•  preventivní rehabilitační programy (vo-
doléčba, elektroléčba, fyzioterapie, dob-
ře vybavená posilovna),

•  cílená prevence,
•  osobní přístup a řešení všech otázek 

a problémů dotýkajících se zdraví kli-
entů,

•  lékař v blízkosti pracoviště,
•  možnost nákupu levnějších vitamínů,
•  možnost nákupu levnějších očkovacích 

látek.

V rámci péče o zaměstnance NZZ nabízí 
kromě služeb praktického lékaře (labo-
ratorní odběry, preventivní prohlídky, 
očkování, potvrzení, odvykání kouření, 
snižování hmotnosti atd.) navíc služby 
fyzioterapie, interního lékařství a psy-
choterapie. Zaměstnanci, kteří jsou regis-
trováni u praktických lékařů NZZ, mají 
možnost využít např. levnějšího očkování 
proti chřipce, žloutence a klíšťové ence-
falitidě. Lékaři provádějí EKG vyšetření, 
glukometry jsou vybaveny všechny ordi-
nace, provádí také screening onemocnění 
tlustého střeva a odesílání žen na kont-

rolní mammografii v patřičných inter-
valech je samozřejmostí. Rovněž vyplní 
formuláře na pojistky, žádosti o lázně, 
provedou kontroly invalidních důchodů 
a vyřídí jiné obsáhlejší písemnosti. A to 
až po ordinační době, takže se nestřetnou 
nemocní pacienti se zdravými.

RegistRace u PRaktického lékaře
1.  podmínky registrace: 

• věk nad 18 let, 
•  odstup 3 měsíců od poslední registrace 

u praktického lékaře.
2.  doklady: 

•  průkazka pojištěnce (u osob pojiště-
ných u zdravotní pojišťovny).

3.  zdravotní dokumentace: 
• pacient nemá povinnost při registraci 
dodat zdravotnickou dokumentaci, 
•  nově zvolenému lékaři je stávající 
lékař povinen předat všechny informa-
ce potřebné pro zajištění návaznosti 
poskytování zdravotní péče. Při změně 

lékaře nelze požadovat předání celé 
dosavadní dokumentace, ale pouze 
všech informací, které bude nový lékař 
potřebovat (například formou výpisu 
či fotokopie). Pořízení výpisů, opisů 
nebo kopií zdravotnické dokumentace 
zajišťuje dané zdravotnické zařízení, 
a to nejpozději do 30 dnů od obdržení 
žádosti.

Kdokoli ze zaměstnanců DPP může 
využít služeb praktického lékaře v Ne-
státním zdravotnickém zařízení DPP, 
využít možnosti přeregistrace a volbu své-
ho lékaře přímo na pracovišti. A důležité 
informace na závěr: lékaři registrují nové 
pacienty všech zdravotních pojišťoven. 
Všechna tato zařízení jsou k dispozici 
nejen pro zaměstnance, ale i pro širokou 
veřejnost. 

Seznam lékařů, fyzioterapeutů (re-
habilitační centrum v Depu Hostivař  
– přízemí budovy A) a psychologů, včet-
ně adres a telefonního spojení: 

Olga Hybšová

Praktičtí lékaři
MUDr. Alexandr Tymich, Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4, tel. 222 672 886

MUDr. Františka Flekačová,  garáž Vršovice, Nad Vršovskou horou 80,  

Praha 10, tel. 296 134 475

MUDr. Iveta Křížová, Depo Hostivař, Sazečská 1, Praha 10, tel. 222 673 190

MUDr. Milena Malá, garáž Řepy, Reinerova 6, Praha 6, tel. 296 134 794

MUDr. Pavel Skopec, garáž Klíčov, Letňanská 24, Praha 9, tel. 296 134 275

MUDr. Věnceslava Vejdělková, DOZ Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel. 296 122 409

MUDr. Věra Šobrová, Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4, tel. 222 672 888

MUDr. Zdeňka Schejbalová, DOZ Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel. 296 122 406

MUDr. Zuzana Cedrychová, Depo Hostivař, Sazečská 1, Praha 10, tel. 222 673 183

interna
MUDr. Ján Kalanin, Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4, tel. 222 672 878

rehabilitace
Ivona Janeková, DiS., Depo Hostivař, budova A, Sazečská 1, Praha 10, tel. 222 673 181

Pavel Székely, DiS., Depo Hostivař, budova A, Sazečská 1, Praha 10, tel. 222 673 112

Psychologické laboratoře
Mgr. Petr Tománek, DOZ Hostivař – autoškola, U Vozovny 6, Praha 10, tel. 296 193 268

Mgr. Radek Stehlík, DOZ Hostivař – autoškola, U Vozovny 6, Praha 10, tel. 296 193 204

PhDr. Blanka Kuželová, vozovna Hloubětín – Na Obrátce 16, Praha 9, tel. 296 128 175



Pokud fotograf  
není včelař,  
pořizuje obdobné 
snímky z velké 
vzdálenosti…

Irena Šarochová 
má vedle včelařství 
dalšího koníčka – 
zpívá v Pěveckém 
sboru Dopravního 
podniku.

Jaké Je to mít 
sladký život
Irena Šarochová pracuje v Dopravním podniku v oddělení 

Investiční účtárna od roku 2006. Zřejmě málokdo by správně 
tipoval, čím se sympatická usměvavá dáma ve volných chvílích 
baví. Po seznámení se se svým životním partnerem totiž začala 

pěstovat zálibu pro ženu poměrně netradiční: včelařství. 

23jeden z nás

MyslíM, že lidé, kteří  
Mají rádi Med, jsou 
veselejší a dožívají  
se vysokého věku.

Jak dlouho a kde se včelařství věnujete?
Včelařství se nepřímo věnuji už čty-
ři roky. S přítelem bydlíme v Dolních 
Kralovicích-Stříteži, nedaleko vodní 
nádrže Želivka. Byl to vlastně on, kdo 
mě do včelařství zasvětil. Zdědil zálibu 
po svém tatínkovi, když ten už na ni sám 
nestačil a potřeboval pomoc. Od té doby 
ho včeličky baví. Já mám zase moc ráda 
med a příteli pomáhám, jak umím. Pří-
mo ke včelám nechodím, nemám na to 
ani speciální vybavení. 

kolik úlů máte a jaký med stáčíte?
Máme celkem 14 úlů. Stáčíme med kvě-
tový, který, jak už název napovídá, pochá-
zí z květů rostlin, keřů a stromů a včelky 
ho nosí v květnu a červnu. Podle toho, 
co zrovna kvete v okolí, získáváme med 
lipový, akátový, řepkový, ale nejčastěji smí-
šený. Získat med čistě jednoho druhu se 
povede málokdy, protože většinou kvete 
víc rostlinek najednou. Dalším druhem 
medu, který stáčíme, je medovicový, po-
cházející z lesních listnatých stromů.Ten 
včelky nosí v červenci a srpnu. 

kolikrát za rok med stáčíte a v jakém 
množství?
To záleží na tom, jaký je rok. Včeličky 
musí mít hezky, jinak nemohou létat. Mi-
nulý rok byly přívalové deště, a ty smyly 
téměř všechnu medovici. Včelky neměly 
skoro co sbírat a druhý med téměř nebyl. 
Umíraly hlady, protože samy neměly co 
jíst. Proto jsme je začali brzy přikrmovat. 
Když je pěkné počasí, máme na první 
a druhé stáčení třeba i 200 kilogramů. 
Opravdu všechno je to o přírodě. Třeba 
předloni se nám stala taková raritní věc: 
v okolí začaly kvést modříny a jejich prys-

kyřici nanosily včeličky do úlů. Med byl 
potom úplně tuhý a téměř se nedal vytá-
čet. Vytočili jsme asi 30 kilo a museli jsme 
kompletně vyměnit souše. 

Jak vlastní stáčení probíhá? Je zapotřebí 
nějakých speciálních pomůcek?
Nejlépe za hezkého počasí, když včelky 
létají venku a nejsou všechny v úle, tak 
se úl otevře, vyndají se rámečky s plástve-
mi a odvezou se k medometu. Tam se 
na nerezovém stojanu speciální vidličkou 
odstraní víčka, kterými včelky uzavíra-
jí plástve s medem. Rámečky se postaví 
do medometu, což je speciální buben pro 
vytáčení medu. No a odstředivou silou 
z pláství odkapává med. Ten teče dolů 
do výlevky a vypouští se do sklenic. Nej-
dříve pětikilových, v nichž se med nechá 
ustát a na povrch vyplavou zbytky vosku. 
Ty se seberou a už můžete přelévat do ki-
lovek, které jdou na prodej. 

využíváte med i jiným způsobem?
Asi nikoho moc nepřekvapím, když řek-
nu, že u nás doma se sladí pouze medem. 
Jinak, jelikož je přítel diabetik a musí 
hlídat cukr, zkouším s medem všechno 
možné. Med přidávám do pečiva, kom-
potů i domácích sirupů. Jelikož mám vel-
mi blízko k lidovému léčitelství a pěstuje-
me na zahradě rakytník, vyrábím i velmi 
chutnou a hlavně zdravou rakytníkovou 
šťávu s medem. Moc dobrý je také džem 
s medem, domácí likéry z višní a bezinek 

s přídavkem medu, nebo i v poslední době 
oblíbené pečené čaje. Nově med použí-
vám také při přípravě domácích jogurtů, 
v kombinaci se skořicí a ořechy. Myslím, 
že lidé, kteří mají rádi med, jsou veselejší 
a dožívají se vysokého věku.

kromě pestré palety produktů, které jste 
zmínila, vyrábíte i léčivou tinkturu…
Tinkturu vyrábím z propolisu, to je tako-
vá hnědá pryskyřice, která slouží včelám 
jako spojovací materiál. Jinak je to vynika-
jící lék a přírodní antiseptikum. Získávám 
ho seškrabáním z rámečků, když je snůš-
ka skončena a ukládá se na zimu. Propo-
lis louhuji v 50% alkoholu, a tím vzniká 
tinktura. Tinktura je výborná na hojení 
ran, ale třeba i na kloktání při bolestech 
zubů. Já osobně ji přidávám i do domácí 
měsíčkové masti. 

Jak je vidět, med máte opravdu ráda. Jaký 
druh vám osobně nejvíce chutná?
Mým známým a blízkým asi nejvíce chut-
ná med lipový. Má krásnou žluťoučkou 
barvu. Já, jelikož jsem na lípu alergická, 
ho radši nejím. Osobně mi moc chutná 
med první, nejlépe když kvetou bylinky. 
Každý med je něčím zvláštní a má trochu 
jinou chuť. Myslím, že první med je i nej-
zdravější. Sice velmi rychle zkrystalizuje, 
ale to vůbec není na závadu. Naopak, je to 
známka kvality. Medovicový vydrží třeba 
i tři měsíce v tekutém stavu, zatímco ten 
první zhruba jen měsíc. Když vám zkrys-
talizuje a chcete, aby byl znovu tekutý, je 
tu snadná pomoc. Dejte ho do vodní láz-
ně na 40 stupňů a krystalky se vám rychle 
rozpustí. Teplejší lázeň nedoporučuji, 
protože by se mohly zničit zdravé látky, 
které med obsahuje.  

Jana Šejnohová, foto: archiv Ireny Šarochové



Než MuzeuM MHD    vkročí Do 3. DekÁDY
Má za sebou dvacet sezon a navštívilo jej přes čtvrt milionu návštěvníků. Vedle péče o expozici 
se jeho zaměstnanci starají o restaurování nových exponátů a každoročně přinášejí do výstavní 
expozice novinky. Jeho brány se otevřely i pro speciální akce, přivítalo zajímavé osobnosti, vyjíždí 
odtud pravidelná nostalgická linka, exponáty se účastnily vzpomínkových výročí v dopravě. Než 
Muzeum MHD zahájí 21. sezonu, podívejme se ve zkratce na mozaiku posledních 12 měsíců.
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Muzeum Městské hromadné 
dopravy v Praze se nachází 
v prostorách bývalé vozovny 

Střešovice, dostavěné v roce 1909. Objekt 
je od roku 1991 technickou památkou, 
od 14. května 1993 hostí exponáty připo-
mínající historii tramvajové, autobusové 
i podzemní dopravy metropole, dnes jich 
je na čtyři desítky. Vedle této jedinečné 
sbírky jsou k vidění desítky fotografií, 
dokumentů, modelů a dalších exponátů. 
Před loňskou, jubilejní sezonou pracovní-
ci jednotky Historická vozidla představili 
dobovou dopravní kancelář Elektrických 
podniků z 20. let minulého století a počet 
vystavených vozidel se rozšířil o kolejový 
brus Schörling z roku 1966. Sezona 2013 
přinese rovněž některá překvapení, brány 

Petr Ludvíček, foto: Pavel Fojtík, Petr Hejna, Ondřej Láska a autor

se otevřou v sobotu 30. března a bude 
tomu tak o víkendech a svátcích až do ne-
děle 17. listopadu 2013.

Pravidelná mikulášská odpoledne pro 
děti střídají místa v areálech DPP. Loňští 
čerti, andělé a Mikuláš si dali dostaveníč-
ko na nádvoří a v prostorách vozovny. 
Dokonce dělali dětem doprovod při jízdách 
historickými soupravami tramvají, které se 
ve vozovně otáčely.



Než MuzeuM MHD    vkročí Do 3. DekÁDY

25Fotoreportáž

Nasazení vozu 
T3 ev. č. 6102 
na linku 91 
v neděli  
18. listopadu 
se setkalo 
s mimořádně 
velkým zájmem 
cestujících bez 
ohledu na věk. 
Padesátileté 
výročí „Té-
trojky“ si tak 
připomněly 
desítky zájemců.

K výročí 50 let od uvedení tramvají T3 do provozu vypravila střešovická vozovna v rámci 
tiskové konference speciální jízdu pro novináře 15. listopadu 2012. Trasa vedla z vozovny 
do Stromovky a zpět. 

Ne všechny exponáty „sedí“ celý rok doma ve Střešovicích. V dubnu se 
v rámci oslav DP Pardubice mimo jiné představil zrenovovaný pražský 
trolejbus Tatra T400 z roku 1953 (na snímku), který po dlouhých 
čtyřiceti letech opět svezl cestující. Podobně se během zářijových oslav 
v DP České Budějovice předvedl autobus Škoda 706 RO z roku 1948.

Muzeum MHD vloni zažilo další velmi milé akce. Na velikonoční pondělí 9. dubna dorazil návštěvník s pořadovým 
číslem 250 000, stala se jím Karolína Podloucká z Prahy. Už 5. dubna navštívila Střešovice Česká Miss 2012 Tereza 
Chlebovská z Krnova i se svým otcem. 

I letos bude muzeum pokračovat v pro-
jektu přilákání nejmladší generace k zájmu 
o historii. Skupiny dětí ze školek, prvních 
a druhých tříd ZŠ mohou využít některý 
z vypsaných termínů k prohlídce expozice, 
vyslechnutí přednášky i svezení se v histo-
rické tramvaji. 



Co se dělo v pražském podzemí?
Prodloužení metra V.A, 
jeho financování a aktuální 
stav jsou témata, která 
již nějaký čas hýbou 
médii. My si však v tomto 
článku zrekapitulujeme 
úctyhodnou cestu razicích 
štítů, které do cíle dorazily 
26. listopadu 2012. 
K tématu proběhla zajímavá 
přednáška, pořádaná 
Vědeckotechnickým klubem 
při DP-Metro. 

Společná slavnostní prorážka do sta-
nice Dejvická byla už jen pomysl-
nou tečkou za společným úsilím, 

které od července 2011 oba štíty vyvíjely. 
První se na cestu vydal Tonda, který za-
hájil svou činnost v dubnu 2011 na levé 
tunelové troubě. K první prorážce, při níž 
se Tonda „probojoval“ do stanice Petřiny, 
došlo 11. srpna. Adéla, jako správná žena, 
na sebe nechala chvíli čekat. Na svou pouť 
se vypravila s tříměsíčním odstupem, aby 
prorážku pravé tunelové trouby do stanice 
Petřiny uskutečnila v září 2011. Od dubna 
2011 do 26. listopadu 2012 urazily štíty 
pěkný kus cesty z Dejvické do Motola 
a celkově vyrazily úsek o délce 8360 metrů 
(tedy dvakrát 4180 m). 

Jména razicích štítů, které významně při-
spěly k realizaci projektu metra V.A, zná 
téměř každý. Víte ale, z čeho se skládají, 
na jakém principu fungují a co je s nimi 
dnes? Právě na tyto otázky vám přinášíme 
jednoduché a i laikovi vcelku srozumitelné 
odpovědi. 

Kdo jsou Tonda a adéla?
Jde o zeminové štíty pořadových čísel 609 
a 610, jejichž jména vymysleli pacienti dět-
ské chirurgie Fakultní nemocnice Motol. 
Vyrobila je německá firma Herrenknecht 
a jedná se o typické mechanické štíty typu 
EPB (Earth Pressure Balance). S délkou 
102 metrů a váhou 800 tun nejsou rozhod-
ně žádným drobečkem. Pohání je pět hyd-
raulických motorů s příkonem 1200 kW. 
Průměr řezné hlavy štítu je 6080 mm a hla-

va je rozdělena do tří celků pro usnadnění 
její demontáže po ukončení ražby. Osaze-
na je 17 dvojitými valivými dláty a čtyřmi 
jednoduchými obrysovými dláty. Pro ražbu 
v měkkých zeminách se valivá dláta za-
měňují za řezné nože. Na řezací hlavu se 
štítem navazuje 95 metrů dlouhý techno-
logický závěs, složený ze sedmi sekcí, mj. 
hydraulická, trafostanice, laserové navádění 
zařízení… Zařízení je občas pro názornost 
přirovnáváno k vláčku, v němž mašinou je 
řezací hlava se štítem, na kterou je napojeno 
sedm 8–10 metrů dlouhých vagónků.

na jaKém prinCipu šTíTy fungují?
Princip ražby je založen na rozpojování 
horniny na čelbě tunelu pomocí řezných 
nástrojů, umístěných na rotující řezné 
hlavě. Hornina dále putuje přes otvory 
v řezné hlavě do odtěžovací komory, kde 
dojde k jejímu promíchání s již rozpoje-
nou rubaninou. Tlaková síla od tlačných 
válců se přenáší do rozpojené rubaniny 
prostřednictvím tlakové přepážky. Tím se 

zabrání nekontrolovatelnému pronikání 
rubaniny z čelby tunelu do tlakové komo-
ry. Co se s rozpojenou rubaninou děje dál? 
Rubanina je z odtěžovací komory dopra-
vována šnekovým dopravníkem na tu-
nelový pás, kterým putuje na dočasnou 
deponii v blízkosti portálu tunelu. Stroj 
pracuje ve třech základních režimech, 
jimiž jsou otevřený, přechodový a zavře-
ný mód. Otevřený mód se používá všude 
tam, kde nemusíte řešit protitlak a kde 
tlak slouží pouze pro odtěžení rubaniny. 
Přechodový mód se využívá v případě, že 
potenciálně hrozí nějaké nebezpečí, např. 
voda. Tento mód se hojně využíval v úse-
ku z Vypichu do Petřin. Zde byla vrstva 
prachovců a bylo třeba dávat pozor, aby se 
nezalepila hlava. Totiž v případě, že k za-
lepení dojde, musí se dovnitř a vše vyčistit. 
Uzavřený mód se používá v místech, kde 
je nízké nadloží. V tomto módu se napří-
klad kompletně razila ulice Evropská. 

Co je s Tondou a adélou dnes? 
Po ukončení prací začalo jejich rozebírá-
ní. Probíhá v prázdném prostoru stanice 
metra Dejvická, kde jsou části stroje vyta-
hovány stavební jámou u Evropské ulice. 
V noci putují do Horních Počernic, kde 
se nachází areál jedné z divizí Metrostavu, 
ke konzervaci. Pokud by se konzervace ne-
provedla, byly by po 3 až 4 letech na vyho-
zení. Protože jejich životnost je 10 000 ho-
din, jsou po ražbě pražského metra zhruba 
v polovině své kariéry. Oba štíty tak budou 
čekat na další obdobnou zakázku. 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hybský

26 ZAJÍMAVOSTI



Rozšířené zážitky v metRu
Už uplynuly dva roky, co Dopravní podnik pro veřejnost zprovoznil pod 
hlavičkou Hospodářské komory hl. m. Prahy v rámci programu Zážitková 
turistika pravidelné jízdy historickou soupravou metra Ečs. Nabídka 
programu v pražském podzemí tímto nekončí a bude letos rozšířena 
o nové zážitky.

Dosavadní zážitkové jízdy se tý-
kaly trasy C pražského metra. 
Pozadu od roku 2013 nezůstá-

vají ani další dvě – Dopravní podnik totiž 
představí depo Zličín, odkud návštěvníky 
po trati B sveze nedávno opětovně zpro-
vozněná souprava 81-71. V programu jízd 
bude prohlídka slepého ramene tunelu za-
mýšlené odbočky za stanicí Stodůlky, za-
stávka v tubusu mostu nad Nepomuckým 
rybníkem a souprava zavítá až do obratiš-
tě stanice Smíchovské nádraží. Ta bývala 
stanicí provozního ošetření souprav 81-
71, které zde byly za provozu podrobová-
ny nejnižšímu stupni revize. Prohlídková 
trasa bude pokračovat zastávkou pod Vl-
tavou u tlakového uzávěru před stanicí 
Anděl, souprava se zastaví na okamžik 
i v uzavřené stanici Národní třída, aby 

poté provedla obrat na obratové koleji 
stanice Florenc. Veřejnost tak díky této 
jízdě pozná celý úsek I.B, jehož otevřením 
byla 2. listopadu 1985 zprovozněna nově 
vzniklá trasa B. Opravdovým unikátem 
celého programu je pak ukázka zličínské 
zkušební tratě metra, kam souprava 81-
71 přiveze návštěvníky při návratu zpět 
do domovského depa. Celý zličínský pro-
gram potrvá 170 minut. Pro návštěvníky 
bude u konečné stanice metra Zličín při-
pravena speciální autobusová linka. 

V pořadí třetí nevšední výlet do zákuli-
sí pražského metra je připraven, opět pro 
skupiny o 90 účastnících, v prostorách 
depa Hostivař. Zde se návštěvníci seznámí 
s provozem, zázemím a údržbou moder-
nizovaných souprav typu 81-71M. Budou 
moci navštívit i halu tzv. malého depa, 

neboli depo vozového parku údržby tratí 
a tunelů. Uvidí mj. lokomotivy nezávislé 
trakce, strojní podbíječku metra, tunelový 
vysavač, řadu motorových univerzálních 
vozíků, vyhlídkový vůz metra a mnoho 
dalšího. Cesta historickou soupravou typu 
81-71 začne výjezdem z haly depa na tra-
ťové koleje linky A. Veřejnost se seznámí 
s její historií, zapomenutými projekty uva-
žovaného rozvoje (příkladem je zamýšle-
ná odbočka ze stanice Strašnická směrem 
k Zahradnímu Městu), zavítá na obratové 
koleje stanice Dejvická. Na rozdíl od zá-
žitkových jízd na tratích B a C bude vý-
klad zaměřen také na architekturu stanic 
a technologický postup jejich výstavby.

Stejně jako je tomu dnes v případě trasy 
C, i na „áčku“ a „béčku“ budou veřejnos-
ti k dispozici průvodci z řad odborných 
zaměstnanců Dopravního podniku. 
I na těchto dvou nových prohlídkových 
trasách budou využity osvědčené prvky, 
jako rozsvícená tunelová osvětlení během 
jízd, vlakovým rozhlasem reprodukované 
výklady a možnost nahlédnout do kabin 
strojvedoucích. Přehled jízd s možností 
rezervací lze najít na webu DPP. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Havlíček a Jan Štojdl

Takto se po pro-
hlídce zázemí depa 
Kačerov návštěvníci 
připravují na jízdu 
soupravou Ečs 
již po dva roky. 
Od roku 2013 
do programu 
Zážitkové turistiky 
přibývají k trase C 
jízdy i na ostatních 
dvou trasách metra. 

Nejbližší program Zážitkové turistiky v metru (vždy od 10 a 14 hodin):
Depo Kačerov: 20. 4., 15. 6. a 20. 7. (délka akce 120 minut)

Depo Zličín: 16. 3. a 17. 8. (170 minut)
Depo Hostivař: 18. 5. (120 minut)

Speciální jízdy: 
8. 5. – 39 let od zahájení provozu trasy C (souprava Ečs)

11. 8. – výročí zahájení provozu na trase A (souprava 81-71M)
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Program exkurzí v metru Dopravní 
podnik započal v březnu 2011 

první speciální jízdou soupravy Ečs 
z Kačerova na Nádraží Holešovice 

a zpět, spojenou s prohlídkou depa 
Kačerov. Akce probíhají pravidelně 

třetí sobotu v měsíci vždy  
od 10 a 14 hodin. Za celou dobu 

konání tuto možnost až do 
letošního února využilo  

téměř 5 tisíc návštěvníků.



V prvních letech 
tvořily vozový park 
klíčovské garáže 
výlučně vozy ŠM 11 
a několik autobusů 
ŠL 11. Ti o něco 
starší si pamatují, že 
před vrátnicí garáže 
bývala v letech 
1973–1981 ko-
nečná autobusové 
linky č. 156. Dnes 
panelové obratiště 
slouží osobním 
automobilům. 

Jedním ze čtyř vozů, 
které se objevily 
na první pražské 
autobusové lince, 
byl i český autobus 
Laurin & Klement.
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Před 40 lety zahájila Provoz 
autobusová garáž Klíčov
Dominanta pražského Klíčova, autobu-
sová garáž Dopravního podniku se za-
jímavým architektonickým řešením své 
střechy, oslavuje 40. narozeniny. Protože 
žádné garáže vybudované před druhou 
světovou válkou už městským autobusům 
neslouží, garáž Klíčov se v pětici gará-
ží Dopravního podniku časově zařadila 
přesně doprostřed. Je třetí služebně nej-
starší z dnešních garáží, anebo, chcete-li, 
třetí nejmladší.

Garáž Klíčov zahájila pravidelný pro-
voz v pondělí 5. března 1973, kdy vypra-
vila prvních 37 autobusů. Její historie je 
ve skutečnosti ale mnohem starší, a to 
o dvě desítky let. Zmínky o ní najdeme 
už například ve výhledovém plánu roz-
voje pražské dopravy z roku 1953. Tehdy 
se počítalo, že na Klíčově vznikne nejen 
garáž pro autobusy, ale také vozovna pro 
trolejbusy. Tehdejší vedení Dopravního 
podniku mělo představu o tom, že stavba 
proběhne do roku 1960. Protože se rozvoj 
trolejbusové dopravy v Praze o dva roky 
později zcela zastavil, měl nový areál pat-
řit jen autobusům. Příprava stavby trvala 
velmi dlouho. Teprve v roce 1960, kdy 
už mělo být vše hotovo, se začalo s kon-
krétní přípravou projektu. Během let byl 
vypracován projekt, který počítal s tím, že 
střecha garáže bude zavěšena na sousta-
vě ocelových lan a trubkových vazníků. 
Stavba měla začít 1. dubna 1967 a její do-
končení se předpokládalo na konci roku 
1969. Ale ani tentokrát nebyl osud vůči 
stavbě příznivý. V roce 1965 se prováděly 
zkoušky s modelem, které prokázaly, že 
zavěšená konstrukce střechy bude vyho-

vovat. Už v říjnu následujícího roku se ale 
ukázalo, že lana potřebná pro zavěšení 
konstrukce není možné zajistit z dovozu, 
jak se původně předpokládalo, a tak se 
narychlo muselo hledat nové řešení. 

Novou koncepci zastřešení haly garáže 
navrhl Ing. Josef Zeman. Hlavními nos-
nými prvky se staly dvě dvojice šikmých 
ocelových oblouků o rozpětí 104 metrů 
s průnikem svých středních partií nad 
rovinou střešní. Pomocí závěsů nesoucích 
další systém příčníků, vazníků a vaznic 
tak došlo k zavěšení celé střechy nad inte-
riérovou plochou o rozměru 90 x 120 m, 
aniž by byly zapotřebí další podpůrné 
konstrukce uvnitř. Na konstrukci byly 
zavěšeny i boční stěny. Protože oblouky 
dosáhly až do výšky 25 metrů, vznikla tak 
elegantní, působivá a nepřehlédnutelná 
stavba. 

Přesto při realizaci z různých důvodů 
docházelo k dalším a dalším skluzům, 
a tak teprve na začátku roku 1973 byla 
garáž nakonec přece jen hotová. Slav-
nostní zahájení provozu garáže Klíčov se 
uskutečnilo dopoledne 27. února 1973 
za účasti představitelů města a městských 
politických orgánů a šlo o čistě formální 
akt. Teprve v sobotu 3. března se ve vý-
pravně sešlo prvních 83 řidičů a 14 dílen-
ských pracovníků, aby se seznámili s ve-
dením provozovny a aby si také ve dvou 
skupinách projeli trasy všech linek, které 
bude garáž vypravovat. Garáž Klíčov se 
tak stala významným pomocníkem praž-
ské městské hromadné dopravy. 

Garáž Klíčov má v současné době k dis-
pozici 299 autobusů (66 vozů standard-
ních, 88 standardních nízkopodlažních, 
10 nízkopodlažních midibusů, 38 klou-

Březnový historický kaleidoskop
Třetí letošní historický kaleidoskop nám připomene dvě výročí autobusové dopravy a jedno výročí 
tramvajové. Navštívíme tak postupně Klíčov, Hradčany a část Smíchova.

Pavel Fojtík, foto: archiv DPP



Toto je předposled-
ní podoba Radlické 
ulice na snímku 
z 1. října 2001 
před dlouhodobou 
výlukou tratě. 
Za tramvají je vidět 
i rozestavěné ústí 
jedné z větví auto-
mobilového tunelu 
Mrázovka.

Dnes velmi 
zajímavé snímky 
z „nejužšího obdo-
bí“ Radlické ulice 
pořídil amatérský 
fotograf Antonín 
Novotný – zaměst-
nanec Elektrických 
podniků. Při pozor-
ném prohlédnutí 
fotografie snadno 
zjistíme, že mnoho 
dnešních domů 
zahájení tramva-
jového provozu 
pamatuje. 
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bových autobusů a 97 kloubových nízko-
podlažních). Celková parkovací kapacita 
je 308 autobusů, z toho 142 kloubových. 
V únoru letošního roku vypravovala garáž 
Klíčov každý den v ranní špičce 208 auto-
busů, z toho 80 kloubových. Z celkového 
počtu vypravovaných vozů bylo 117 níz-
kopodlažních (50 kloubových).

 
Před 105 lety se PoPrvé v Praze 
rozjely městsKé autobusy

Pravidelně, v pětiletých intervalech, si 
oprávněně připomínáme  jednu z význam-
ných kapitol v historii městské hromadné 
dopravy v Praze. V sobotu 7. března 1908 
se Pražané poprvé svezli pravidelnou  
autobusovou linkou. Důvodem jejího 
zavedení byla především potřeba obsluhy 
části Malé Strany podél Nerudovy ulice 
a také Hradčan, které zcela postrádaly do-
pravní spojení s centrem města. Problém 
tu ovšem dělalo značné stoupání ulice, 
které dosahovalo až 122 ‰. 

O prvních autobusech už byla napsána 
řada článků. Připomeňme si proto ten-
tokrát, jak o události psaly o den později 
Národní listy 7. března 1908:

Zahájení dopravy autobusy z Malé Stra-
ny na Hradčany stalo se dnes po 8. hod. do-
polední. Za velmi příjemného počasí pod-
niknuta první jízda praktická. V tu dobu 
sešli se na Malostranském náměstí obecní 
starší z Malé Strany a Hradčan, dále čle-
nové správní rady elektrických podniků 
s předsedou p. V. Brožem, vrchní inženýr 
elektrických podniků p. Svoboda, oficiál 
p. Mašek, zástupcové kanceláře elektrických 
podniků a referenti žurnálů. Starostu měst 
pražských p. dra. Groše jménem účastníků 
uvítal p. V. Brož a vzpomenul při té příle-
žitosti dlouholetého snažení hradčanských 
zástupců po uskutečnění vhodného spojení 
s vnitřním městem. Po dvacet roků domá-
hají se nějakého spojení, celkem jedenáct 
nejrůznějších projektů bylo vypracováno, 
ale všecky narazily na nepřekonatelné pře-
kážky. Nyní konečně uskutečněna byla ale-
spoň částečně doprava na Hradčany. Zave-
dením autobusů nejsou sice splněny veškeré 
naděje hradčanských obyvatelů, ale jest to 
přece alespoň něco prospěšného. Nevzdá-
váme se naděje, že prodlením doby tyto 
komunikační prostředky se zlepší. Řečník 
vyslovil vřelé poděkování p. starostovi dru. 
Grošovi, že snažení hradčanských zástupců 
podporoval, a děkoval zároveň radě měst-
ské za veškeru účinnou podporu. V odpově-
di své pan starosta dr. Groš uvedl, že sbor 
obecních starších i příslušné komise považo-
valy za povinnost svoji starati se o to, aby 
výhodné spojení s Hradčany bylo zavedeno. 
Jsme přesvědčeni o tom, že tento prostředek 
není vrcholem dokonalosti, snad mnohé ne-
dostatky se objeví, ale nutno ocenit alespoň 

dobrou snahu správní rady elektrických 
podniků. Vyslovuje uznání správní radě 
a jejímu předsedovi a provolává zdar nové 
této dopravě. Když byl předseda správní 
rady p. Brož poděkoval i zástupcům tisku 
za podporování snahy správní rady, vstou-
pili účastníci zahajovací jízdy do dvou au-
tobusů, a sice N 166 Laurin a Klement a N 
165 Fiat. Jízda na Hradčany k zeměbra-
neckým kasárnám trvala 8 minut, nazpět 9 
minut. Obyvatelstvo malostranské a hrad-
čanské nové komunikační prostředky s nad-
šením uvítalo. Po vzájemném blahopřání 
zahájena pravidelná doprava. S prvým 
autobusem jelo na Hradčany 6 osob, jízdné 
zaplativších.

Jak zřejmě všichni dobře víme, pokus 
s autobusovou dopravou v Nerudově ulici 
úspěšný nebyl. Provoz autobusů tu skon-
čil bez náhrady v listopadu 1909.

radlicKou ulicí jezdí  
tramvaje 100 let
V lednovém historickém kaleidoskopu 
jsme připomínali stoleté výročí tramvajo-
vé tratě v ulici U Brusnice. V březnu si 
svoji „stovku“ připomíná i tramvajová trať 
v Radlické ulici, či přesněji její severojiž-
ní část. Tehdy se severní část ulice mezi 
Plzeňskou a dnešními Ženskými domovy 
jmenovala Divišova, zatímco dnešní ulice 
Za Ženskými domovy byla součástí Rad-
lické. Důvod byl tehdy jednoduchý. Pů-
vodní silnice do Radlic vedla od dnes už 
neexistujícího hostince Na Knížecí šikmo 
přes pozemky, na kterých dnes stojí po-
malu zanikající železniční areál. Právě 
stavba zdejšího nádražního komplexu 
původní Radlickou odklonila. Tramva-
jový provoz v dnešní Radlické ulici byl 
zahájen 23. března 1913. Tramvajová trať 
vedla – z dnešního pohledu nezvykle – 
ještě velký kus Křížovou ulicí a končila 
v zastávce Koulka pod stejnojmennou 

usedlostí. Tato koncová část tratě byla až 
do roku 1925 jednokolejná s výhybnou. 
Do samotných Radlic přijely první tram-
vaje až v roce 1927. 

Radlická ulice prošla od zahájení tram-
vajového provozu celkem třikrát poměrně 
zásadními změnami, při kterých došlo 
k jejímu poměrně velkému rozšíření 
východním směrem na úkor nádraží. 
Ve všech případech se překládaly do nové 
osy tramvajové koleje. Poprvé se ulice roz-
šiřovala na přelomu let 1914–1915. Tehdy 
byly poprvé v Praze použity povrchové 
výhybky, které pak spolu s povrchovými 
kolejemi byly téměř půl století samozřej-
mou pomůckou pracovníků vrchní stavby 
při opravách tratí. Druhá rekonstrukce 
proběhla v letech 1971–1973 a tramvaje 
tehdy do Radlic nejezdily. Podobně tomu 
bylo i při nedávné rekonstrukci vyvolané 
stavbou tunelu Mrázovka v letech 2001– 
–2004. Trať měla ve své době namále 
a moc nechybělo, aby byla zbrkle zrušena. 

Dnes je severní úsek Radlické tramva-
jemi užíván jen zcela výjimečně při ně-
kterých nezbytných výlukách. Jižní úsek, 
prodloužený ke stanici metra Radlická, 
dnes tvoří dobré a využívané spojení. Do-
dejme ještě, že současně s tratí v Radlic-
ké ulici zahájila provoz i tramvajová trať 
na Santošku, která je od roku 1938 zru-
šena. Té jsme věnovali na stránkách DP 
kontaktu samostatný článek.  

Březnový historický kaleidoskop



Demonstrace 
v prostoru, 1968/69, 
papírové roury, 
barva, průměr  
10 x 100 cm.

Vpravo: Atsedu 
Tsegay z Etiopie 
coby loňský vítěz 
pražského půlma-
ratonu. 

Geraldine Chapli-
nová ve filmu Co 
kdybychom žili 
společně?

Kam v Praze za kulturou a sportem
30 KULTURA

VýstaVa sochaře  
huga Demartiniho
Od 1. března můžete navštívit výstavu děl 
dalšího  z  výjimečných  umělců,  kteří  se 
začali  na  české  výtvarné  scéně  výrazněji 
prosazovat  v  60.  letech  minulého  stole-
tí.  Národní  galerie  v  Praze  představuje 
ve východním křídle a respiriu v prvním 
patře Veletržního paláce, po retrospektivě 
malíře a kostýmního výtvarníka Theodo-
ra Pištěka  (1932),  tvorbu sochaře Huga 
Demartiniho (1931–2010). Demartiniho 
výstava zahrnuje díla v časovém rozmezí 
od  roku 1956 do počátku devadesátých 
let ze všech nejdůležitějších období jeho 
umělecké  dráhy.  Poukazuje  na  Demar-
tiniho originální přínos českému sochař-
ství  druhé  poloviny  20.  století,  který  se 
zakládá především na jeho odvaze k ex-
perimentu. Výstava sleduje pozoruhodný 
vývoj,  jímž  umělec  prošel,  od  tradiční-
ho  figurálního  sochařství,  přes  informel 
ke konstruktivním tendencím šedesátých 
let,  kdy  vytvářel  charakteristické  reliéfy 
a objekty z chromových koulí a podnikal 
radikální experimenty s náhodnými kom-
pozicemi, zasahujícími do oblasti akčního 
umění.  Pozornost  věnuje  i  dalším  pro-

měnám  v  sedmdesátých  a  osmdesátých 
letech, návratu k prostému sochařskému 
materiálu v sádrových modelech opuště-
ných  míst  a  krychlových  destruovaných 
objektech.  Velká  přehlídka  sochařovy 
tvorby je podpořena originálním výstav-
ním řešením architektonického týmu pod 
vedením Federica Díaze. Součástí výstavy 
je studio s interaktivními hrami na téma-
ta: okamžitá socha, stavba a řád, objekt. 
Připraveny  jsou  také  otevřené  výtvarné 
dílny pro rodiny s dětmi, výtvarné herny, 
workshop pro dospělé a série komentova-
ných prohlídek s odborníky a lektory.

JubileJní FebioFest
Tradiční  filmová  (a  nejen  filmová)  pře-
hlídka Febiofest letos slaví 20 let své exis-
tence. Jubilejní 20. ročník MFF Praha – 
Febiofest proběhne od 14. do 22. března 
v Praze. Následně se uskuteční regionální 
ozvěny, které letos doznaly velkého rozší-
ření. První ohlášenou hvězdou festivalu je 
Geraldine Chaplinová, americká herečka, 
dcera  Charlese 
Chaplina a původ-
ně baletní tanečni-
ce.  Na  Febiofestu 
ji uvidíte v nových 
filmech Co kdyby-
chom  žili  společ-
ně?, Nic nás neroz-
dělí  a  Americano. 
A  pozor!  Festival 
letos  udělí  hned 
5  cen  Kristián 
za přínos světové kinematografii. Po Ge-
raldine Chaplinové tedy přijdou na řadu 
ještě  čtyři  další  osobnosti  takovéhoto 
formátu. O Grand Prix Febiofestu, cenu 

udělovanou za nejlepší film v sekci Nová 
Evropa,  se  utká  15  prvních  nebo  dru-
hých filmů evropských filmařů. O vítězi 
rozhodne opět 33členná divácká porota, 
v níž můžete zasednout i vy. Do 27. února 
má kdokoli šanci přihlásit se na stránkách 
www.febiofest.cz.  K  vidění  budou  filmy 
Davida Cronenberga, Roberta Redforda, 
Cristiana Mungia, Stevena Soderbergha, 
Briana  De  Palmy,  Miky  Kaurismäkiho 
a  mnoha  dalších.  Do  programu  se  také 
vracejí svými novými díly osobnosti, které 
Febiofest ocenil Kristiánem za celoživotní 
přínos kinematografii: Claudia Cardinale, 
Roman Polanski nebo bosenská filmařka 
Aida Begičová. A to je pochopitelně jen 
malá  část  z  rozsáhlého  programu,  který 
navíc  zahrnuje  také  populární  Febiofest 
Music Festival se vstupem zdarma. Letoš-
ní  Febiofest  doprovodí  kapely  Švihadlo, 
Čankišou, Traband, The Spankers, Atari 
Terror,  DUB.O.NET,  Allstar  Refjúdží 
Band,  atd.,  a  také  Visual  Manual,  noc 
prezentací mladých umělců.

Pražský Půlmaraton
V sobotu 6. dubna odstartuje od budovy 
Rudolfina  další  ročník  tradičního  praž-
ského  Hervis  ½  Maratonu,  tedy  běhu 
na  21,097 km.  Kapacita  závodu  je  pro 
letošek navýšena na 12 000 běžců. Kro-
mě  hlavního  závodu  budou  na  progra-
mu i další běžecké akce, např. Hervis ½ 
Maraton štafeta pro čtyřčlenné týmy, kdy 
první tři úseky jsou pětikilometrové a ten 
poslední měří 6,097 km. Hlavního závo-
du by se měl letos zúčastnit i světový re-
kordman v běhu na půlmaratonské trati, 
Zersenay Tadese z africké Eritrey, a tako-
vým snem pořadatelů je, že by mohl svůj 
zatím nejlepší čas 58:23 min v Praze pře-
konat. S ohledem na to, že  loňský vítěz 
Atsedu Tsegay z Etiopie zaběhl pražskou 
trať za 58:47 min, nemusí být toto přání 
možná až tak úplně nereálné.   

Milan Slezák



31zábava / soutěž

správná odpověď z Fotosoutěže v DP kontaktu č. 2 zněla: 
Palackého náměstí. Vstupenky pro 2 osoby do libovolné budovy Národního muzea  
a publikaci Fakta a legendy o pražské MHD získali: Aleš Fořt, Dagmar Majerová a Martin Mrázek.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

Poznáte, na které konečné  
tramvaje proběhla dopravně- 
-bezpečnostní akce pro školáky?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte 
volné vstupy v rámci akce „Poznejte pražské věže“ 
a DVD „Dopravní podnik pro 21. století“.
Odpověď zašlete nejpozději do pátku  
1. dubna 2013 na e-mailovou adresu:  
soutezdpk@dpp.cz (předmět Fotosoutěž).

Křížovka: Pravý přítel je ten, ... (tajenka)

›››

›››



110 výletů s Dopravním 
podnikem hlavního města Prahy
opět v prodeji
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•  Již 3. vydání 
•  Ze šanonu lze jednotlivé výlety 

vyjmout a vzít s sebou na cestu 
samostatně

•  Každý výlet obsahuje mapu, 
dopravní spojení a GPS souřadnice

•  Systém ikon jednoduše rozlišuje 
náročnost a typ výletu

•  Kniha obsahuje slevové kupony 
na vstupy do některých památek 
v hodnotě více než 500 Kč

•  Cena: 330 Kč

V prodeji v Infocentrech Dopravního podniku: 
Muzeum, Nádraží Holešovice, Anděl, 
Magistrát hl. m. Prahy – Jungmannova ulice

Pražské výlety
Metro / Tram / Bus
•  Nová aktualizovaná aplikace pro iPhone
•  40 výletů po Praze s dopravním spojením 

pražskou MHD
• Online i offline mapy výletů
•  Bohatá fotodokumentace
•  Aplikace je dostupná v App Store za 3,99 EUR
• Více na www.dpp.cz

Úspěšný bestseller
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