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závodiště

Pojeďte s námi na dostihy !

S roční jízdenkou na dostihy 
bez vstupenky !

Roční jízdenky na MHD nahrané na Opencard jsou vaší celoroční volnou 
vstupenkou na nedělní zápolení cvalových koní ve Velké Chuchli.

Cvalové dostihy 2013

     duben: 
              (Dostihový den s Dopravním podnikem hl. m. Prahy)

     květen:

     červen:   
               (České derby)

Začátky všech dostihových odpolední ve 14.00 hodin.

Případné změny a doplňky na www.velka-chuchle.cz.

Dopravní spojení: ze Smíchovského nádraží BUS č.            do zastávky Závodiště Chuchle 
nebo z Hlavního nádraží (i nádraží Praha-Smíchov) vlaky      7 do zastávky Velká Chuchle.
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3EDITORIAL

pravidelně Vás na tomto místě oslovuji 
a přináším aktuální informace týkající 
se dění v Dopravním podniku. V tom-
to úvodníku bych rád přinesl trochu jiný 
pohled. Určitě není třeba vysvětlovat, že 
procesy nastartované po mém příchodu 
jsou pro ozdravení naší společnosti důle-
žité a nezbytné, ale také časově náročné. 
Proto jsem nemohl nereagovat na vy-
stoupení senátora Jiřího Dienstbiera 
v pořadu Otázky Václava Moravce (17. 3. 
2013 – pozn. red.), ve kterém opakovaně 
použil nepřesná, nepravdivá a zavádějící 
tvrzení týkající se DPP. Zejména o tom, 
že výsledky auditu strkáme do šuplíku, že 
nepokračujeme v krocích, které by minu-
lost rozkrývaly, a že je z naší strany malá 
spolupráce při očistě podniku. Protože 
jsme neměli možnost v pořadu reagovat, 
zaslal jsem panu senátorovi bezprostředně 
po vysílání dopis. V něm jsem mimo jiné 
zdůraznil, že otevřenost a transparentnost 
byly jednou z priorit už od mého nástupu. 
Velkou část pracovního času i dnes trávím 
řešením minulých kauz, i když bych ho 
raději věnoval rozvoji DPP a veřejné hro-
madné dopravy v Praze. 

Chci připomenout, že během uply-
nulých měsíců byla celá řada problema-
tických smluv vypovězena (CrossPoint, 
TessileDitta, CSC Computer Sciences) 
či byly přejednány nevyhovující podmín-
ky (Crowsnest/Erika či AŽD). Změna 
žádné z takových smluv není jednoduchá, 

ale přesto pokračujeme v jednáních a kro-
cích i vůči dalším stranám. Kromě toho 
běží námi zadaná šetření – audit KPMG, 
zaměřený na vybrané kauzy z právní ana-
lýzy Mgr. Václava Lásky, a v lednu dozor-
čí rada schválila provedení komplexního 
forenzního auditu. Jeho součástí bude 
šest vybraných obchodních transakcí, 
jež nejsou součástí šetření KPMG, a to 
zejména se zaměřením na právní analý-
zu smluvní dokumentace, procesní vady, 
porušení zákona a popis rizik a slabin 
kontrolního systému. Dále budou prově-
řeny vybrané nadlimitní veřejné zakázky 
realizované jednotkou Zásobování DPP 
za poslední čtyři roky. 

Dopravní podnik kromě jiného zve-
řejňuje od února na webových stránkách 
kompletní znění nově uzavřených smluv 
s dodavateli. Mezi další protikorupční 
opatření nad rámec zákona o zadávání 
veřejných zakázek patří například zřizo-
vání hodnotících komisí, složených ze 
zástupců provozu a dozorčí rady, nebo 
příprava zadávací dokumentace odborný-
mi společnostmi. V režimu poptávkových 
řízení už DPP realizuje 97  % zakázek 
prostřednictvím elektronických aukcí. 
Průměrná úspora oproti očekávaným ce-
nám činí 10  %. 

Reakci panu senátorovi jsem uzavřel 
tím, že všechny tyto informace jsou ve-
řejně dostupné, informovali jsme o nich 
veřejnost i média a nyní je sděluji všem 

zaměstnancům DPP. Nad rámec toho 
chci připomenout, že současnost je zatí-
žena velmi důležitými úkoly, spojenými 
s budoucností DPP, což dokazuje i toto 
číslo DP kontaktu. Zejména v rozhovoru 
s ekonomickou ředitelkou jsou pojme-
novány nejdůležitější otázky financování 
podniku. Další články připomínají rovněž 
důležitá témata, jako budoucnost Oprav-
ny tramvají, problematiku vozového par-
ku autobusů apod. Je prostor i na pozitiv-
ní témata, jako vyústění naší spolupráce 
s českým Googlem při zprovoznění nové 
služby cestujícím. A věřím, že kromě mi-
nulosti a současnosti bude brzy prostor 
i na budoucí plány pro dobro DPP a jeho 
zákazníků.

Milan Křístek,
generální ředitel
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4 AKTUÁLNĚ

VTK V HosTiVaři mezi Hasiči
V úterý 12. března 2013 v odpoledních hodinách navštívili zájemci 
z řad členů Vědeckotechnického klubu při DP-Metro hostivařskou 
stanici Hasičského  záchranného  sboru podniku.  Službukonající  ha-
siči připravili pro návštěvníky prohlídku svého dispečinku, výjezdo-
vých automobilů a technického zázemí stanice. Zpestřením odborné 
exkurze  byla  ukázka  činnosti  lezecké  skupiny  HZS  na  cvičné  věži 
a  ukázka  výcviku  hasičů  s  kyslíkovými  dýchacími  přístroji  v  proti-
plynovém polygonu. V případě dalšího zájmu bude exkurze u hasičů 
v gesci VTK pro všechny zájemce z řad zaměstnanců DPP zopaková-
na. Doporučená velikost skupiny je do 20 osob. 

sTUDeNTi sPŠD BoDoVaLi V eNeRsoLU 2013
I v letošním roce se studenti SPŠD zúčastnili celorepublikového projektu Enersol, zaměřeného na úspory energií, obnovitelné 
zdroje energií a snižování emisí v dopravě. Studenti, kteří se zapojili do všech tří kategorií projektu – tj. Enersol a praxe, Ener-

sol a inovace a Enersol a popularizace – obsadili v krajském kole přední místa, a za-
jistili si tak postup do celorepublikového finále. Největší úspěch pro SPŠD se zrodil 
v kategorii Enersol a inovace, ve kterém získali studenti 1. ročníku oboru autotronik 
Mirek Juříček (téma práce: Likvidace solárních panelů) a Daniel Mikulka (Alternativní 
paliva) první dvě místa. Třetí a čtvrté místo obsadili také studenti SPŠD, konkrétně stu-
dentka oboru aranžér Pavla Hrabánková (Energie ze skládky) a studentka oboru infor-

mační technologie Dominika Berežná (Venkovní učebna ekologie). 
V kategorii Enersol a popularizace zabodoval prvním místem stu-
dent maturitního ročníku oboru propagace Vítězslav Zach. Národní 
kolo ve své kategorii vyhrál Mirek Juříček, který si svým umístěním 
zajistil  nominaci na mezinárodní  soutěžní přehlídku za účasti  stu-
dentů Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a Slovinska. Dále pre-
zentována bude i práce Vítězslava Zacha, jenž se se svým souborem 
plakátů zúčastní výstavy Pojďte s námi do světa zelené energie.   

VýPRaVNa řePy V NoVém
Po dlouhých přípravách a několika odkladech byla v po-
lovině března dokončena oprava výpravny Řepy. Garáž 
Řepy je s 550 řidiči aktuálně největší garáží a prostory 
výpravny sloužily bez větších oprav od zahájení provo-
zu v roce 1982.  V rámci opravy se podařilo výpravnu 
mimo  jiné prosvětlit,  a  zlepšit  tak podmínky pro  řidi-
če  a  významným  způsobem  i  pro  výpravčí.   Velký  dík 
za úspěšně zrealizovanou akci patří odboru Technické 
správy objektů.  

Na KLíčoVě s DoRTem
V sobotu 16. března 2013  se  ti-
síce  lidí  vydaly  do  areálu  garáže 
Klíčov,  která  si  připomněla  40 
let  od  svého  zprovoznění.  Ze 
zpřístupněného zázemí garáže se 
návštěvníci podívali na místa den-
ního  ošetření  autobusů,  spodní-
ho mytí, myčku či STK. Na volné 
ploše  defilovala  řada  12  vozidel 
různých značek včetně  tří histo-
rických autobusů a dvou vozidel 
Hasičského  záchranného  sboru 

podniku.  V programu nechyběly tradiční soutěže pro děti, jako hod 
míčkem do pneumatiky či  slalom motokár. Připraveno bylo  i  Info-
centrum DPP se svými službami, výstavní panely připomínající his-
torii garáže a speciální autobusový dort, který byl před dvanáctou 
hodinou naporcován pro přítomné návštěvníky. Celý den mohli zá-
jemci o Klíčov využít speciální autobusovou linku, která je dopravila 
od metra a zpět. Všem, kteří  se na uspořádání  této rozsáhlé akce 
podíleli, patří velký dík. Dni otevřených dveří předcházelo otevření 
výstavky k historii garáže a ocenění zasloužilých pracovníků, které 
proběhlo ve stanici metra Prosek (DP kontakt č. 3/2013).  

PěTKa Ve VRŠoVicícH
V  závěru  března  obdržel  DPP  zbývajících 
pět  midibusů  Solaris  Urbino  8.9  LE.  Do-
dané  vozy  posílily  flotilu  midibusů  garáže 
Vršovice  pro  linky  v  centrální  a  jižní  části 
Prahy. Předpoklad vypravení nových vozů je 
od druhého dubnového týdne. 

Foto: Kamila Drábková

Foto: JPA

Foto: JPA

Foto: Dan Beitl
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zKoUŠKa oBsaDiTeLNosTi miDiBUsů
Ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů (POV) byla 
11. března 2013 provedena praktická zkouška obsaditel-
nosti midibusů (Ikarus E91, SOR BN 8,5 a Solaris Urbino 
8,9 LE) využívaných Dopravním podnikem.  Vše se ode-
hrálo ve 13 hodin u stanice metra Letňany za účasti čle-
nů POV a zástupců DPP:  Jana Šurovského,  Jana Lebedy, 
Václava Jelínka, Jaroslava Koudely, Jiřího Vodrážky, Davida 
Dohnala a dalších. Na akci nechyběli ani zástupci Ropidu 
a předseda dozorčí rady Jiří Pařízek. Vozíčkáři a zástupci 
POV si vyzkoušeli podmínky přístupu do autobusů kate-
gorie MdN, které umožňují přepravu maximálně jednoho 
invalidního vozíku. Výsledky zkoušky budou předmětem 
dalších jednání mezi zástupci uvedených stran.  

Kam Na LeTNí TáBoR? 
Osvědčené  zpestření  letního 
volna pro děti zaměstnanců DPP 
nabízí  i  v  letošním  roce  tábor 
na břehu Orlické přehrady, který 
se uskuteční ve dvou navazujících 
turnusech,  a  to  od  29.  června 
do 20. července a od 20. červen-
ce do 10. srpna 2013. Děti si bu-
dou moci užít krás zdejší přírody 
nejen během pěších výletů, ale také při vyjížďkách na lodičkách či spor-
tovních kláních. Více informací o programu tábora naleznete na www.
tabor-orlik.cz.  Letní  dětskou  rekreaci  v  krásném  prostředí  Krkonoš 
nabízí  i  chata Rustonka  v blízkosti  Pece pod Sněžkou. Od 29.  června 
do 13. července budou moci děti zažít řadu dobrodružství, vychutnat si 
horskou turistiku v rámci Krkonošského národního parku, ale i koupání 
v přilehlých Sejfech, Trutnově a Dolcích. Podrobnější informace o letním 
pobytu vám poskytne na telefonu 296 122 307 paní Zdeňková.  

Foto: Ondřej Volf

JeDNoTKa iT oD 1. čeRVNa NoVě
Dopravní podnik dostává stávajícím procesem reorganizace jednotku 
Informační technologie pod přímou kontrolu. „Klíčové infrastruktur-
ní prvky tak budou od 1. června 2013 pod správou zaměstnanců DPP, 
nikoli  předmětem  outsourcingu,“  řekl  vedoucí  jednotky  IT Václav 
Svatoš. Platnost  smlouvy na podporu  infrastruktury uzavřené mezi 
DPP a CSC Computer Sciences končí 31. května, nová pracovní místa 
vznikají ale již od 1. května. Na základě vypsaných výběrových řízení 
se na oddělení výběru zaměstnanců hlásí první kandidáti na pozice 
IT specialistů, celkem půjde o 25 pozic. „Plánovaná nová organizační 
struktura  IT  bude  mít  dva  hlavní  pilíře  v  podobě  odborů  –  hard-
warový a aplikační. Dále počítáme s oddělením uživatelské podpory 
a centrálně řízené oblasti strategie a rozvoje,“ dodal Svatoš. 

soUPRaVa meTRa 81-71 PoPRVé V aKci
Třetí březnová sobota se stala obvyklým termínem konání  již  tradiční akce Zá-
žitková turistika, pořádané Dopravním podnikem v rámci projektu Hospodářské 
komory  hl.  m.  Prahy.  Netradiční  byl  ovšem  tentokrát  připravený  program.  Ná-
vštěvníci měli poprvé příležitost prohlédnout si zákulisí nejmladšího depa systému 
pražského metra – depa Zličín. Po exkurzi, kterou mimo jiné významně obohatila 
návštěva zázemí Hasičského záchranného sboru, následovala jízda v loňském roce 
zprovozněnou historickou soupravou typu 81-71. Ta svezla cestující v rámci ex-
kurze nejen po kolejích trasy B, ale zároveň měli návštěvníci jedinečnou příležitost 
zavítat na zličínskou zkušební trať metra. Více o přípravách a průběhu této akce 
přineseme v příštím vydání DP kontaktu. 

Foto: Petr Havlíček

KRáLoVsTVí žeLezNic LáKá Na PRaHU a sTřeDNí čecHy
Ve čtvrtek 4. dubna 2013 byl v Království železnic slavnostně otevřen model Prahy a Středočeského kraje. Za účasti čestných 
hostů, mezi  jinými náměstka primátora pro oblast dopravy Josefa Noska či zástupce náměstka hejtmana pro oblast dopravy 

Středočeského kraje  Ing. Kopřivy, si přítomní mohli pro-
hlédnout další pokračování unikátního projektu, který se 
na pražském Andělu dále rozrůstá. Ke stávajícímu mode-
lu, zobrazujícímu dominanty a zajímavé dopravní uzly Ús-
teckého, Karlovarského  a  Plzeňského  kraje,  přibylo  nyní 
197 m2 nových kolejišť  s  21  vlakovými  soupravami. Mo-
del hlavního města nabízí návštěvníkům pohled na jezdící 
tramvaje i metro a umožní rovněž nahlédnout do vozovny 
v pražských Střešovicích, kde sídlí Muzeum MHD. Vníma-
vější příznivci pražské MHD jistě rychle odhalí i novinku, 
s níž se může Praha pyšnit, a tou je do detailů propracova-
ná stanice metra Nádraží Holešovice. Království železnic 
můžete navštívit denně od 9 do 19 hodin.  

Foto: Jana Šejnohová
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VeLiKoNočNí oDPoLeDNe s fiLmem
První letošní promítání Kinobusu DPP se uskuteč-
nilo  28.  března  2013  ve  Stromovce  před  bývalou 
Šlechtovou restaurací v rámci Velikonočního odpo-
ledne. Ještě před projekcí filmu Okresní přebor měli 
návštěvníci možnost účastnit se zábavného progra-
mu.  Připravena  byla  tradiční  soutěž Českého  roz-
hlasu Regina „Výherní velikonoční vejce“. Vystoupila 
rovněž swingová kapela Viva Trio a rockové skupiny 
Excite a Tritonus Priest. 

NáKUP DVoU aUToBUsů z foNDů eU
Také v roce 2012 využil DPP možnosti získání podpory z fondů 
Evropské  unie  za  účelem  získání  většího  množství  prostředků 
k financování akcí investičního plánu. V listopadu 2012 DPP podal 
žádost o dotaci ze středočeského regionálního operačního pro-
gramu (ROP NUTS II Střední Čechy). V rámci výzvy č. 70 k před-
kládání projektů pro oblast podpory 1.2 – nákup autobusů byla 
podána žádost o podporu na nákup 2 autobusů pro obsluhu linky 
PID č. 340. Výběr vhodné linky nebyl jednoduchý mimo jiné proto, 
že musí nejméně 90 % přepravních výkonů zajišťovat pro Středo-
český kraj. Žádost byla úspěšná a na zasedání Výboru regionální 

rady regionu soudržnosti Střední Čechy 6. března byla schválena 
podpora ve výši 3,924 mil. Kč. V současnosti  jsou připravovány 
podklady pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace a rovněž vý-
běrové řízení na nákup příslušných 2 autobusů. Předpokládané 
ukončení  projektu  je  do  31.  prosince  2013. V  lednu  letošního 
roku byla Evropskou komisí  z Operačního programu Doprava 
schválena podpora ve výši cca 7,4 mld. Kč na projekt prodlužení 
trasy A metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol.  
DPP již dříve získal podporu ve výši 1,5 mld. Kč z tradičního Ope-
račního programu Praha – Konkurenceschopnost. 

Na „PaVLáKU“ oPRaVeNo!
O Velikonocích proběhla letošní první oprava výhybky v metru, 
a to u stanice metra  I. P. Pavlova. Obousměrně tak byl přeru-
šen provoz metra mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstá-
ní. V souvislosti s výlukou byla provedena standardní opatření: 
mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání byla zave-
dena náhradní autobusová doprava XC, byly připraveny desítky 
informačních tabulí a na nejexponovanějších místech sloužili vy-
školení a jazykově zdatní informátoři. Zatímco vloni se jednalo 
o výměnu výhybky na první koleji I. P. Pavlova, letos se opravy do-
tkly výhybky v druhé koleji. Došlo také k dodatečné fixaci čtyř 
dřevěných pražců umělou pryskyřicí před výhybkou č. 2 na sou-
sední koleji a k sanaci dilatačního kolejového zařízení mezi sta-
nicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad. První přípravy započaly již v říjnu 
a vlastní přípravné práce probíhaly postupně od začátku března; 
o velikonočních svátcích se všechny činnosti spojené s výměnou 
výhybky spustily naplno. Rekonstrukční práce spočívaly v celko-
vém snesení výhybky včetně pražců a přívodní kolejnice, vytě-
žení štěrkového podloží, dále v opravě odvodnění a penetraci 
betonů.  Následně  bylo  provedeno  zaštěrkování,  osazení  nové 
výhybky, konečná úprava štěrkového lože a podbití, montáž pří-
vodní  kolejnice, osazení  čelisťového závěru  a připojení  výhyb-

ky na elektromotorický přestavník. Na závěr byl seřízen chod 
výhybky,  kompletně  přeměřena  geometrie  kolejového  svršku 
i přívodní kolejnice a provedena kontrola průjezdného průřezu. 
Práce, díky kvalitní přípravě i samotnému průběhu, skončily pod-
le harmonogramu, takže s ranním výjezdem 2. dubna soupravy 
metra  projížděly  přes  výhybku,  která  se  po  39  letech  dočka-
la úplné výměny. Další akce  je naplánována ve stanici Kačerov 
na červencové svátky. 

RozLoUčeNí s Vozy KaRosa B732
Ve dnech 18. a 19. dubna 2013 proběhne oficiální ukončení provozu a slavnostní rozlou-
čení s autobusy Karosa B732 (s mechanickou převodovkou). Uvedené vozy představu-
jí významnou etapu pražské autobusové MHD. Původně plánovaná životnost 8  let byla 
díky  prováděným  generálním opra-
vám prodloužena u některých vozů 
až na úctyhodných 20 let a za tuto 
dobu  nebyl  výjimkou  ani  milion 
najetých  kilometrů. Ve  čtvrtek  18. 
dubna  budou  zbývající  tři  vozy  na-
sazeny na běžné linky a v pátek 19. 
dubna proběhne již jen poslední jíz-
da a slavnostní rozloučení s vozem 
B732.  Nasazení  vozů  a  jízdní  řády 
budou zveřejněny na webu DPP. 

fRaNKeNsTeiN sTUDioVě
Členové  Pěveckého  sboru  DPP 
nahráli  koncem  března  ve  studiu 
v  Rudné  u  Prahy  sborovou  část 
rockového muzikálu Frankenstein. 
Samotné nahrávání bylo pro členy 
sboru premiérou. Jako host se na-
hrávání  zúčastnil  také  MgA.  Mar-
tin  Buchta,  sbormistr  Národního 
divadla  v  Praze.  O  prezentační 
snímky  požádalo  několik  praž-
ských  divadel.  Zájemci  si  mohou 
vyposlechnout repertoár sboru už 
28.  dubna  od  17  hodin  v  kostele 
v Libiši u Neratovic.  

Foto: Zdeněk Rampa

Foto: Lukáš Janírek

Foto: Ondřej Volf

Foto: Jan Štojdl
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Developerský projekt na Národní 
třídě má nového majitele  i název. 
Původní Copa centrum vystřídalo 
Quadrio. Kancelářské  a obchodní 
centrum bude stát přes tři miliar-
dy korun. Staveniště mezi Národní 
a Spálenou ulicí budou mít Pražané 
na  očích  na-
nejvýš do říj-
na  2014.  To 
zde  bude  otevřen  nový  komplex 
kancelářských, obchodních a rezi-
denčních budov navazující na při-
lehlý  obchodní  dům  My.  Střed 
metropole se tak definitivně zbaví 
jednoho z nevábných míst, kam se 
řadu let stahovali například bezdo-
movci.  „Harmonogram stavby  jde 
podle plánu, v minulých dnech jsme 
dosáhli nejnižšího bodu – osmnác-
ti metrů pod základní úrovní,“ řekl 
ředitel  developmentu  investorské 
skupiny CPI Group Igor Klajmon.
 

Pražský dopravní podnik vypsal tendr na forenzní au-
dit zakázek a smluv z  let 2009 až 2012. Oznámení 
zveřejnil ve věstníku veřejných zakázek. Předpokláda-

ná hodnota zakázky je 20 milionů korun, audit by měl být hotov 
do konce roku. Podle oznámení chce podnik prověřit zakázky, které 

zadávala jednotka Zásobování. Audit by měl zkontrolovat také „pro-
ces zasmluvnění investic“ a postupy při správě nemovitostí. Zájemci 
se mohou hlásit do 26. dubna. „Cílem je vytipovat případné proces-
ní chyby a selhávání kontrolních mechanismů, selhávání jedinců či 
systému za minulé období,“ uvedl ředitel podniku MilanKřístek. 

Jaro  je  tady  a  s  ním  v  teplých  dnech 
roste  zájem  o  pražské  přívozy.  Již  kon-
cem  března  budou  opět  všechny  plně 
v  provozu.  „Na  30.  března  plánujeme 
opět obnovit sezonní provoz přívozu P5 
z Císařské  louky na Výtoň,“ říká mluvčí 

společnosti Ropid Filip Drápal. Ve stejný 
den pak také přibude druhá loď na lince 
P2, která spojuje vltavské břehy mezi vy-

ústěním  Šáreckého 
údolí  a  Podhořím. 
Zbývající  přívozy 

již  jezdí a  jejich provoz se nebude nijak 
navyšovat. Linka P4, která se pravidelně 
plavila z Dětského ostrova k Národnímu 
divadlu,  je  definitivně  zrušena.  Celkem 
tak v metropoli  s koncem března bude 
možné využít pět přívozů.   

Motoristé možná budou zuřit či trčet v zácpách mimo Smetano-
vo nábřeží. Pražští radní včera dali příležitost návrhům iniciativy 
Auto*mat a signatářů petice a rozhodli se zde zkušebně omezit 
provoz aut. Nábřeží, po němž denně projede asi 25 tisíc aut, sahá 
od Národního divadla ke Karlovu mostu, některé návrhy mluvi-
ly o rozšíření až k Platnéřské ulici. „Shodli jsme se, že to zkusí-
me a umožníme, aby Smetanovo nábřeží bylo v průběhu května 

a  června  každou  sobotu  zkušebně uzavře-
no,“ řekla pražská radní Alexandra Udženi-
ja (ODS). Radní si podle ní byli vědomi, jak 
extrémně  je nábřeží zatíženo dopravou. Zůstanou  jen tramvaje 
a režim se má podobat Náměstí Republiky. O tom, že by nábřeží 
bylo bez aut definitivně, radní neuvažovali. Iniciativy se přitom do-
žadují zřízení pěší zóny.  

Z Copa Centra je 
Quadrio, otevře  
se Za rok a půl

Dopravní podnik vypsal tendr na audit zakázek

PříVozy. Po zimě se VRaceJí Na VLTaVU

Na Smetanově nábřeží o sobotách omezí auta

MF DNES, 7. BŘEZNA 2013

E15, 22. BŘEZNA 2013

METRO, 25. BŘEZNA 2013

PRÁVO, 13. BŘEZNA 2013

Aneta Řehková



Měli bychom udržet 
krok se světem
Magdalena Češková se v Dopravním podniku těšila na práci v ekonomickém úseku.  
Pro podnik velmi turbulentní rok 2012 ji ovšem vnesl do víru dění. Chod firmy ovlivňovala  
nejen z představenstva, ale i z postu nejvyššího. Jak na toto období vzpomíná a jaká jsou právě 
nejžhavější témata v hospodaření podniku, na to jsme se v závěru března stávající ekonomické 
ředitelky zeptali.
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Minulý rok, kdy jste se dvakrát ocitla v roli 
generální ředitelky, musel být pro vás 
mimořádně hektický, dramatický, mimořádný. 
Co vám rok 2012 dal a vzal?
Nemám ráda adrenalinové sporty a loň-
ský rok byl tak adrenalinový, až se mi to 
nelíbilo. Ocitla jsem se ve zvláštní situaci, 
jako když vás někdo vezme z poslední 
zapomenuté kanceláře a někde vás vysta-
ví. V každém případě mi minulý rok dal 
spoustu zkušeností, to je naprosto neod-
diskutovatelné. Naopak mi vzal anony-
mitu zaměstnance Dopravního podniku. 
Do té doby jsem byla jednou z deseti a půl 
tisíce a najednou jsem se objevovala v mé-
diích, navíc v době pro podnik ne úplně 
příznivé. Za jiných okolností by se moje 
fotografie možná jednou objevila a tím 
by to skončilo. To bylo hodně výjimečné. 
Rok mi přidal spoustu vrásek i několik 

bezesných nocí, ale snažila jsem se to 
ustát. To, co jsem prožila za rok 2012, by 
určitě stačilo na více let. 

Rozhodla byste se dnes jinak?
Když se na to podívám zpětně, bylo dob-
ře, že se to stalo, že jsem měla příležitost. 
Za jiných okolností bych si to těžko zku-
sila, neměla bych totiž vůbec ambice se 
do takové pozice dostat. Ale v tu chvíli 
jsem si řekla, a proč ne. Musím říct, že 
nemám problém se sebedůvěrou. Vždyc-
ky, když jsem něco dělala, byla jsem pře-
svědčena, že do toho jdu s plným nasaze-
ním a že to zvládnu. 

Vzpomínáte si ještě na první dny v nových 
úlohách v Dopravním podniku?
Když jsem přišla na magistrát na jednání 
dozorčí rady, kde jsem byla „instalována“ 
do představenstva DPP a následně se 
stala předsedkyní představenstva, vůbec 
jsem z toho neměla radost. Přišla jsem 
tam totiž původně prezentovat zprávu 
o hospodaření. Po svém zvolení jsem tu 
působila s pověřeným ředitelem Stůjem 
a ten tandem nebyl vůbec špatný, celkem 
jsme si vycházeli vstříc, přestože jsme se 
předtím vlastně neznali. Po mém po-
věření jsem vůbec neměla čas přemýšlet 
o tom, zda to zvládnu či nezvládnu. Pro-
stě jsem do rychlíku naskočila a v prvním 
okamžiku jsem si to ani neuvědomila. 
To přišlo až ve chvíli, kdy na mě dolehla 
skutečnost, že sedím tzv. na třech židlích, 
jako pověřená ekonomická a generální 
ředitelka a předsedkyně představenstva, 
taková tři v jednom, říkala jsem. Ale na-
štěstí to netrvalo dlouho.

Mnozí se vás tehdy ptali, proč jste neudělala 
ten poslední půlkrok a nepřihlásila se do výbě-
rového řízení na pozici generálního ředitele... 
Neměla jsem absolutně ambice dostat se 
na takovou pozici. Funkce generálního 
ředitele DPP je neuvěřitelně exponovaná. 
Člověk na takovém postu tancuje mezi 

porcelánem, ne-li mezi broušeným sklem 
a křišťálem. Neměla jsem ambici zvlád-
nout tak velký podnik a věřila jsem, že 
moje pověření je jen na přechodnou dobu. 
Nepřihlásila bych se do výběrového řízení 
i z toho důvodu, že jsem žena a chlapi ženu 
v tak vysoké funkci nemívají příliš rádi.

Jaké to pro vás bylo, být v obležení novinářů 
například při brífinzích po zasedáních orgánů spo-
lečnosti či po návštěvě policie v budově DPP?
Neměla jsem žádné zkušenosti s médii. Ta 
doba ale byla tak vypjatá, že nebyl čas pře-
mýšlet, jestli se bojím, stydím či něco po-
dobného. V dřívější praxi jsem často před-
nášela a byla jsem zvyklá hovořit ke stovce 
lidí, a možná to byla ta průprava, že jsem se 
nebála vystoupit a hovořit i spatra. 

Pojďme k číslům. Podle předběžné závěrky 
dosáhl DPP za rok 2012 ztráty ve výši 396 
milionů korun. V rozhovoru pro zářijový DP 
kontakt hovořil pan Choutka (tehdy pověřený 
řízením ekonomického úseku) o plánované 
ztrátě 406 milionů. Takže se nejedná o žád-
nou katastrofu…
Takto jsem informovala členy finančního 
výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy a tato 
informace zazní i na jednáních orgánů 
společnosti. Tématem zasedání výboru 
bylo vyúčtování kompenzace za rok 2012, 
střednědobý finanční výhled na rok 2013 
a investiční plán. Ano, opravdu to není 
žádná katastrofa. Do ztráty jsme se do-
stali díky zúčtování odložené daně, která 
byla za loňský rok ve výši 505 mil. korun. 

Můžete se u pojmu odložená daň zastavit?
Jistě. Odložená daň je rozdíl mezi účet-
ním a daňovým pohledem na položky, 
které jsou zachyceny v účetnictví. DPP 
začal v roce 2010 opět daňově odepiso-
vat a začal účtovat v odložené dani. Je to 
účetní položka, která se jen proúčtová-
vá. Pro nás to znamená, že když daňově 
odepisujeme, neplatíme daň z příjmu. 
To je podstata odložené daně, neplatíme 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Představenstvo Dopravního podniku jmenovalo 18. února 
2013 Magdalenu Češkovou ekonomickou ředitelkou. 
Magdalena Češková nastoupila do Dopravního podniku 
v dubnu 2010 jako zástupkyně ekonomického ředitele. 
V roce 2012 byla dvakrát představenstvem DPP pověřena 
funkcí zastupujícího generálního ředitele 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 pověřená ekonomická 
ředitelka. Současně je i místopředsedkyní představenstva 
Dopravního podniku.
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daň. Kdyby se nezaúčtovala tato položka 
ve výši 505 mil. korun, tak DPP skon-
čil v zisku 108 mil. korun. Vloni jsme 
se za generálního ředitele Liche městu 
zavázali, že budeme šetřit a že uspoří-
me 200 milionů. Musím říct, že se nám 
to nejen podařilo, ale ušetřili jsme o 108 
mil. více, tedy celkem 308 mil. korun. Je 
vidět, že podnik má snahu šetřit, hledat 
cesty a opatření, kterými by úspor dosáhl. 
A nezbývá než v tom pokračovat. Tato 
doba si to prostě žádá.

V médiích se často objevovala v kontrastu 
dvě čísla: zisk za rok 2011 ve výši více jak 
900 milionů a ztráta za loňský rok oněch  
396 milionů. Ten zisk má svá ale…
V roce 2011 jsme totiž od města dostali 
v rámci kompenzace skoro 940 milionů 
přiměřeného zisku. Tady musím podrob-
něji: kdybychom srovnali rok 2011 a rok 
2012, tak musíme pro rok 2011 použít ur-
čitou korekci, abychom jej mohli s rokem 
2012 porovnat. V roce 2011 jsme měli 
přiměřený zisk ve výši cca 940 mil. korun, 
ale v roce 2012 jsme měli přiměřený zisk 
nula. Přiměřený zisk je kategorie v kom-
penzaci, která je podle nařízení EU 1370 
určena na obnovu majetku, nejen vozo-

vého parku. Takže je třeba rozlišovat rok, 
kdy přiměřený zisk byl, a rok, kdy nebyl. 
Dalším faktorem jsou rezervy, které jsme 
vytvářeli na opravy hmotného majetku. 
Ty jsme v průběhu let buď spotřebova-
li, nebo je rozpustili. Tato rezerva v roce 
2011 nebyla spotřebována, ale byla roz-
puštěna, což mělo dopad na hospodářský 
výsledek roku 2011. Naopak v roce 2012 
už žádná rezerva k rozpuštění nebyla. 
Tyto rezervy jsou další účetní položkou, 
stejně jako odložená daň, která ovlivňuje 
hospodářský výsledek. Kdybychom očis-
tili rok 2011 o tyto vlivy – přiměřený zisk 
a položka rozpuštění rezerv – tak bychom 
se v roce 2011 dostali do ztráty, která by 
byla ještě vyšší než v roce 2012. 

Ne že by to bylo úplně jednoduché…  
Ale hovořila jste o korekci…
Všechny tyto položky, které se používa-
jí, jsou z účetního hlediska legální, ale ne 
vždy ukazují na kondici podniku, někdy 
slouží pro korekci hospodářského výsled-
ku. My jsme se rozhodli po diskusích mj. 
i s předsedou dozorčí rady, že tyto položky 
pro korekci nebudeme používat, proto-
že chceme ukázat skutečné hospodaření 
podniku, abychom mohli zahájit diskusi 

s hl. m. Prahou o dlouhodobém finan-
cování DPP.  Teď nastala situace, kdy 
se toto téma na úrovni města řeší, a my 
k tomu připravujeme řadu materiálů. 

Na jakém principu funguje financování 
Dopravního podniku?
Dopravní podnik má s městem uzavřenu 
desetiletou smlouvu o veřejných službách 
odpovídající předpisům EU. Na základě 
této smlouvy dostává DPP tzv. kompen-
zaci, která svou výší představuje dofinan-
cování nákladů po odečtení výnosů v zá-
vazku veřejné služby (podle objednaných 
výkonů). Podle smlouvy je mechanismus 
takový, že už někdy v polovině roku, kdy 
se začíná připravovat rozpočet hl. m. Pra-
hy na další rok, my dostaneme od Ropidu 
objem plánovaných dopravních výkonů. 
Na základě toho provedeme předběžný 
výpočet podle stanoveného kalkulačního 
vzorce a na základě toho stanovíme před-
běžný odhad kompenzace na následující ›››

Naše kolektivNí smlouva 
je velmi NadstaNdardNí 
a zaměstNaNci by si toho 
měli vážit.
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Čísla dokazují, že podNik má sNahu šetřit, 
hledat cesty a opatřeNí, kterými by úspor 
dosáhl. a Nezbývá Než v tom pokraČovat.  
tato doba si to žádá.

rok. Tuto částku sdělíme městu, aby s ní 
mohlo kalkulovat při přípravě rozpočtu 
města na příští rok. Pro rok 2013 jsme si 
žádali kompenzaci 11 mld. 332 mil. Kč 
v prvním návrhu a přiměřený zisk pře-
devším na obnovu vozového parku, a to 
hlavně na úhradu tramvají 15T, 2 mld. 
957 mil. Kč.

Skutečnost ale může být jiná…
Ještě v říjnu jsme podle smlouvy povinni 
tyto položky upřesnit, a stejně tak Ropid 
by měl upřesnit výkony. Z toho by měla 
vyjít výše kompenzace, ale stále mluvíme 
o plánu. Ve smlouvě je rovněž zakotvena 
povinnost provést po skončení roku vyúč-
tování podle skutečnosti. Tedy skutečně 
odježděné vzkm se mohou lišit od plánu, 
stejně tak náklady i výnosy mohou být 
jiné. Skutečné vyúčtování přinese část-
ku, kterou městu máme buď vrátit, nebo 
nám město doplatí. Konkrétně za loňský 
rok požadujeme doplatit 321,3 milionu 
korun a město tento svůj závazek vůči 
DPP uznalo.

Podnik je v podstatě v kleštích, příliš toho 
v kalkulačním trojúhelníku neovlivní…
Ano, my neovlivníme příjmy, protože 
tarif schvaluje město. Potřeba zvýšit před-
platné je už delší dobu poté, co se zvýšilo 
jednorázové jízdné. Vždyť k poslednímu 
zvýšení ceny předplatných kupónů došlo 
již v roce 2008. Předplatné je na kom-

fort MHD v Praze nízké, máme jedno 
z nejlevnějších předplatných v republice. 
Problém je v tom, že město pochopitel-
ně uvažuje v politických dimenzích. My 
i Ropid navrhujeme zvýšení, ale je to 
na rozhodnutí města, kdy doba nazrála 
k tomu tento krok učinit. Neovlivníme 
ani výši vzkm, kterou si město objedná, 
protože toto plánování je v kompetenci 
Ropidu, který rovněž stanovuje jízdní 
řády apod. Když to shrnu, můžeme ovliv-
nit náklady, tedy to, zda šetříme, zda uza-
víráme výhodnější smlouvy, jestli uspoří-
me na nějaké veřejné zakázce apod. 

Veřejné zakázky, velké téma. Můžete pojme-
novat ty z vašeho pohledu nejzásadnější?
V druhé polovině roku se nám podařilo 
proces veřejných zakázek rozhýbat. Sna-
žím se, aby se proces pohnul kupředu, 
protože z toho mohou pramenit úspory. 
Například soutěží na dodávku FAME se 
nám podaří ročně uspořit zhruba 21 mil. 
korun, pokud bude na toto palivo jezdit 
stejný počet autobusů jako v roce před-
chozím. Na spotřebě uspoříme oproti 
standardnímu palivu ještě dalších zhruba 
70 mil. Kč ročně. Další důležitá zakázka 

byla na komplexní pojištění. Hlavní bo-
nus vysoutěžené zakázky je ten, že máme 
pojištěno více pojistných rizik a ani jedna 
ze smluv na jednotlivé složky nemůže být 
vypovězena samostatně. Úspora za 4 roky 
činí kolem 21 mil. Kč, což počítáme až 
od roku 2014, protože bereme letošek 
jako rok vyladění, chcete-li optimalizace. 
Budeme opět spolupracovat s makléřem, 
abychom si mohli být jisti, že všechny 
části pojištění máme v pořádku, tedy 
aby nebyly podpojištěny či nadpojištěny. 
A další záležitost, u společnosti Erika 
na dodání SMS jízdenek máme uzavřen 
dodatek k té tolik kritizované smlouvě. 
Původní trvání smlouvy 10 let plus 10 let 
opce jsme eliminovali a tím trochu na-
pravili vyváženost smlouvy, aby v ní měly 
obě strany rovné postavení. O vyvážení 
smluvních podmínek se snažíme i u ji-
ných smluv, ale není to vždy jednoduché, 
máme před sebou spoustu práce. 

Dopravní podnik si z důvodu úhrady dodaných 
tramvají vloni musel vzít směnku na 4 miliar-
dy. Jak velký je to dnes problém?
Když si podnik půjčuje peníze, pokaždé 
je to problém. Jde vždy o externí zdroje, 
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které ve finále musí zaplatit. Když pod-
nik předloni identifikoval všechny své 
finanční potřeby a přišel s tím na město, 
tak se představitelé města zhrozili. Začal 
se tedy připravovat plán na externí zdroje. 
Bylo ve hře několik variant, nejvýhodnější 
se jevila varianta směnečného programu. 
Připravovali jsme jej jako desetiletý li-
neární amortizovaný program na 6 mi-
liard korun na obnovu vozového parku 
a po městu jsme žádali ručení. Ve finále 
zastupitelstvo rozporovalo výši i délku 
a změnilo program na jeden rok a ma-
ximální výši 4 mld. Kč. Bylo to podle 
mne velmi nešťastné rozhodnutí, protože 
banky nechaly parametry 10letého smě-
nečného programu a marži nesnížily. Pro 
DPP ale jiné řešení nebylo: přiměřený 
zisk jsme neměli, vlastní zdroje rovněž ne 
a měli jsme mít zaplaceny dodané tram-
vaje 15T. Teď v dubnu uplyne rok od vy-
stavení směnek a jsou již splatné. 

Proto vznikla potřeba nových směnek?
Ano, požádáme o vystavení náhradních 
směnek, které protáhnou splatnost do 30. 
srpna. Není žádné tajemství, že pracujeme 
na přípravě nového směnečného progra-
mu, protože na rok 2013 jsme v situaci, 
kdy přiměřený zisk na obnovu majetku, 
resp. vozového parku máme opět nulu 
a máme zasmluvněné tramvaje. Podle 
harmonogramu bychom letos měli dostat 
32 tramvají za zhruba 2,5 mld. korun, plus 
máme splatit 4 mld. směnečného progra-
mu. Připravujeme tedy nový směnečný 
program ve výši 8 mld. korun, tentokrát 
by ale skutečně mělo jít o 10letý lineární 
amortizovaný směnečný program. Oslo-
vili jsme 6 bank, dostali 3 nabídky a mo-
mentálně jsou vyhodnoceny. Město nám 
přislíbilo garanci, která spočívá v tom, 
že kdyby DPP nemohl tyto prostředky 
splatit, tak se město zavazuje, že směnky 
odkoupí a zaplatí. Tato garance byla po-
skytnuta i pro směnečný program z roku 
2012. Jak rada, tak zastupitelstvo schva-
lují ke směnečnému programu smlouvu 
o smlouvě budoucí o odkupu směnek. 

Jaký je aktuální stav?
Teď projednáváme vítěznou nabídku 
a 16. 4. by na radě měly být projednány 
podrobnosti k produktu a schválena ga-
rance, následně bude totéž projednáno 
na zastupitelstvu. Interně máme deadline 
stanoven na 31. května, kdy je posled-
ní datum, kdy můžeme požádat banky 
o prodloužení loňského směnečného 
programu na 10 let. Byla to tehdy naše 
podmínka zakotvená ve smlouvě o smě-
nečném programu, protože jsme věděli, 
že roční program je nesmysl. Teď usínám 
a vstávám se směnečným programem, 
doufám, že se to podaří tak, jak to eko-
nomicky dává smysl. Kdyby to chtěl ně-
kdo zvrátit na krátkodobý, smysl to pak 
nedává. DPP nikdy nevygeneruje takové 
zdroje, aby zaplatil třeba 8 mld. za dva 
roky. To bychom jen rolovali problém 
před sebou a neřešili bychom ho.

Blíží se datum 1. května, kdy zaměstnanci 
DPP dostanou plošně přidána 3 procenta 
na základě kolektivní smlouvy. Jaká finanční 
zátěž to pro podnik je? 
Tříprocentní navýšení představuje část-
ku 78,8 mil. Kč v položce mzdy, k tomu 
je třeba přičíst odvody, které činí 26,8 
mil. Kč, a pojištění pracovních úrazů 
za zhruba 482 tisíc, tedy celkem nárůst 
mzdových nákladů na základě tohoto na-
výšení činí 106 mil. korun. Zároveň do-
chází k nárůstu penzijního pojištění, kde 
to představuje částku 22,5 mil. Kč. Chci 
říct, že naše kolektivní smlouva je velmi 
nadstandardní, protože jsou tam zafixo-
vány nárůsty až do roku 2015. Myslím, 
že by si toho měli zaměstnanci vážit, ne-
mám pocit, že to takhle lidé vnímají, spíše 
to berou je samozřejmost. 

Alfou a omegou je financování DPP. Existuje 
tu podle vás nějaké optimální řešení?
Nevím, jestli existuje úplně optimální 
model. Musíme si uvědomit, že naplá-
novat si můžeme cokoli, ale zdroje jsou 
omezené. Dopravnímu podniku by úpl-
ně stačilo, kdyby byla dodržována dese-

tiletá smlouva s městem, kdybychom se 
nehandrkovali o každý milion. Vím, že 
to město nemá jednoduché, ale pokud si 
přeje MHD v takové kvalitě a rozsahu, tak 
si musí uvědomit, že to něco stojí. Kdyby 
byla smlouva dodržována, tak DPP žádné 
výrazné problémy nemá. Je důležité ještě 
zdůraznit, že podnik má mnoho majet-
ku, který potřebuje obnovu. Nelze vidět 
jen rozvojové investice, jako stavbu déčka, 
nové TT a podobně, ale daleko větší zátě-
ží pro DPP je údržba stávajícího majetku. 
Např. náš majetek vedený v podrozvahové 
evidenci má hodnotu 45 miliard, jedná se 
o majetek, který byl dříve pořízen z dota-
ce, podle účetních předpisů se neodepisuje 
a vede se v podrozvahové evidenci. Tím, že 
se neodepisuje, negeneruje odpisy, tím pá-
dem nejsou tyto odpisy součástí kalkulač-
ního vzorce a nám tyto zdroje chybějí. Pro 
představu, odpisy z tohoto majetku dělají 
ročně zhruba 1,8 mld. korun. 

Opět nemalé částky. Jak chcete postupovat?
Teď se vedou diskuse o tom, jak tyto si-
mulované odpisy dostat do kalkulačního 
vzorce, aby tyto finanční prostředky DPP 
dostal. Myslím, že není v tuto chvíli třeba 
hledat složité cesty, jak odpisy vstoupily 
do částky, kterou nám má město dávat 
podle smlouvy. Je daleko jednodušší me-
chanismus: totiž, že tyto zdroje bude DPP 
dostávat formou přiměřeného zisku. Je to 
jednoduché, legitimní a legální. Problém 
je jeden, město tyto zdroje musí mít. 

Jaké plány byste chtěla ve vašem úseku 
především uskutečnit?
Financování je opravdu velmi důležité, 
souvisí totiž se vším, co se v DPP ode-
hraje, proto bych byla ráda, aby se vyřešilo. 
Přála bych si, abychom kromě prostředků 
na údržbu a obnovu majetku mohli zavádět 
nové moderní věci, technologie, abychom 
s okolním světem udrželi krok a bylo vidět, 
že i u nás se jde kupředu. Napadá mě jiná 
forma než jízdenka papírová, způsob pla-
teb jízdného a podobně. My teď horko 
těžko lepíme zdroje do finančního plánu, 
abychom udělali věci nezbytně nutné. Za-
tím se nám vnitřní dluh podniku zvyšuje. 
A upřímně řečeno, těžko se při „úmrtnosti“ 
manažerů DPP sdělují nějaké vize.  



Pracovníci spo-
lečnosti VÚKV 
kontrolují instalaci 
měřicí aparatury 
na podvozku „a“ 
vozu 4450. 

Dole: Celkový 
pohled na pravou 
stranu podvozku 
„a“ vozu 4450 
osazeného měřicím 
zařízením.

Metro s aparaturou na céčku
aneb Měření mechanického namáhání rámů podvozků vlaků M1
Problematika vzniku trhlin na rámech podvozků vlaků M1 je i na stránkách DP kontaktu dlouhodobě 
sledována. V loňských číslech 9 a 10 byly v článku „Životnost podvozků 35 let? aneb Trhliny na rámech 
podvozků vlaků M1“ mapovány události, které se odehrály v období od konce února do poloviny 
roku 2012. V závěru článku bylo avizováno společné technické jednání všech tří zainteresovaných 
společností, tedy DPP, Siemens a Bombardier.  
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Avizované jednání proběhlo 
v depu Kačerov v pátek 23. 11. 
2012. Jedním z výstupů byl všemi 

účastníky akceptovaný návrh společnosti 
Bombardier provést komplexní měření 
provozního zatížení rámů podvozků vlaků 
M1 v reálném provozu na trati C. Cílem 
měření mělo být zjištění reálné úrovně 
namáhání rámu podvozku při různém 
zatížení vlaku a při různém modelovaném 
znečištění trakčních motorů. Výsledky 
měření pak společnost Bombardier použi-
je k prověření pevnostního výpočtu rámu 
podvozku metodou konečných prvků. 
Bylo dohodnuto, že společnost Bombar-
dier vypracuje specifikaci měření, vlastní 
měření pak provede společnost VÚKV, 
která je mezinárodně uznávanou společ-
ností, schopnou provádět taková měření.

Specifikaci měření společnost Bombar-
dier vypracovala a zaslala Dopravnímu 
podniku, Siemens a VÚKV začátkem 
prosince 2012. Specifikace stanovila, že 
měření proběhne v prázdném i zatíže-
ném stavu, že znečištění trakčních mo-
torů bude simulováno ve 4 úrovních: čistý 
motor – 1/3 znečištění – 2/3 znečištění 
– plné znečištění (nevývažek na rotoru 

o velikosti 240 gramů). Specifikace dále 
určila, že měřicí zařízení pro měření me-
chanického napětí na vybraných místech 
obou rámů podvozků, sil v tažných tyčích 
spojujících podvozek se skříní vozu a za-
řízení pro sledování relativních pohybů 
dvojkolí vůči rámu podvozku a rámu 
podvozku vůči skříni vozu budou na-
instalována na dvou podvozcích. Jeden 
podvozek bude po instalaci měřicí apa-
ratury zavázán pod čelní vůz, druhý pak 

pod sousední vložený vůz. Měření rovněž 
zahrne i 2 dvojkolí, na nichž budou mě-
řeny síly, které působí za jízdy vlaku mezi 
kolem a kolejnicí. Následně probíhaly 
mezi všemi zainteresovanými společnost-
mi konzultace a upřesňování způsobu, 
kterým bude měření provedeno. 

Konzultace byly úspěšně ukončeny v po-
lovině ledna 2013 a následně se rozběhly 
přípravné práce. Ještě předtím, koncem 
roku 2012, předal projektu Full Service 
firmy Siemens s předstihem VÚKV dvě 
dvojkolí pro instalaci měřicích tenzome-
trů a montáž sběrného měřicího zařízení. 
Byla rovněž vybrána vlaková soupra-
va, na které měření proběhne. Jedná se 
o soupravu ze 4. série, evidenčních čísel 
4199 – 4300. Bylo rovněž rozhodnuto, 
že měřicí aparatura bude instalována na  
4. a 5. vůz, tj. na vozy 4450 a 4300.

Společnost VÚKV dodala připrave-
ná dvojkolí s nainstalovaným zařízením 
zpět do depa Kačerov koncem ledna. 
Zavázání měřicích dvojkolí do podvozků 
a instalování trakčních motorů se simulo-
vaným maximálním znečištěním provedli 
pracovníci projektu Full Service firmy 
Siemens. Měřicí aparaturu pak instalo-
vali pracovníci VÚKV. Veškeré přípravné 
práce na vlakové soupravě byly ukončeny  
7. února, kdy byly rovněž provedeny testo-
vací jízdy na zkušební trati depa Kačerov. 
Cílem bylo jednak úspěšně najezdit pře-
depsaných 50 km po výměně dvojkolí, ale 

Text a foto: Jaroslav Kristen



Dole: Speciální váhy 
nainstalované pra-
covníky společnosti 
VÚKV po ukon-
čení měření na 20. 
koleji depa Kačerov, 
na kterých bylo 
provedeno měření 
kolových sil vozů 
4300 a 4450.

Zcela dole: Palety 
se zátěží, která při 
měření simulovala 
provozní zatížení 
obou měřicích 
vozů; 1 kus zátěže 
má hmotnost 20 kg, 
1 paleta obsahuje 
90 ks zátěže, tj. 
hmotnost 1800 kg.

Vlevo: Pohled 
na spodek podvoz-
ku „a“ vozu  4450 
s nainstalovanými 
tenzometry. 

Vpravo: Detailní 
pohled na levé kolo 
první nápravy vozu 
4450 s nainsta-
lovanou měřicí 
aparaturou.
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hlavně ověřit funkčnost měřicí aparatury. 
Musím říci, že se pánové z VÚKV „vytáh-
li“, neboť všech 159 měřicích kanálů řádně 
pracovalo již na „na první zapnutí“. 

Paralelně s pracemi společností VÚKV 
a Siemens na montáži měřicí aparatury 
pracoval DPP na organizačním zajiště-
ní připravovaného měření. Požadavek ze 
strany společnosti Bombardier byl jasný. 
V každém měřeném stavu vlakové soupra-
vy (kombinace prázdné vozy a vozy zatíže-
né s různou simulací znečištění motorů) 3x 
či 2x projet celou trať C způsobem běžně 
používaným za provozu s cestujícími. Po-
kud zkombinujeme uvedené požadavky 
na zatížení vozu a znečištění trakčních 
motorů, vyjde nám celkem 8 měřicích sta-
vů vlakové soupravy. 

Jednotka Provoz Metro pro potřebu 
měření upravila oběh 55, který je stan-
dardně používán pro provádění veškerých 
ověřovacích a zkušebních jízd. Společný-
mi silami jednotek Provoz Metro ( JPM) 
a Správa vozidel Metro ( JSVM) byl vy-
tvořen fonogram stanovující organizační 
zajištění měřicích jízd. Personální zajiště-
ní provedly opět obě jmenované jednotky 
– JPM dodala jízdní personál a JSVM 
pak vedoucí zkoušek. Požadavek na způ-

sob jízdy běžný za provozu s cestujícími 
byl realizován jízdami v režimu automa-
tického vedení vlaku. Tento způsob totiž 
zaručil, že každý mezistaniční úsek bude 
při různých měřicích stavech vlakové 
soupravy projet stejným způsobem.

Vlastní jízdy proběhly ve dvou týd-
nech v období od 11. do 22. února. Při 
úvodních jízdách, konaných v pondělí 
11. února za účasti odborníků ze společ-
nosti Bombardier, bylo simulováno plné 
znečištění trakčních motorů a 2/3 zatížení 
obou sledovaných vozů. Do každého vozu 
bylo přemístěno pracovníky projektu Full 
Service firmy Siemens cca 13 tun zátěže. 
S takto nastaveným vlakem byla v dopo-
ledním a večerním přepravním sedle 3x 
projeta celá trať C. Následovalo vyložení 
zátěže a opakování jízd s prázdným vla-
kem. Modelování znečištění trakčních 
motorů nebylo měněno. Jízdy proběhly 
12. února, a to opět v dopoledním a ve-
černím přepravním sedle. A znovu byla 
3x projeta celá trať C. Následovala vý-
měna trakčních motorů. Tentokráte byly 
do obou podvozků instalovány trakční 
motory zcela čisté. A opět se 3x objela 
celá trať C, tentokrát bez zátěže. Po ná-
vratu do depa se zase naložilo 13 tun 

zátěže do obou měřených vozů. A tak se 
pokračovalo dále. Pracovníci projektu Full 
Service firmy Siemens postupně připravi-
li pro měřicí podvozky trakční motory se 
simulací 1/3 a 2/3 znečištění a postup-
ně, jak měření pokračovala, je montovali 
do podvozků a vykládali a nakládali zátěž 
do obou vozů. Pokaždé 13 tun. Poslední 
měřicí jízda se konala 22. února. 

Jak jsem již uvedl, při každé jízdě se 
v reálném čase sledovaly a zaznamenávaly 
signály ze 159 měřicích kanálů napojených 
na různé tenzometry, akcelerometry či jiná 
čidla sledující pohyb vybraných součástí 
obou sledovaných podvozků. Bez aplikace 
výpočetní techniky by nebylo možné ta-
kový rozsah měření provést. Na náš dotaz, 
jaký objem dat představuje 3x projet ce-
lou trať C, nám technici z VÚKV sdělili, 
že každé projetí této vzdálenosti (tj. cca  
139  km) představuje objem dat o velikos-
ti cca 15 GB. Pokud vezmeme do úvahy 
8 měřicích stavů, představuje celé měření 
objem dat v úrovni cca 120 GB.

A výsledky? Naměřená „syrová“ data 
poskytne společnost VÚKV dle dohody 
k vyhodnocení společnostem Bombardier 
a Siemens. Na vyhodnocení tak velkého 
objemu dat si společnost Bombardier vy-
hradila zhruba 45 dní. Paralelně s ní pro-
vedou vyhodnocení zaznamenaných dat 
i VÚKV a Siemens. Poté budou získané 
výsledky projednány na společném jedná-
ní a stanoven další postup v této kauze.

Co říci závěrem? Snad pouze to, že mě-
ření proběhlo velmi úspěšně, přesně po-
dle naplánovaného harmonogramu a bez 
jakýchkoli závad či jiných mimořádností. 
Jednotce Správa vozidel Metro nezbývá 
než poděkovat oběma partnerům – spo-
lečnostem VÚKV a Siemens (projekt 
Full Service) – za zodpovědný a plně pro-
fesionální přístup k realizaci měření. Stej-
ný dík patří rovněž všem kooperujícím 
vnitropodnikovým útvarům, zejména pak 
kolegům z jednotky Provoz Metro. 



Nahoře:  V Patočko-
vě ulici práce finišují 
Jezdit by se mělo 
od 30. dubna. 

Stavba se musela 
vypořádat i se 
sněžením. Na fo-
tografii je výhybka 
pro odbočení 
jednokolejné trati 
na Hládkov. 

Myslbekova a Patočkova:  
rekonstrukce potichu
Mimo hlavní dění v pražské dopravě a v návaznosti na výstavbu 
městského okruhu byla v zimních měsících realizována rekonstrukce 
dvojkolejné tramvajové tratě v Myslbekově ulici, v úseku mezi 
Bělohorskou ulicí a zastávkou Hládkov (mimo) na Myslbekově ulici.
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R ekonstruovaný úsek měří 430 
metrů. Stávající konstrukce trati 
z velkoplošných panelů byla na-

hrazena železobetonovými pražci ve štěr-
kovém loži se žlábkovými kolejnicemi 
NT1. V kolejovém rozvětvení Hládkov 
a před křižovatkou s Bělohorskou ulicí jsou 
dřevěné pražce. Tím jsou tato místa při-
pravena na zřízení kolejových obvodů pro 
možné budoucí dálkové ovládání výhybek.

Kryt tramvajového tělesa je v souladu 
s požadavkem Odboru památkové péče 
Magistrátu hl. m. Prahy z žulové dlažby. 
Přilehlé vozovky jsou asfaltové a s ohle-
dem na výškové napojení jsou dotažené 
až k vnějším kolejnicím.

U odbočení do ulice Hládkov byl v ose 
trati zřízen nový bahník, do kterého je 
svedeno odvodnění výměn, kolejových 
žlábků a drenáž tramvajové tratě. Vzhle-
dem k přechodnému dopravnímu režimu 
v této oblasti kvůli výstavbě tunelu bylo 
provedeno provizorní vodorovné a svislé 
dopravní značení. Před dokončením pra-

cí v této oblasti se bude realizovat znače-
ní definitivní. V rekonstruovaném úseku 
bylo dále vyměněno kolejové rozvětvení 
do ulice Hládkov. V tomto místě bylo 
provedeno také vyhřívání a signalizace 
postavení a uzamčení rozjezdové výměny. 
Stejného systému se dočkala také výhyb-
ka mimo vlastní rekonstruovanou trať, 
a sice na Patočkově ulici (od Myslbekovy) 
pro odbočení do Střešovické ulice. Pou-
ze vyhřívání se dočkala sjezdová výhybka 
v témže místě. Všechny tyto výhybky jsou 
v pravidelném provozu pojížděny pouze 
jedním směrem, dálkovým ovládáním 
tedy nyní nebyly vybaveny.

Na přelomu února a března byla v rámci 
běžné údržby vyměněna v současné době 
nepojížděná část kolejové konstrukce 
na křižovatce Patočkova – Střešovická.

Během stavby byly provedeny někte-
ré práce ostatních investorů, jednalo se 
o PRE a Pražské vodovody a kanalizace. 
Dále Pražská plynárenská provedla kon-
trolu spojenou s údržbou svých zařízení 

a u křižovatky Myslbekova – Hládkov 
vybudovala elektrickou polarizovanou 
drenáž, zařízení sloužící jako protikorozní 
ochrana plynovodů.

Zrekonstruovaný úsek byl uveden 
do zkušebního provozu 8. března 2013 
a následující den byl v Myslbekově ulici 
obnoven jednokolejný provoz ve směru 
od Bělohorské ulice přes ulici Hládkov 
do Keplerovy. Akci zajistila jednotka Do-
pravní cesta Tramvaje.

Tím stavební činnost v místě nekončí. 
Právě u zastávky Hládkov, která nebyla 
součástí této akce, navazuje pod pat-
ronátem Odboru městského investora 
(již v rámci stavby SAT 2B) probíhající 
rekonstrukce trati v Patočkově ulici až 
po křižovatku se Střešovickou. Zde je trať 
zřizována na železobetonových pražcích 
ve štěrku s bezžlábkovými kolejnice-
mi S49, přičemž svršek bude otevřený. 
Ke zprovoznění celého dvoukolejného 
úseku mezi Bělohorskou a Střešovickou 
ulicí by mělo dojít 30. dubna. 

Pavel Páta, foto: Jiří Kejdana a Lukáš Srb



Zleva po směru 
hodinových ručiček: 
Toto je jinak velmi 
exponovaná Leten-
ská ulice před bu-
dovou Ministerstva 
financí v období 
prací. 

Probíhají do-
končovací práce 
na Malostranském 
náměstí. Už jen 
zadláždit…

Stav této vytěžené 
kolejnice dokazuje, 
že oprava byla 
potřebná.

Letenská zažila týden bez aut. 
I bez tramvají
Na začátku března nastal významný zásah 
do tramvajové dopravy v centru města. Důvodem  
byly opravy tramvajové trati na Malé Straně, konkrétně 
na Újezdě, v Letenské ulici a na Malostranském 
náměstí. Na řešení poruch v exponované části kolejové 
i silniční sítě v centru Prahy bylo vyčleněno 10 dnů,  
dva víkendy a jeden pracovní týden.
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J eště 48 hodin před vypuknutím akce 
nebylo jasné, zda začne – 28. února 
totiž došlo k havárii objektu v Kři-
žovnické ulici, kudy měla vést objízd-

ná trasa pro tramvaje i automobily. Z dlou-
hodobě chátrajícího Domu Na Kocandě, 
který stojí na rohu Křižovnické a Kaprovy 
ulice, odpadl kus římsy. Z tohoto důvodu 
byl uzavřen chodník i přilehlý jízdní pás 
vozovky. Auta byla převedena na koleje, 
čímž byla extrémně snížena kapacita chys-
tané objízdné trasy. Kolony se už za běžné-
ho provozu tvořily až za Národní divadlo.

Římsu se podařilo na poslední chvíli 
zajistit a práce na tramvajové trati začaly 
podle plánu v pátek 8. března večer s vý-
lukou tramvajové dopravy v úseku Ma-
lostranská – Újezd. Těžiště činností bylo 
v prvních třech dnech na Újezdě a Ma-
lostranském náměstí, přičemž pro auto-
mobily byla uzavřena Karmelitská ulice 

jednosměrně od Újezdu na sever. Poté se 
činnost přesunula na dlouhý úsek do Le-
tenské ulice před Ministerstvo financí, 
kde byla obousměrná uzávěra s mož-
ností příjezdu k ministerstvu od Klárova 
a stejnou cestou zpět. Na Malostranském 
náměstí v té době přitom ještě dobíhala 
druhá etapa oprav.

Důvodem akce byly především ojeté 
a popraskané kolejnice v obloucích. Ty 
pocházely z různých období. Nejstarší 
z roku 1995, ale vyloučení provozu bylo 

využito také pro výměnu krátkého kusu 
z roku 2010. Celkem bylo nahrazeno 370 
metrů ojetých a popraskaných kolejnic, 
pražce zůstaly původní. Po opravách byla 
odstraněna omezení rychlosti z Letenské 
ulice a z Malostranského náměstí.

Přestože akci provázelo po kratší dobu 
sněžení a mrazy, byla dokončena v ter-
mínu. Pracovníci i technika se mohli pře-
sunout na Zlíchov a „léčit“ zde havarijní 
stav některých úseků trati spojující město 
s barrandovským sídlištěm. 

Miroslav Grossmann, foto: Lukáš Srb, Jiří Kejdana a Jaroslav Žára

Opravy TT na Malé Straně
Termín: 8. 3. – 17. 3. 2013 
Práce: výměna části kolejové konstrukce Újezd – Vítězná, výměna kolejnic 
na Malostranském náměstí na křižovatce s Mosteckou ulicí, výměna kolejnic 
u Ministerstva financí, oprava kolejových obvodů EOV Klárov od Letenské
Zhotovitelé: DPP, provozovna Vrchní stavba a Hans Wendel



Průchozí výtah 
s trakčním 
pohonem slouží 
cestujícím od roku 
2004 ve stanici 
metra Kobylisy. 
Rekonstruován  
byl v roce 2011.

Vpravo dole: 
Z důvodu častého 
zatékání prošel 
výtah na Můstku 
rekonstrukcí  
v roce 2011.  

Dole: Pro tech-
nologické účely 
slouží ve stanici 
Můstek A řetězový 
výtah z roku 1977, 
původně s děleným 
poklopem.

Nahoru, 
dolů…
Většina z nás v nich cestuje téměř každý den. 
Setkáváme se s nimi v administrativních budovách, 
v nemocnicích, na úřadech, v obchodních centrech, 
v panelových i činžovních domech. Usnadňují nám 
pohyb mezi jednotlivými patry, ale i cestování, jako 
například výtahy v pražském metru. Přinášíme část 
ze zajímavé přednášky, pořádané na toto téma 
Vědeckotechnickým klubem při DP-Metro.
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Výtahy slouží nejen k přepraVě 
cestujících s omezenou schopností 
pohybu, ale například i k přepraVě 

těžkých břemen

H istorie výtahů se začala psát 
již v době baroka. Pozůstat-
ky jednoho z prvních výtahů 

na našem území se dochovaly na zámku 
Ploskovice, vybudovaného ve dvacátých 
letech 18. století. Převratným momen-
tem ve vývoji výtahů byl rok 1853, kdy 
Elisha Otis představil první bezpečný 
výtah s pojistkou, zabraňující pádu ka-
biny při přetržení lana. První elektrický 
výtah v Čechách zkonstruovala firma 
Breitfeld-Daněk a sloužil v litoměřic-
kém pivovaru. 

Po stručném náhledu do historie si 
představme tři základní typy výtahů 
z hlediska technického provedení. Prv-
ním typem jsou výtahy trakční. Jde 
o nejjednodušší typ, kde pohon je rea-
lizován přes trakční kolo. Točivá síla se 
tak přenáší na pohyb kabiny. Hlavními 
výhodami těchto hojně užívaných výta-
hů je nízká spotřeba elektrické energie 
při intenzivním provozu, nižší náklady 
na servis a větší přepravní rychlost pro 
výtahy s vyšším zdvihem. 

Dalšími jsou výtahy hydraulické, jež 
do našeho členění patří i přesto, že se 
kvůli vysoké nákladovosti v současné 
době využívají jen zřídka. Hydraulické 
výtahy využívají pro zdvižnou sílu kapa-
linu tlačenou hydroagregátem do pístů 
výtahu. Některé systémy pohyb pístů 
přenášejí pomocí systému kladek a lan. 
Použitím převáděcí kladky a lana do-
sahujeme změny poměru z 1:1 na 2:1. 
Mění se tak potřebná síla pro zdvih 
kabiny v závislosti na výkonu. Hlavní 

přednosti hydraulických výtahů: nižší 
pořizovací náklady a tichý chod postup-
ně vymazala s nimi spojená negativa: 
citlivost výtahu na špatné temperování 
šachty a časté výměny a doplňování ole-
jové náplně. Nutná výměna náplně je 
mnohdy spojena nikoliv s vysokým vy-
užitím výtahu, ale s dobou využití. Ole-
jová náplň mnohdy stárne v důsledku 
prašnosti a vlhkosti prostředí, ve kterém 
se výtah používá. Pro představu, objem 
náplně je od 200 litrů na výtah. 

Posledním, třetím typem jsou výtahy 
řetězové. Jedná se o výtahy typické níz-
kou rychlostí, vyšší nosností a stejně jako 
ostatní technologie, má i tato svá pro 
a proti. Jejich technologie patří ke star-

ší generaci a dnes se téměř nově nein-
stalují. Hlavní nevýhodou jsou náklady 
na výměnu řetězů a nízká rychlost. 

Nyní už máme představu, jaké výho-
dy a nevýhody jsou s jednotlivými typy 
výtahů spojeny, a můžeme si představit 
některé ze zajímavých výtahů, slou-
žících v pražském metru. Primárním 
úkolem osobních výtahů by měla být 
přeprava cestujících s omezenou schop-
ností pohybu, mnohdy je tomu však ji-
nak a i ve výtazích (nejen ve vlakových 
soupravách) se setkáváme s nepříjem-
nými projevy vandalismu. 

Typickým příkladem výtahu spíš zne-
užívaného, než řádně využívaného, je 
osobní výtah ve stanici Kobylisy, k jehož 

Jana Šejnohová, foto: Petr Vondráček



Nahoře: Část 
technického vý-
kresu Elisha Otise, 
který v roce 1853 
představil první 
bezpečný výtah 
s pojistkou.

Dole: Tento výtah  
je k vidění ve sta-
nici Křižíkova. Jde 
o hydraulický typ, 
určený pro těžká 
břemena. Proto 
činí jeho nosnost 
8 000 kg.

Nové řešení výtahu na Můstku s vyvýšením 
přineslo větší těsnost a technologie výtahu 
je tak lépe ochráněná proti vyšší vlhkosti 
v šachtě.

Nahoru, 
dolů…
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zprovoznění došlo v roce 2004. Jedná 
se o trakční výtah o nosnosti 630 kg se 
zdvihem přes 30 metrů. Inovativní kon-
strukce výtahu využívá instalaci motoru 
na vodítkách, přičemž motor je umístěn 
v horní části šachty. Výtah má pouze dvě 
stanice a je průchozí. Jeho jednoznačnou 
předností je velký zdvih. Vnitřek tvoří 
kovové stěny a výtah je z důvodu velké-
ho zdvihu a dlouhé doby jízdy opětovně 
ničen vandaly. V roce 2011 prošel rekon-
strukcí a je více než smutné, jak v sou-
časné době díky iniciativě „tvořivých“ 
individuí vypadá. Velkým mínusem, 
vyplývajícím z umístění výtahu, je to, že 
výtah využívá jiná skupina lidí, než pro 
které byl původně budován.

Prvním výtahem, který musel být 
z důvodu neustálého zatékání do šachty 
opraven, je výtah nacházející se na Vác-
lavském náměstí ve stanici Můstek. 
Jedná se o řetězový výtah v původním 
provedení děleného poklopu, určený 

nikoli pro cestující, ale pro technolo-
gické potřeby stanice metra. Provedení 
poklopu bylo dříve značně náchylné 
na těsnost proti povrchové dešťové 
vodě. Konstrukce výtahu s poklopem 
umožňuje dojezd kabiny nad hlavu 
šachty. Při rekonstrukci došlo k zásadní 
změně poklopu. Nová konstrukce není 
dělená, minimalizuje průjezdní profil 
nad šachtou a eliminuje průnik vody 
do šachty. Nové řešení s vyvýšením více 
těsní a technologie výtahu je tak výraz-
ně lépe ochráněná proti vyšší vlhkosti 
v šachtě a následné korozi kovových 
částí. Opravou došlo k prodloužení ži-
votnosti výtahu. 

Výtah se zvlášť vysokou, dá se říci až 
extrémní nosností 8 000 kg, se nachází 
ve stanici Křižíkova. Prvotním záměrem 
instalace výtahu bylo využití technologie 
pro přepravy těžkých břemen. Jedná se 
o zajímavé technické řešení hydraulického 
výtahu v kombinaci s přímým zdvihem, 
kde písty jsou zachyceny na rámu kabi-
ny, technologie umístění pístů a umístění 
tlačné síly je přímým zdvihem kabiny. 

Zajímavých výtahů, ať už z jakýchko-
liv hledisek, se v pražském metru na-
chází samozřejmě více a v návaznosti 
na další kroky DPP směrem k bezba-
riérovosti pražské dopravy se k tématu 
výtahů ještě vrátíme.  

Výtah č. 613-1-027  
ve stanici Kobylisy
Rok výroby: 2003
Nosnost: 630 kg
Pohon: trakční
Zdvih: 31,078 m 

Výtah č. 613-1-060  
ve stanici Můstek A
Rok výroby: 1977
Nosnost: 1 000 kg
Pohon: řetězový
Zdvih: 8,2 m 

Výtah č. 613-1-329  
ve stanici Křižíkova
Rok výroby: 2006
Nosnost: 8 000 kg
Pohon: hydraulický
Zdvih: 6,84 m



Odstrojený Citybus 
na dílnách v Hos-
tivaři při opravě 
prasklého sloupku 
T8.

Jan Odvárka ukazu-
je posun na zadních 
dveřích.

Diagnóza T8:
Vážné onemocnění Citybusů

Takzvané částečné opravy 
kloubových autobusů 
v Ústředních dílnách 
JSVA v Hostivaři byly 
námětem článku v loňském 
květnovém čísle, kdy 
text končil odstavcem 
o praskání nosných 
sloupků T8 vozů Citybus 
a odkazem na to, že 
by mohly být námětem 
na samostatnou reportáž. 
Tak pojďme na to.
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V hale na dílně stojíme u nízko-
podlažního vozidla  Iveco City-
bus, který má odstrojenu zadní 

část.  Karosáři  ho  mají  ve  svých  rukou 
právě  z  důvodu  výměny  sloupku  dveří 
T8,  resp.  rámu posledních dveří.  Stejně 
jako v květnu je nám průvodcem vedoucí 
střediska Opravy vozidel Jan Chrbolka. 
„S výměnou rámu souvisí vytrhání pod-
lahy  a následné položení nové, dále  vy-
vaření podběhů a plechů před podběhy. 
Zároveň se vyztužuje podvozek, někdy je 
poškozena i plošina pro invalidy,“ popisu-
je další místa na vozidle, potřebná k vý-
měně či opravě poté, co se zrezavělé nebo 
nefunkční části objeví po jeho odstrojení. 

Opravy slOupků T8 se Týkají  
160 CiTybusů
Konkrétně  u  tohoto  autobusu  se  mění 
celý rám, protože byl napaden rozsáhlou 
korozí. Takové vozy byly zatím dva. „Žád-
ný  z  vozů  nemá  shodný  seznam  oprav, 
je  to  obdobné  jako u oprav kloubových 
autobusů,“ pokračuje Jan Chrbolka a do-
dává: „Někdy se podlaha mění až ke dru-
hým dveřím, jindy jen za podběh. Vše se 
montuje nové včetně podlahové krytiny. 
V  případě,  že  má  autobus  staré  sedáky, 
mění se za nové, koženkové.“ Za pojmem 

oprava sloupku T8 se skrývají dvě desítky 
dílů, které jsou sloučeny do tzv. základní 
sady. Díly pro opravu se objednávají tak, 
aby nedošlo k omezení plánu, který pro 
rok 2013 čítá celkem třicet autobusů.

Pro  upřesnění,  opravy  sloupků  T8  se 
v  Dopravním  podniku  týkají  celé  řady 
nízkopodlažních  autobusů  emisní  třídy 
EURO 3, tedy Citybusů s motory Iveco. 
První takový vůz má evidenční číslo 3330 
a  byl  uveden  do  provozu  30.  10.  2001. 
Dnes jsou tyto typy autobusů za garanto-
vanou  technickou životností dvanácti  let, 
kterou  výrobce  obecně  deklaruje  v  kup-
ních smlouvách. S největší pravděpodob-
ností nebude technicky a finančně možné 
provádět opravy v tomto rozsahu u všech 
160 potenciálních vozů. V současné době 
je  opraveno  již  41  autobusů,  přičemž  6 
vozů je v těchto dnech (závěr března 2013 

–  pozn.  red.)  na  dílně  rozpracovaných. 
„Vzhledem k tomu, že je aktuálně kladen 
zásadní důraz na udržení maximálního vy-
pravení kloubových autobusů, kdy musíme 
garantovat vypravení této kategorie v počtu 
334 vozů do 30. 6. 2014, tak se JSVA nyní 
primárně  zaměřuje  na  opravy  právě  této 
kategorie,“  popisuje  situaci  Jan Lebeda, 
vedoucí JSVA, a dodává: „V případě zjiš-
tění vysokého rozsahu koroze u autobusů 
Citybus bude tedy muset docházet k jejich 
postupnému  vyřazování,  včetně  smyslu-
plného vytěžování náhradních dílů, které 
bude mít důležitý technicko-ekonomický 
efekt pro DPP, ve  smyslu hospodárného 
udržení zbývajících autobusů této katego-
rie v provozu.“ 

Kdy to všechno začalo? „Problém vzni-
kl v momentě, kdy výrobce Renault, resp. 
Iveco,  změnil  koncepci  uložení  motoru 
a  převodovky.  Vozy  Citybus  EURO  2 
měly  motor  Renault  uložen  na  levé 
straně a převodovku na pravé,“  říká Jan 
Odvárka,  vedoucí  střediska  Provozní 
podpora. Tam, kde jsou dveře, byla tedy 
menší  zátěž. U autobusů EURO 3 do-
šlo ke změně koncepce uložení agregátů, 
tedy  motor  vpravo  a  převodovka  vlevo, 
a současně byla provedena zásadní úprava 
podvozku v zadních partiích vozu. A to 
přineslo problém, jak potvrzuje Jan Od-
várka:  „Na  pravé  straně,  kde  jsou  zadní 
dveře, nemá konstrukce takovou nosnost. 
První  opravy  prasklin  a  úpravy  toho-
to  uzlu,  ve  smyslu  jeho  vyztužení,  bylo 

Petr Ludvíček, 
foto: Oldřich Novotný a autor

Oprava sloupku T8 se začala týkat sé-
rie vozidel od evidenčního čísla 3330, 

který byl uveden do provozu  
30. 10. 2001.



Detail podlahy 
v zadní části vozu 
po odkrytí lina.

Vpravo: Odstrojený 
Citybus s již navaře-
ným novým rámem 
zadních dveří. 

Dole: Zadní podběh 
v detailu před 
opravou…

…a při opravě 
v rámci prací na vý-
měně rámu zadních 
dveří (zcela dole). 
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nutno provést již po zhruba třech letech 
provozu, v roce 2004. To byla první fáze 
řešení problému,  tedy vyvaření pásoviny 
přes původní sloupek T8.“ 

Od výzTuh se přešlO  
k CelkOvé výměně
Předpoklad byl, že se takto zesílí nosnost 
sloupku. To  se  ovšem  ukázalo  jako  ne-
dostačující  řešení,  protože  začal  praskat 
celý dveřní rám a nakonec praskliny do-
šly až ke sloupku T7, tedy v místě před-
ní části rámu zadních dveří, v některých 
případech dokonce zasáhly  i do  střechy. 
Po zhruba osmi letech se muselo, v sou-
ladu  s  doporučeními  výrobce,  přikročit 
k první výměně celého rámu dveří. Do-
pravní podnik to v souladu s doporuče-
ními výrobce začal řešit výměnou celého 
dveřního rámu. Zároveň se u těchto vozi-
del ukázala jako nutnost výměna podlahy 
v zadní části vozu, včetně lina, překližky 
a dalších prvků s tím souvisejících.

Jak  jsme měli možnost vidět na dílně, 
dále se vyvařují příčky, stejně jako stupín-
ky, na kterých  jsou sedačky. „Vše začíná 
tím, že se musí demontovat zadní nápra-
va, dále elektroinstalace a motor s převo-
dovkou,  aby  zadní  část  nebyla  zatížená. 
Ukázalo  se,  že  jsou  někdy  popraskané 
i hlavní nosníky nad zadní nápravou. Při 
mytí a kontrolách  je  to obtížně dostup-
né místo,  usazují  se  zde nečistoty,  které 
společně s chemickým posypem vozovek 
v  zimních  měsících  tvoří  výtečné  pod-
mínky  pro  bujení  koroze.  Opravu  celé 
zadní části vozu se snažíme provést na ta-
kové úrovni, abychom v budoucnu nemu-
seli do těchto partií již tak razantně zasa-
hovat,“ říká Jan Odvárka, který odhaduje, 
že tato oprava by měla vydržet po zbytek 
životnosti vozidla. 

Postup opravy je obdobný, jak ho zná-
me  ze  středních  oprav  standardních 
vozů. Autobus přijede, nebo  je  přitažen 
na příjem oprav do Hostivaře. Vozy mají 

většinou najeto v rozmezí 500 až 800 ti-
síc km, takže si i motory někdy zaslouží 
celkovou opravu, stejně tak i převodovka. 
„Při  přijímacím  procesu  se  zkontroluje 
výbava vozu, funkce brzdového systému, 
vůle čepů na přední nápravě a další prvky, 
aby se odhalily případné závady, které by 
měly být rovněž odstraněny. Následně jde 
vozidlo na dílnu, kde je již připraveno pří-
slušné stanoviště. Zde se demontují agre-
gáty, zadní náprava a nastupují karosáři. 
Ti sejmou tzv. zadní čepici, vyřežou staré 
nosníky  a  začnou  navařovat  nové  díly, 
případně  vyspraví  hlavní  nosníky.  Když 
karosáři  opravují  zadní  část  vozu,  pra-
covníci ostatních profesí odstraňují další 
závady zjištěné během přijímacího proce-
su, aby se co nejvíce zkrátila doba opra-
vy,“ vysvětluje Jan Odvárka. Je třeba také 
zmínit, že na těchto činnostech se podílejí 
zaměstnanci z kooperující firmy GALL, 
kteří  jsou  využíváni  právě  na  rozsáhlé 
karosářské opravy autobusů, kde zadané 
úkoly plní k plné spokojenosti DPP. 

Po opravě samozřejmě následuje opač-
ný  postup.  Nastrojené  a  opravené  vozi-
dlo  podle  nálezového  listu  zkontrolují 
pracovníci  výstupní  technické  kontroly. 
Pokud  je  autobus  na  hraně  s  termínem 
STK, provede se i tato kontrola, případně 
se zajistí vyzvednutí registračních značek 
z depozitu, pokud je tam garáž z důvodu 
delší doby nepojízdnosti uložila. 

s nOvým rámem auTObus již dOslOuží
Jak  dlouho  oprava  známá  pod  pojmem 
T8 vlastně trvá, míříme otázkou na Jana 
Odvárku.  „Kolem  šesti  a  sedmi  týd-
nů, záleží na rozsahu oprav. Snažíme se 
o maximální koordinaci.“ A cena? „Podle 
rozsahu opravy je průměrná cena kolem 
750 tisíc korun. Pokud se dělá i rám pod-
vozku, kde jsou poškozeny hlavní nosní-
ky, může cena vzrůst až na 1 mil. korun. 
Pakliže  současně  provedeme  celkovou 

opravu  motoru  a  převodovky,  je  cena 
o dalších 150 až 250 tisíc korun vyšší.“

Na dvoře hostivařských dílen je několik 
Citybusů čekajících na opravu. Pozorným 
okem se dá odhalit „padající“ zadní pravá 
část. Průkazným jevem je pokleslé zadní 
křídlo  posledních  dveří,  přičemž  právě 
jejich  nefunkčnost  je  hlavním  důvodem 
pro  odstavení  autobusu  z  provozu.  Sa-
mozřejmě jsme se ptali po příčinách. Ty 
se s výrobcem konzultovaly a konzultují, 
jak  dokládá  Jan  Odvárka:  „Přestože  se 
problémy výše uvedeného rozsahu obje-
vily na hranici  životnosti  (garance  je 12 
let), tak se k tomu Iveco postavilo čelem. 
Jezdili k nám technici a hledali řešení ně-
čeho, co dosud určitě neznali. Ukázalo se, 
že pražský provoz je co do vytížení a stavu 
komunikací ojedinělý. Vidím tam jedinou 
rezervu, a to v okamžiku změny polohy 
agregátů  (v  době  přechodu  z  EURO  2 
na EURO 3), kdy se mělo asi přepočítat 
zatížení dotčených partií vozu, ale nejsem 
konstruktér.“ 

Ačkoliv k tomu ještě nedošlo, tak se na-
víc dají očekávat stejné problémy i u klou-
bových Citybusů s motory Iveco. Pracov-
níci Ústředních dílen jsou v případě oprav 
T8 zhruba v jedné třetině. V současnosti 
práce stíhají na hraně kapacity, ale hrozí, 
že  je počet odstavených Citybusů může 
v budoucnu předběhnout. Na sloupky T8 
je  dnes  vyčleněna  jedna  parta  karosářů, 
na  střední  opravy  kloubových  autobusů 
druhá  a  třetí  zajišťuje  rozsáhlé  opravy 
standardních  vozů,  záruční  opravy,  re-
alizaci  technických  instrukcí  a  opravy 
vozidel vnitropodnikové dopravy. Na ob-
jem práce je to zhruba 40  % na sloupky 
a 40 % na střední opravy. Při roční kapa-
citě zhruba 30 oprav T8 se dá odhadnout 
práce na krátkých Citybusech minimálně 
do konce roku 2014. Výsledkem je obno-
vené vozidlo, které po  této opravě bude 
dále bezpečně sloužit cestujícím. 

U nízko-
podlažních 

vozů EURO 3 
s motory Iveco 
se změnila kon-
cepce uložení 
agregátů, tedy 
motor vpravo 
a převodovka 

vlevo. Na pravé 
straně, kde jsou 

zadní dveře, 
nemá konstruk-

ce takovou 
nosnost, což vy-
ústilo v praskání 

sloupků T8.



Magnetické 
snímače na prvním 
podvozku. Obrázek 
je z prototypové 
soupravy, na sério-
vém provedení 
nebyly snímače 
umístěny svisle, 
ale pro zlepšení 
spolehlivosti spínání 
byly nakloněny.

Krátkým připomenutím zařízení ACB (automatické cílové brzdění) navazujeme na sérii článků 
o mobilní části vlakových zabezpečovačů uvedených v předchozích DP kontaktech. Hned v úvodu 
je nutno podotknout, že ACB není zařízením zabezpečovacím, ale pouze automatizačním. Je 
ho možno chápat jako automatizační nadstavbu k řídicím obvodům vlaku, úzce spolupracující 
s vlakovým zabezpečovačem. V moderních systémech (například PA135 nebo LZA) jsou funkce 
zabezpečení a automatizace řízení jízdy vlaku zpravidla integrovány do jednoho systému, byť 
logikou, funkčně i obvodově bývají tato zařízení vždy striktně oddělena. 
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Původní zařízení ACB je dnes 
záležitostí již jen historickou, ja-
kýchkoliv památek na něj je po-

skrovnu a ani historická souprava Ečs ho 
nemá osazeno. Stejně tak pomalu ubývá 
pamětníků, kteří se zařízením pracovali 
a podrobně jej znali. Využili jsme proto 
příležitosti a oslovili bývalého pracovníka 
DPP Zdeňka Rezka, abychom si společ-
ně na „ácébéčko“ zavzpomínali. Pan Rezek 
je totiž jedním z mála dosud aktivních pra-
covníků (dnes pracuje ve společnosti Sie-
mens jako technik na údržbě vlaků M1), 
který byl u zařízení ACB už v době jeho 
projektování, zkoušek a schvalování, a pak 
po celou dobu provozu měl jako mistr 
na starost jeho údržbu. 

Jaké byly důvody a okolnosti vzniku ACB? 
O automatizaci řízení vlaků v metru se za-
čalo uvažovat již brzy po zahájení provozu 
v souvislosti s přechodem na jednomuž-
nou obsluhu, tj. v letech 1974 a 1975. Byl 
učiněn závěr, že kromě významných změn 
v ARS a provedení ostatních doplňkových 
úprav (zpětná zrcadla ve stanicích atd.) je 
z pohledu zvýšení sekundární bezpečnos-
ti provozu nutno strojvedoucím odlehčit 
od stereotypně se opakujících činností. 
V prosazování této myšlenky se zásadním 
způsobem angažoval Ing. Kule z Minis-
terstva dopravy, jehož jedno oddělení pl-
nilo funkci Drážního správního orgánu 
(DSO). DSO v té době schvaloval provoz 
metra podobně, jako dnes Drážní úřad.

Jednočlenná obsluha byla v praxi nakonec 
zavedena i bez ACB poté, co jak mobilní, 
tak stacionární zabezpečovací zařízení ARS 
bylo upraveno a posléze získalo Atest bez-
pečnosti dle normy ČSN 342600 s tím, že 
automatizační zařízení, které ulehčí činnost 
strojvedoucího, bude následně realizováno. 
Proto se intenzivně pokračovalo ve vývoji 
a realizaci ACB na vozech Ečs a později 
pak i na vozech 81-71.

Významným bezpečnostním i informač-
ním doplňkem ARS byl nový blok Adap-
tér, který byl vyvinut pro vyšší bezpečnost 
provozu již s výstupy pro zamýšlené ACB. 
Kromě své bezpečnostní funkce s tzv. 
podchodem kódu dovoloval zpracovávat 
na vlaku tzv. dodatečné kódování před-
věstního znaku, což byla informace, která 
přenášela zprávu o maximální dovolené 
rychlosti nejen v úseku, kde se vlak právě 
pohybuje, ale i v úseku následujícím. Pro 
automatizaci jízdy to byla zásadní infor-
mace, která zajišťovala bezpečnost a ply-
nulost jízdy se zařízením ACB. 

Adaptér dále umožňoval přenášet na vlak 
celkem 179 povelů, kterými mělo zamýš-
lené centrálně řízené automatické řízení 
vlaků, tzv. ARDOM (Automatické řízení 
dopravy Metra), řídit pohyb vlaků po trase. 
ARDOM měl stavět jízdní cesty vlaků a ří-
dit jízdu vlaků tak, aby bylo zajištěno dodr-
žování grafikonu a dosaženo energetických 

úspor. Zařízení ARDOM se bohužel pro 
technické potíže s tehdejšími technologie-
mi nepodařilo plně natrvalo zprovoznit.

Jaká byla situace ve vývoji technologie auto-
matizace řízení v té době? Bylo ACB z tohoto 
pohledu zcela novým projektem?
ACB jako takové bylo novým vývojovým 
projektem, který realizoval Výzkumný 
ústav železniční (VÚŽ). Jeho důležitým 
a neodmyslitelným partnerem byl Vý-
zkumný ústav automatizačních prostřed-
ků (VÚAP), který pro ně vyvíjel elek-
troniku. Oba tyto subjekty v té době již 
dlouho spolupracovaly a měly zkušenosti 
z vývoje automatizačních zařízení na ko-
lejových vozidlech pro dráhu, zejména 
na lokomotivách Škoda.

Jak postupovalo zavádění ACB do praxe 
a jaká atmosféra ho provázela? Změn bylo 
přeci jen mnoho….

ACB-M1:  
Počátek automatizace řízení vlaků
4. část seriálu o vlakových zabezpečovacích zařízeních v pražském metru Petr Hušák, foto: archiv Zdeňka Rezka



Ovládací prvky 
ACB byly soustře-
děny v pravé části 
pultu strojvedou-
cího. 

Vlastní zařízení 
ACB bylo umístěno 
v rozvaděčové 
skříni v mezistěně 
kabiny strojvedou-
cího a prostoru 
pro cestující. Je 
umístěno v 7 
vanách (3x reléový 
blok, 2 vany jsou 
napáječ a 2 vany 
vlastní regulátor 
a vyhodnocovací 
logika). 

Zjednodušené 
blokové funkční 
schéma zařízení 
ACB-M1. 
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ACB byl technologický skok, který za-
skočil spoustu lidí v údržbě i v provozu. 
Náhle bylo třeba se mnoho nového naučit, 
vypracovat nové náročnější pracovní po-
stupy, aby vozy Ečs byly řádně připraveny 
pro automatické ovládání – což pro ruční 
řízení nebylo až zase tolik nutné. Obdob-
né to bylo se strojvedoucími – museli se 
učit novým věcem, mnozí to nepřijímali 
s pochopením, zvláště když bylo potře-
ba na straně techniky ještě leccos dola-
dit. Nelze také zapomínat, že se jednalo 
o dobu postupně zaostávající ekonomiky 
svázané pravidly RVHP, což zavádění 
nových technologií výrazně limitovalo. 
Přes všechny potíže a někdy i stresující 
situace mohu říci, že se vše podařilo do-
vést do zdárného konce především proto, 
že se zde sešla správná parta lidí, která si 
technologii ACB vzala za své. Postupem 
doby bylo ácébéčko provozem přijato, jin-
dy kritičtí strojvedoucí ho postupně začali 
kvitovat a při jeho likvidaci byli nakonec 
velmi rozladěni. 

Pracovníků, kteří se na vývoji a zavádění 
ACB podíleli, bylo více. Můžete vzpomenout 
alespoň některé z nich? 
Z tehdejšího odboru technického roz-
voje DPP to byl Ing. Kunc, který díky 
svému fandovství a pracovnímu zápalu 
měl největší zásluhu na úspěšnosti pro-
jektu. Pamatuji si i jeho výrok, že přece 
není možné, aby technologicky zastaralé 
ruské vozy beze změn ještě jezdily v roce 
2000… Bohužel i díky svému pracovní-
mu zápalu nepozorností a nešťastnou ná-
hodou předčasně tragicky zahynul. Velký 
kus práce na straně DPP odvedli např. 
Ing. Jakl (adaptér), Ing. Kváš (spolupráce 
s VÚAP) a Ing. Bílek (konzultace o vozi-
dle) včetně zapálené skupiny pracovníků 
údržby a několika strojvedoucích.

Na straně dodavatelské to byli Ing. Šůla, 
CSc., Ing. Špaček a Ing. Cudlín z VÚŽ, 

dále skupina Ing. Pípala (Ing. Saidl, pá-
nové Černý a Špidlen) z VÚAP. V této 
souvislosti nelze nevzpomenout osobnost 
pana inženýra Šůly, nestora oboru auto-
matizace řízení vlaků v naší republice, 
který mimochodem již pracoval i na za-
vrženém projektu původního vozidla pro 
metro R1 od ČKD. Byl to typ člověka, 
na kterého nezapomenete celý život. 
Nejen že byl brilantní technik z pohledu 
teoretického i praktického, měl i obrov-
ské nadání učit ostatní a uměl problémy 
z technické praxe i mimo ni vtipně ze-
všeobecňovat a glosovat. To, co ho činilo 
jedinečným, bylo i jeho vznešené, vpravdě 
šlechtické vystupování. Z těchto vlast-
ností pak pramenila jeho velká přirozená 
autorita.

Základní verze ACB-M1 byla provozně 
nasazena na všech vlacích Ečs, systém měl 
pokračování ve verzi ACB-M2 pro vlaky  
81-71. Jaká byla historie tohoto projektu? 
ACB-M2 byla realizována jako prototyp 
pouze na jedné soupravě (2157-2159). 
Jednalo se o poměrně značné technické 
vylepšení původního systému ACB-M1. 
Na straně ACB byly reléové výstupní 
obvody nahrazeny výkonnými tranzisto-
rovými spínači, byly vylepšeny i regulační 
řídicí obvody. ACB-M1 totiž pracovalo 
pouze s rychlostmi a jejich odchylkami. 
ACB-M2 již pracovalo s jejich deriva-
cemi, tedy nejen se zrychlením, ale i se 
změnami zrychlení, které kompenzova-
ly časová zpoždění regulované soustavy 
(včetně obvodů vozu). Pak bylo možné 
dosáhnout přesnějšího řízení a těsnějšího 
přiblížení (až na 1 km/h) k maximální 
možné rychlosti dané vlakovým zabezpe-
čovačem ARS. Další zásadní změny byly 
na straně vozu – ve VÚŽ vznikl zcela 
nový tyristorový řídicí blok, který nahradil 

původní blok řízení brzdy BU13. Při ruč-
ním řízení bez ACB se nic neměnilo, ale 
po zapnutí ACB došlo k funkční změně, 
která umožňovala zavést plynulejší řízení 
jízdy a zejména brzdy. Při brzdění se po-
dařilo u takovéhoto typu vozu téměř neu-
věřitelné – byla dosažena plynulá regulace 
síly brzdy buzením trakčních motorů až 
do zastavení! Aby to bylo možné, tak 
nový řídicí tyristorový blok současně řídil 
i chod hlavního kontroléru, který postup-
ně vyřazoval omezující a neúčinné odpo-
rové stupně, a tím umožňoval tyristorové 
regulaci stále pracovat. Přibylo i ovládání 
ventilu č. 1 jako náhradní brzdy při po-
malém vybuzení trakčního proudu.

Řízení vozidla v automatickém režimu 
se tak stalo v porovnání se základním 
provedením mnohem plynulejším, díky 
čemuž pak vylepšený regulátor přesněji 
kopíroval maximální dovolenou rychlost, 
a zcela plynule a přesněji naváděl vlak 
na místo zastavení. Prototypová souprava 
se nakonec dostala až do fáze zkušební-
ho provozu s cestujícími a lze říci, že její 
jízdní vlastnosti a přesnost zastavení byly 
předmětem mnohdy neskrývaného obdi-
vu. S ACB-M2 se počítalo pro trať B, kde 
se dolaďovala i prototypová souprava.

ACB bylo úspěšným projektem, jako každé 
technické zařízení mělo zajisté nějaká slabší 
místa… 
Často bylo poukazováno na to, že ACB 
regulačně zasahuje do řízení vlaku častěji 
než strojvedoucí, a tím trpí elektrická vý-
zbroj vozů, zejména stav spřáhel. Po zlep-
šení údržby a vypracování dokonalejších 
pracovních postupů v údržbě byla většina 
problémů postupně překonávána.

Dalším problémem byla malá spolehli-
vost přenosu informací z trati na soupravu 
pomocí magnetických spínačů (jednalo se ›››
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o typ používaný pro důlní lokomotivy). 
To občas vedlo i k projetí stanice, což byla 
situace provozně velmi nepříjemná, pro-
tože v dané stanici nebyli odbaveni ces-
tující, nicméně v žádném případě nešlo 
o porušení bezpečnosti. Postupně jsme 
dosáhli změnami u výrobce zvýšení jejich 
kvality a spolehlivosti tak, že k projetí sta-
nice docházelo jen ojediněle.

Jaké byly okolnosti ukončení provozu ACB?
Zařízení ACB na vozech Ečs bylo zru-
šeno k 30. 3. 1995, ve stejné době dojez-
dil i prototyp ACB-M2. Vedoucí úkolu 
u VÚŽ, pan Ing. Šůla, se snažil přesvěd-
čit tehdejší odpovědné pracovníky DPP, 
aby tato ojedinělá technologie (zejména 
ACB-M2) byla nějakým způsobem ale-
spoň u jedné soupravy zachována. Do-
konce intervenoval i na různých dalších 
místech včetně příslušných ministerstev, 
ale nikde nenašel pochopení. Likvidace 
proběhla velmi rychle, nebyl ani zájem 
zachovat nějaké vzorky pro muzejní úče-
ly. Bylo to nešťastné rozhodnutí, proto-
že dnes mnozí litují, že tento technický 
unikát nenávratně zmizel a můžeme si 
o něm již jen vyprávět. Zrušení ACB 
mělo souvislost s rozhodnutím dále ne-
investovat do původních ruských vozidel 
a technologií v období, kdy se již uvažo-
valo o nových vozech. 

Pokusme se na závěr o krátké zhodnocení 
systému ACB z pohledu dnešní doby… 
ACB bylo zařízení poměrně jednoduché, 
ale vysoce sofistikované. Díky vhodně na-
vrženému regulátoru, který nevyžadoval 
až zas tak přesnou odezvu vlaku, a rychlé 
zpětné vazbě se podařil smělý krok – re-
lativně dobře uregulovat z pohledu řízení 
„dřevěné“ sovětské vozy. Lze říci, že mini-
málně koncepcí „jednoduchá trať – chyt-
ré vozidlo“ systém ACB předběhl dobu 
o několik desetiletí. Každopádně ACB 
sehrálo důležitou roli v technologickém 
rozvoji pražského metra a zkušenosti 
s ním byly, jsou a asi i budou na metru 
uplatňovány v mnoha dalších projektech.

ACB se nakonec vrátilo do metra v po-
době systému ACB-M3 jako součást 
projektu nového zabezpečovacího zaříze-
ní LZA na lince A. Na něm již praco-
vala další generace techniků z původní 
skupiny Ing. Šůly, která přešla do AŽD 
Praha. Současně používané zařízení 
ACB-M3 je sice o generace modernější, 
ke cti původních tvůrců však slouží fakt, 
že základní regulační principy jsou zde 
využívány i nadále. Jsou pochopitelně 
řešeny na softwarové úrovni a doplněny 
o tzv. mapu trati včetně mnohem doko-
nalejšího přenosu informací z trati, než 
dříve umožňovaly původní magnetické 
spínače. 

ACB je zařízení pro automatizaci řízení vlaku metra. Jeho úkolem 
je usnadnění práce strojvedoucího a jízda vlaku v energeticky 
optimálním režimu. Zařízení bylo vyvinuto ve druhé polovině 
70. let speciálně pro potřeby pražského metra. První generace  
zařízení ACB (verze M1) byla provozně nasazena na soupravách  
vozů Ečs na trati C. 

Základní vstupní veličinou pro řízení rychlosti vlaku byla požadovaná 
rychlost (řídicí rychlost). Tato rychlost byla vybrána jako nejmenší z: 
a) rychlosti kódované vlakovým zabezpečovačem,
b) požadované rychlosti, která byla plynule zadávána strojvedoucím 
pomocí potenciometru přímé volby,
c) rychlostí V

B
 vypočtenou regulátorem cílového brzdění, která 

tvořila křivku navádění soupravy k místu zastavení ve stanici (√2as).
Požadovaná rychlost byla následně porovnávána s rychlostí skutečnou, 
vzniklý rozdíl byl zpracováván integračním regulačním obvodem, který 
vytvářel hlavní řídicí veličinu Poměrný tah (Pt). Podle jeho hodnoty pak 
výstupní obvody ACB povelovaly zadávání jízdních a brzdových stupňů 
soupravy tak, aby vlak jel do poslední chvíle plnou rychlostí a poté co 
nejintenzivněji brzdil do cíle, což je energeticky výhodný způsob jízdy. 

Přenos informací mezi tratí a vlakem byl zajištěn pomocí sady 
permanentních magnetů na trati a magnetických spínačů 
na vozidle. Dvojice permanentních magnetů byly umístěny v daném 
bodě trati mezi kolejnicemi, a to kolmo na osu koleje v 6 možných 
pozicích označovaných písmeny A-F (což dohromady vytvářelo 15 
různých možných informací, např. AB, DE, AD). Pro otvírání dveří 
pak ve stanicích v místě zastavení byla ještě trojice permanentních 
magnetů, které byly umístěny vně koleje na té straně, kde je 
nástupiště. Přejezdem vlaku nad kombinací dvou permanentních 
traťových magnetů sepnou příslušné dvě pozice spínačů na vlaku 
a informace se tak přenese do vyhodnocovacích obvodů ACB. Pro 

navádění soupravy k místu zastavení je dvojice magnetů umístěna 
vždy 500 nebo 350 metrů před místem zastavení. Zde si vlak sejme 
informaci, jaká je vzdálenost do cíle (místa zastavení) a jaké zpomalení 
(tj. průběh žádané rychlosti V

B
  v čase) musí být zadáno vzhledem 

k profilu trati. Další, takzvané upřesňovací magnety byly umístěny 
vždy 98 m před cílem. 

Stupeň automatizace funkcí vlaku s ACB byl vysoký – strojvedoucí 
musel pouze v čase odjezdu spustit vlakový rozhlas a po zavření dveří 
stisknout (a 100 m držet) tlačítko rozjezdu (s možností okamžitého 
zastavení při jeho puštění). Pak již vše fungovalo automaticky až 
do zastavení v příští stanici. Strojvedoucí ale měl trvale sledovat funkci 
zařízení s tím, že mohl řízení kdykoli ovlivnit – např. snížením rychlosti 
potenciometrem přímé volby rychlosti, zadáním a zrušením výběhu, 
zrušením započatého cílového brzdění, zadáním nouzové brzdy nebo 
úplným převzetím řízení. Významným úkolem ACB bylo zajištění 
kontroly správnosti strany otevření dveří vůči nástupišti – tato funkce 
jako jediná byla realizována dle principů zabezpečovací techniky  
(s možností ovlivnění této funkce strojvedoucím). 

Na stanovišti strojvedoucího byly ovládací a zobrazovací prvky – 
potenciometr přímé volby rychlosti pro strojvedoucího, tlačítko 
pro zadání výběhu, přepínač dveří s polohami automaticky/ručně, 
tlačítko STOP pro nouzové zastavení vlaku a tlačítka na zrušení 
funkce cílového brzdění a tlačítka s kontrolkami pro signalizaci 
případných chyb v přenosu informací od permanentních magnetů 
nebo od zabezpečovacího zařízení ARS. Dále zde bylo několik 
optoelektronických zobrazovacích prvků – čtyři lineární stupnice (DIM) 
s optickou indikací rychlosti požadované strojvedoucím, naváděcí 
rychlosti pro cílové zastavení ve stanici a skutečné rychlosti jízdy 
včetně zbývající dráhy k místu zastavení ve stanici, a také samostatný 
analogový ukazatel poměrného tahu. 

Stručný technický popis ACB-M1

Indikátory DIM 5 se světelným lineárním ukazatelem byly umístěny 
v kabině strojvedoucího. Zobrazovaly požadovanou rychlost, 
skutečnou řídicí rychlost a vzdálenost od místa zastavení. Přístroj 
vpravo dole je ukazatel poměrného tahu.



Vpravo:  Vyplněním 
cílů trasy služba 
navrhne varianty 
včetně jejich za-
kreslení do mapy. 
Na obrázku příklad 
spojení v úseku Že-
livského – Kačerov.

Vlevo: Detailní 
podrobnosti o za-
stávce zobrazují in-
formace o jízdních 
řádech a odjezdech 
spojů, v některých 
případech nechybějí 
ani fotografie z její-
ho okolí.

Nahoře: Po kliknutí 
na ikonu zastáv-
ky v mapových 
podkladech získáme 
informace o pro-
jíždějících linkách 
v daném místě.

Pražskými ulicemi krok Po krůčku
Dopravní podnik hlavního města Prahy představil během posledního lednového dne ve spolupráci 
s českou pobočkou Google novou službu, která cestujícím umožní opět o něco snadnější cestování 
pražskou městskou hromadnou dopravou.
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P ro Mapy Google (http://maps.
google.cz) je Veřejná doprava 
vlastně jen další z celé řady funkcí, 

které server uživateli nabízí. Pro orienta-
ci, organizaci a plánování cest po našem 
hlavním městě se však stává více než pod-
statnou. Zatímco se návštěvník doposud 
na mapách dozvěděl o hromadné dopra-
vě jen několik základních informací, díky 
Dopravním podnikem poskytovaným 
aktuálním datům je rázem vše jinak – ma-
pové podklady zobrazují přesnější polohy 
zastávek, detailní informace o projíždějí-
cích linkách, odjezdech i jízdních řádech. 
Nechybí ani nová mapová vrstva s názvem 
Veřejná doprava, která přímo v ulicích gra-
ficky znázorňuje trasy jednotlivých linek 
metra i většiny tramvajových tratí.

Kromě neoddiskutovatelných infor-
mačních předností Veřejné dopravy lze 
vyzdvihnout i snadnou přístupnost a pře-
hlednost zobrazovaných údajů. K tomu, 
aby cestující získal podrobnosti o zamýš-
lené trase, mu postačí jen pár rychlých 
kroků. Po vstupu na stránku a prokliku 
tlačítka „Vyhledat trasu“ zadá počáteční 
a cílový bod své trasy, případně uvede další 
plánované, průběžné zastávky. Snadnému 
vyplňování přitom už v tomto okamžiku 
napomáhá znalý našeptávač, který uživa-
teli zadané parametry dále upřesní nebo 
doplní. Není podstatné, zda vyhledávač 
„naplníme“ názvem zastávky, poštovní ad-
resou nebo kupříkladu kulturní památkou, 
systém nás svými nápovědami vždy nave-
de správným směrem. Potvrzením poža-

davku a překliknutím na ikonku autobusu 
(trasa veřejnou dopravou) je pak téměř 
hotovo – zbývá vlastně jen volitelné ujas-
nění času našeho odjezdu, počtu přestupů 
či jakým dopravním prostředkem bychom 
se rádi přepravili.

Dle vyplněných parametrů nám stránka 
nabídne hned několik vhodných tras, řa-
zených podle časového rozpětí, odhado-
vané délky jízdy, ale i případných přestu-
pů. Služba pracuje také s variantou pěší 
dostupnosti – jestliže někomu vyhovuje 
zpestření v podobě i několikaminutové 
procházky (samozřejmě s odpovídající 
návazností na spoje hromadné dopravy), 
zvolí si možnost podle svého. Trasy jed-
notlivých alternativ jsou okamžitě vykres-
leny do mapového podkladu a rozepsány 
do každého detailu: odkud jedeme, kolik 
času nám jízda zabere, kudy se vydat, po-
kud přestupujeme, a podobně.

Opomenout nelze ani detailní údaje 
o spojích, které jsou k dispozici proklik-

nutím ikonky zastávek v rámci mapového 
podkladu. V malém poli se nejprve dozví-
me o linkách projíždějících stanicí, po roz-
kliknutí „Dalších informací“ pak přímo 
o jízdních řádech, z nich vycházejících 
odjezdech nebo dalších zastávkách v okolí. 
Objevit můžeme i několik doprovodných 
fotografií z dané oblasti, které jsou pro 
stránku získávány ze služby Panoramio.

K výše popsanému snad ještě připoč-
těme zejména pro turisty zásadní jazy-
kovou dostupnost (služba je k dispozici 
v šedesátce řečí), návaznost cenných dat 
na celou řadu mobilních a desktopo-
vých aplikací nebo služeb třetích stran 
(synchronizace s kalendáři, plánování). 
Výsledkem je komplexní nástroj, který 
cestujícího rychle, jednoduše, spolehlivě 
a bez komplikací provede pražskou met-
ropolí na takové úrovni, že žádná zastávka 
nebo stanice nemůže být překážkou. 

Tomáš Hajduk, foto: archiv DPP a Google



Dole: Jedna z prv-
ních cest generální-
ho ředitele Milana 
Křístka po are-
álech DPP vedla 
do hostivařské 
Opravny tramvají. 
Průvodcem mu byl 
(zprava) Milan 
Slunečko, vedoucí 
jednotky Správa 
vozidel Tramvaje, 
a Jaroslav Janda, ve-
doucí provozovny 
Opravna tramvají.

Představujeme:  
provozovna Opravna tramvají
V minulém roce měli čtenáři možnost procestovat s DP kontaktem všechny vozovny a garáže 
Dopravního podniku. V roce letošním na tuto tradici navážeme a poodkryjeme zákulisí dalších 
zajímavých provozů v DPP. Novou sérii startujeme v hostivařském areálu, konkrétně v Opravně 
tramvají, která v tomto roce přichází s ambiciózní vizí – vrátit se na trh. 

24 den s...

Zkušební provoz Opravny tram-
vají (OT) byl zahájen 2. ledna 
1968 a v září téhož roku byla 

provozovna plně uvedena do chodu (více 
o historii psal DP kontakt v č. 1/2013). 
V letech 1995 až 1999 prošla Opravna 
tramvají částečnou rekonstrukcí. Z pů-
vodně plánovaných pěti etap se však, 
díky nedostatku finančních prostředků, 
uskutečnily pouze dvě. Mimo standard-
ní pravidelné údržby všech typů tram-
vajových vozů zde byly a jsou prováděny 
i generální opravy a přestavby. Od roku 
2001 do roku 2010 se jednalo o 315 
kusů tramvají T3 přestavěných na T3R.P 
a T3R.PV, v letech 2007 až 2011 přibylo 
dalších 33 vozů, kdy se z původních T3 
staly částečně nízkopodlažní T3R.PLF, 
a počínaje rokem 2008 byla zahájena pře-
stavba KT8D5 na částečně nízkopodlažní 
KT8D5.RN2P. Kromě svého základního 
poslání, kterým jsou pravidelné a mi-
mořádné opravy tramvajových vozidel 
provozovaných Dopravním podnikem, 
se Opravna tramvají zabývá také konstru-
ováním speciálních vozidel, nezbytných 
pro provoz. Za tímto označením se skrý-
vají například cvičná tramvajová vozidla, 

tramvajový měřicí vůz, tramvajové pluhy 
či speciální sněhový pluh, který mohli 
cestující spatřit v akci o kalamitním ví-
kendu na konci února. 

V roce 2008 byl zahájen projekt out-
sourcingu OT, který vyústil v předložení 
nabídky firmy Škoda Transportation, a. 
s., v červnu 2011. V prosinci téhož roku 
byl na základě rozhodnutí Magistrátu hl. 
m. Prahy projekt pozastaven. Následně 
současné představenstvo Dopravního 
podniku rozhodlo o definitivním zruše-
ní tohoto záměru. V rámci optimalizace 
JSVT došlo v letech 2009 až 2011 v OT 
k nenávratnému zrušení 120 pracovních 

míst. V současnosti pracuje v opravně 
celkem 315 zaměstnanců, z toho 269 
v dělnických profesích a 46 v technicko-
hospodářských funkcích. Postupně je také 
nastartováván proces změny zaměření 
Opravny tramvají z čistě vnitropodnikové 
produkce na produkci s vysokým podílem 
externích zakázek. Z tohoto důvodu do-
znala již v březnu 2012 částečných změn 
organizační struktura provozovny. Pláno-
vány jsou i změny legislativy v DPP, které 
by měly umožnit větší flexibilitu a opera-
tivnost při realizaci externích zakázek. 

O smělých plánech do budoucna, při-
pravovaných investičních akcích, ale 
i o tom, co Opravnu tramvají tíží, jsme 
si povídali s vedoucím provozovny Jaro-
slavem Jandou. 
Opravna tramvají chce do budoucna více 
zacílit na externí zakázky. Jaké akce tohoto 
druhu již probíhají a jaké jsou v jednání? 
V naší nabídce vycházíme z toho, co umí-
me. Jelikož služba Dopravnímu podniku 
pro nás, při momentálním personálním 
složení, představuje 90 až 95  % veškerých 
výkonů, rádi bychom i zbytek naší kapa-
city efektivně využili. Proto se snažíme 

Jana Šejnohová, foto: Petr Ludvíček a autorka
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identifikovat oblasti, kde bychom mohli 
získat nějaké externí zakázky. Spolupra-
cujeme s firmami, jako jsou Škoda Trans-
portation, Pragoimex nebo Cegelec, 
a tvoříme tak finanční obrat mimo naši 
hlavní činnost, v minulém roce to bylo 
něco kolem 50 milionů korun. 

Vzhledem k dalším plánovaným dodávkám 
tramvají typu 15T bude má otázka směřovat 
ke Škodě Transportation. Jaké činnosti pro ni 
provádíte?
Na spolupráci jsme se dohodli už minulý 
rok a týká se kontroly tramvajových kol 
a podvozků. Škodovka se potýká s pro-
blémy, kola u 15T se protáčejí a také 
u zajišťovací brzdy se objevují mechanické 
vady. Proto jsme se dohodli se Škodovkou 
na určitém systému kontrol. Měsíčně naši-
ma rukama tedy projdou 2 až 4 tramvaje: 
zkontrolujeme podvozek, zkontrolujeme 
kola, pokud je problém, odstraníme ho 
a tramvaj jede zpátky do vozovny. Protože 
„15téček“ je stále víc (61 jich už máme a 32 
by mělo ještě dorazit v letošním roce), bylo 
by samozřejmě žádoucí všechny „mouchy“ 
vychytat. Osobně se ale přikláním k tomu, 
že je to běh na dlouhou trať, a že samotný 
problém spočívá v konstrukci zmíněných 
mechanických částí. 

Na propagaci služeb Opravny tramvají 
vzniká i určitý nabídkový materiál. Komu je 
určen a do jakých zemí chcete expandovat 
především?
Propagačním materiálem se snažíme oslo-
vit nejen dopravní podniky v Čechách 
a na Slovensku, ale i firmy, které v našem 
odvětví pracují. Z našeho pohledu je určitě 
perspektivní trh východní – Rusko, Ukra-
jina, Kazachstán, kde jezdí velké množství 
tramvajových vozů z produkce ČKD. 
Kdybychom však chtěli dělat hlavně pro 
ně, narazíme na problém jiného rozcho-
du podvozků. V Praze máme standardně 
1435 mm, zatímco v Rusku a na Ukrajině 
se vyskytují všechny používané rozchody 
podvozků. Neomezujeme se samozřejmě 
pouze na východní trhy, ale snažíme se na-
jít i zakázky v zemích Evropské unie. 

Do zemí bývalého Sovětského svazu již 
nějaké tramvaje zamířily…
Ano, prodáváme staré, vyřazené a dojeté 
tramvaje do Charkova a do Kursku. Naší 
snahou ale je tyto tramvaje u nás moder-
nizovat nebo z větší části opravit, a pak je 
prodávat s přidanou hodnotou. První jed-
nání na toto téma s obchodními zástup-
ci Charkova vypadají slibně. Městu se 
podařilo zajistit dostatečný objem financí 
a měl by se u nich kompletně předělat 
tramvajový systém dopravy. Zdejší zá-
stupci už k nám několikrát zavítali a byli 

z našich výrobků nadšeni. Používáme to, 
co oni znají a umějí udržovat, a zároveň 
jsme technicky o tři generace dál. Tram-
vaje jsou vyzkoušené a fungují bez problé-
mů i při obrovských teplotních výkyvech, 
které jsou pro jejich oblasti typické.

Vaše vize vrátit Opravnu tramvají na trh se 
zakládá na různých opatřeních. Můžete nám 
alespoň ve zkratce přiblížit některá z nich? 
Prvním krůčkem je vytvoření obchodního 
oddělení v rámci OT. To by mělo kom-
pletně řešit administrativu týkající se ex-
terních zakázek. Dalším bodem je memo-
randum s firmou Cegelec, kterým bychom 
nejenom našim oborovým partnerům, ale 
i ostatním navenek deklarovali spolupráci 
obou firem do budoucna. Rádi bychom 
také dosáhli toho, aby se zefektivnil pro-
ces smluvních a objednávkových procesů. 
Firmy, se kterými jednáme, jsou schopny 
finalizovat smlouvy do týdne, čtrnácti dnů, 
to u nás zatím bohužel nejde. Proto je tře-
ba stávající systém uvolnit, abychom měli 
jistotu danou na papíře a nikoliv pouze pří-
slib. Sledovanou oblastí je také marketing, 
který by nám výrazně pomohl prezentovat 
naši činnost. Bavili jsme se i o samostat-
ných webových stránkách, protože umís-
tění na stránky DPP, které jsou zaplněné 
jinými informacemi, by zřejmě velký smysl 
nemělo. S ohledem na udržení konkuren-
ceschopnosti OT na trhu bude také třeba 
vhodně investovat do technologií nových 
a zároveň do obnovy dosluhujících. V září 
tohoto roku, kdy Opravna tramvají ofici-
álně oslaví 45 let od zahájení plného pro-
vozu, bychom rádi uspořádali Den otevře-
ných dveří.

Zmínil jste, že častěji spolupracujete s jed-
notkou Správa vozidel Autobusy i jednotkou 
Správa vozidel Metro…

Během dubna bychom měli rozjet výpo-
moc JSVA při konzervaci dutin u autobusů 
SOR. Kolegové z autobusů na to momen-
tálně nemají technologie, prostor ani pra-
covní kapacity, tak proč jim nepomoci, když 
můžeme. Zároveň se rozbíhá spolupráce 
s metrem, kde kapacitně nestíhají mytí 
stupňů pohyblivých schodů. Jelikož my tady 
dvě myčky máme, jsme schopni jim jednu 
na část roku zarezervovat. Nyní jednáme 
o tom, zda na to budou mít v rozpočtu fi-
nance. Běžné mytí po generálkách si zabez-
pečují sami, ale například čištění po zimě, 
kdy potřebují rozebrat až 30  % eskalátorů, 
je pro ně příliš časově náročné. Samozřej-
mostí je také naše spolupráce s Muzeem 
MHD. Minulý rok jsme jim opravili, co 
se dalo, takže na letošek je zatím plánována 
pouze standardní údržba vozidel. 

V době ekonomické krize je často skloňova-
ným výrazem snížení nákladů. Povedlo se 
vám, lidově řečeno, „něco uškudlit“?
Dokázali jsme se dohodnout s perso-
nálními agenturami, jejichž pracovníky 
využíváme především k plnění exter-
ních zakázek, na snížení hodinové ceny 
o 15 Kč, což je výrazná úspora. Dále se 
nám podařilo změnit systém oprav spřá-
hel tramvajových vozů. Protože ceny ex-
terních firem byly pro nás nepřijatelné, 
zavedli jsme si vlastní technologii a nyní 
děláme to samé za zhruba třetinové 
ceny. Za minulý rok jsme tímto ušetři-
li odhadem více než 3 miliony korun. 
Ve spolupráci s technickou správou ob-
jektů se snažíme zateplit budovu. Mi-
nulý rok jsme vyměnili část vjezdových 
vrat do hal objektu, která byla v havarij-
ním stavu. Úspora energie a také změna 
teplotní pohody na pracovištích je zna-
telná. Letos bychom rádi ve výměně vrat 
pokračovali, tak se to snad podaří. 



Nepříliš kvalitní, 
ale přesto unikátní 
snímek neznámého 
autora nám alespoň 
trochu ukazuje 
atmosféru na Mí-
rovém náměstí 
v dubnu 1928 při 
jeho přestavbě. 
Jinou fotografii z re-
konstrukce zatím 
neznáme.

Mírové náměstí (náměstí Míru) po dokon-
čení rekonstrukce uskutečněné v roce 
1928. Po vzrostlých stromech bychom tu 
zatím pátrali marně.

Vpravo: Náměstí Míru 6. srpna 2004. Tramva-
jová trať se tu před zahájením provozu me-
tra mírně posunula do jiné osy, ale samotný 
princip zůstal nezměněn. Pouze do Korunní 
třídy tramvaje jezdí přes Blanickou.
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O přestavbě náměstí míru  
a OkOlí v rOce 1928
Před 85 lety se uskutečnila zajímavá pře-
stavba tramvajových tratí v centru, která 
svým rozsahem do té doby patřila mezi 
zcela ojedinělé. Jednalo se o celý soubor 
stavebních kolejových úprav, jež proběhly 
na čtyřech důležitých křižovatkách a v je-
jich navazujících úsecích. Dnes, kdy jsme 
zvyklí na mnohatýdenní i mnohaměsíční 
výluky, se nám takové přerušení provozu 
zdá možná úsměvné. Tehdy se ale jedna-
lo o mimořádný zásah do života města. 
V té době probíhala zásadní komuni-
kační i urbanistická přestavba Mírového 
náměstí (dnešního náměstí Míru), která 
současně vyvolala ukončení tramvajové-
ho provozu v Anglické ulici. Při stejné 
příležitosti byla dokončena rekonstrukce 
Václavského náměstí, uskutečněná z vel-
ké většiny o rok dřív. 

Připomeňme si, že ústřední vinohradské 
náměstí bylo z komunikačního hlediska 
vlastně jedním velkým souvislým prosto-
rem, jen jeho jihozápadní část měla par-
kovou úpravu. Až později vznikal menší 
záhon i na severní straně náměstí. Tram-
vajové koleje vedly na náměstí z Jugosláv-
ské, Anglické, Korunní a Francouzské 
a stýkaly se před kostelem sv. Ludmily. 
Bývaly zde dokonce tzv. dvojité anglické 
výhybky. Kromě toho vedla kolem koste-

la kolejová smyčka používaná pro večerní 
divadelní spoje a přes den pro různé vlo-
žené spoje a další manipulační potřeby. 
S ohledem na vzrůstající automobilovou 
dopravu bylo nutné provést potřebnou 
regulaci provozu a současně kupodivu 
i přispět – a to přes veškerý dopravní ruch 
– ke zklidnění náměstí. 

Stavební práce probíhaly naplno už 
v březnu 1928. Večerní vydání Národních 
listů například v pondělí 19. března psa-
lo: „Koleje pro tramvaj jsou již z větší části 
položeny a v nejbližší době budou provede-
ny i spojky s nynějšími tratěmi a tramvaj 
počne jezdit již novým směrem. Staré koleje 
(od radnice ke kostelu) i dlažba budou pak 
vytrhány a plocha ta bude upravena v sadové 
trávníky.“ První omezení provozu nastalo 
12. dubna 1928 od 20 hodin večer, kdy 
bylo nutné během noci přestavět křižovat-
ku na náměstí Petra Osvoboditele (dnešní 
I. P. Pavlova), kde se doplňovaly kolejové 
oblouky od Vinohrad k Mezibranské. 
To byla důležitá podmínka pro zrušení 
úseku v Anglické mezi Demínkou a Mí-
rovým náměstím. Připomeňme, že v té 
době ještě nebyl noční provoz, takže do-
pad výluky na veřejnost trval fakticky jen 

několik hodin. V noci z 16. na 17. dubna 
bylo provedeno přepojení kolejí na Mí-
rovém náměstí na novou trasu, vedenou 
nyní po jihozápadním a jižním okrají nově 
regulované sadové plochy. Tím byla odpo-
jena trať vedoucí z Anglické ulice a zanik-
la tak i smyčka kolem sv. Ludmily. Ráno 
17. dubna jely tramvaje po nových kole-
jích a linka číslo 1, která původně jezdí-
vala Anglickou, nyní jela Jugoslávskou 
a poprvé i novými oblouky k Muzeu. Aby 
mohla být zrušena i zbývající část tratě 
v Anglické od Mezibranské k Demínce 
a také ve Škrétově ulici, kudy jezdily linky 
č. 3 a 19, musela být přestavěna kolejová 
křižovatka na Tylově náměstí. Přepojení 
kolejí tu bylo provedeno v nočních ho-
dinách z 22. na 23. dubna, kdy bylo pů-
vodní prosté křížení dvou tratí nahrazeno 
dvoukolejnou odbočkou od náměstí Petra 
Osvoboditele do Bělehradské směrem 
do Nuslí. Ráno 23. dubna tudy poprvé 
projely trojka s devatenáctkou. Ale už 
večer ve 21 hodin začala několikadenní 
velká výluka vyvolaná přestavbami křižo-
vatek u Muzea a rekonstrukcí tratě v Me-
zibranské ulici, kde se odpojoval zrušený 
úsek v Anglické. Celkem 9 tramvajových 

Pavel Fojtík, foto: archiv DPP a autor

Dubnový historický kaleidoskop
V dubnovém historickém ohlédnutí se podíváme na hlavní vinohradské náměstí, které se do dnešní 
podoby proměnilo v roce 1928. Připomeneme si konec provozu legendárních autobusů ŠM 11 
a nakonec se podíváme do nejmenší pražské tramvajové měnírny, která je zároveň služebně druhá 
nejstarší.



Autobus ŠM 11 
s ev. č. 5216 
Dopravní podnik 
zakoupil v roce 
1969. Na snímku je 
v Korunovační ulici 
nasazený na linku 
č. 125, která 
jezdívala z Bořislav-
ky do zastávky 
Revoluční a bývala 
fakticky náhradou 
za neuskutečněné 
prodloužení trolej-
busové linky č. 51.

Dole: Měnírna Starý 
Žižkov po přestav-
bě uskutečněné 
ve druhé polovině 
70. let minulého 
století. Fotografii 
původní podoby 
před přestavbou 
neznáme. 

Zcela dole:  Tak byl 
představen interiér 
nové tramvajové 
měnírny Žižkov 
ve Výročních účtech 
Elektrických podni-
ků za rok 1928.
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linek jezdilo po objízdných trasách, ane-
bo bylo rozděleno. Aby cestující nemuseli 
po Václavském náměstí chodit pěšky, jez-
dily od Můstku k Muzeu dva „pendly“, 
každý po jedné koleji. 

Přestavba kolejí u Muzea trvala čtyři 
dny. Ráno 27. dubna 1928 se tramvaje 
opět rozjely po pravidelných trasách. Pře-
stavba – alespoň pokud jde o koleje – byla 
dokončena. Silniční provoz na Mírovém 
náměstí byl po rekonstrukci převeden 
na obvod náměstí a většina plochy náměstí 
byla upravena na vkusný park. Trvalo ale 
ještě mnoho let, než nově zasázené stromy 
a keře vyrostly do dnešní velikosti. Ještě 
několik desetiletí se ale po náměstí jezdilo 
ve všech jeho částech obousměrně, nikoliv 
jednosměrně, jako je tomu dnes.

v dubnu 1988 dOjezdili  
v praze „šemíci“
Před pětadvaceti lety se Pražané, aniž by 
si to zřejmě uvědomovali, rozloučili s dnes 
už legendárními autobusy ŠM 11. Z jejich 
typového označení, kde Š znamenalo mo-
tor Škoda a M městský, si pražští dopraváci 
vytvořili slangové pojmenování „šemík“, 
„šumák“, „ešemka“, anebo „šiml“, i když 
poslední výraz znamenal také služební vůz.

Vozy ŠM 11 se v Praze poprvé objevily 
v říjnu 1965 a znamenaly přelom v do-
savadní koncepci autobusů. Základem 
konstrukce přestal být spodek nákladního 
automobilu, na který byla dosazena auto-
busová skříň. Nový vůz měl samonosnou 
karosérii s motorem pod podlahou, auto-
matickou převodovku a vzduchové vypru-
žení. Karosérie byla sestavena z panelů 
spojených s příhradovým roštem v jeden 
celek. Podvozkové skupiny, tj. motor, pře-
vodovka a nápravy, byly zavěšeny přímo 
v roštu karosérie. Převodovka byla kon-
struována speciálně pro městské autobu-
sy tak, že se převody řadily automaticky 
v závislosti na zatížení motoru a rychlosti 
jízdy. Dobový propagační materiál uvádí, 
že „automatické řazení dovoluje řidiči sou-
středit se plně na jízdu v přeplněných uli-
cích. Malý minimální průměr otáčení vozu 
umožňuje rychlou dopravu i v úzkých ulicích 
s mnoha zatáčkami.“ 

Z pohledu cestujících byly mimořádnou 
novinkou troje dveře, které významným 
způsobem pomáhaly urychlovat nastupo-
vání a vystupování na zastávkách. Kromě 
typu ŠM 11 během let Dopravní podnik 
kupoval i odvozené typy ŠL 11 (meziměst-
ské linkové) a několik vozů ŠD 11 a ŠL 11 
Turist pro zájezdové potřeby. Tyto odvo-
zené typy měly jiný počet dveří (například 
ŠL 11 měl dvoje – vpředu a uprostřed) 
a mechanickou převodovku. Nebývalý byl 
v té době počet dodaných autobusů. V le-
tech 1965, kdy se objevily první dva vozy, 
do ukončení jejich výroby v roce 1981, kdy 
DPP převzal vozy č. 7100–7241, jich bylo 
dodáno celkem 2256 (včetně deseti vozů 
převzatých v roce 1983 od Pražského do-
pravního střediska). 

Vozy v Praze výrazně pomohly v období 
velkého „boomu“ pražské autobusové do-
pravy, která od roku 1964 začala prochá-
zet netušeným rozvojem. Jejich náhradou 
se staly neméně legendární autobusy Ka-
rosa B 731 a 732 nebo C 734. V dubnu 
1988 provoz vozů ŠM 11 skončil. Jeden 
z nich můžeme vidět v Muzeu městské 
hromadné dopravy v Praze. Přesné dub-
nové datum, kdy poslední „šemík“ jezdil, 
se nám bohužel nepodařilo zatím zjistit.

druhá služebně nejstarší měnírna 
Podíváme-li se do seznamu pražských 
tramvajových měníren, najdeme tam také 
jednu, která obvykle nese označení Starý 
Žižkov, ale často se objeví jen pod jménem 
Žižkov. Měnírnu najdeme poněkud neče-
kaně na místě, kde tramvaje nikdy nejez-
dily: na Kostnickém náměstí. Vypadá spíš 
jako obyčejná trafostanice střední velikosti. 
Její počátky jsou zajímavé, protože nám ob-
jasňují, proč se nachází právě na uvedeném 
náměstí. Přestože tu vznikla měnírna už 
v roce 1922, neměla tehdy s tramvajemi vů-
bec nic společného. Souvisí totiž s běžnou 
elektrickou sítí na Žižkově. Na Žižkově 
vybudoval František Křižík současně s prv-
ní veřejnou elektrárnou v českých zemích, 
kterou uvedl do provozu 1. prosince 1889, 
i potřebnou elektrickou síť, ale na rozdíl 
od dneška stejnosměrnou. Když se Elek-
trické podniky hlavního města Prahy chys-

taly v roce 1922 připojit zdejší síť na síť 
pražskou, musely střídavý proud dodávaný 
z Holešovic na Žižkov měnit na stejno-
směrný. A právě k tomu měla sloužit nově 
postavená měnírna na Kostnickém náměs-
tí o výkonu 475 kW se třemi rtuťovými 
usměrňovači, z nichž dva byly pro napětí 
240 V a jeden pro 500 V. Později přibyl ješ-
tě usměrňovač čtvrtý. Kromě nich tu byly 
i příslušné transformátory. Po ukončení 
přestavby elektrovodné sítě na Žižkově se 
budova měnírny uvolnila, a tak ji Elektric-
ké podniky využily ke zřízení měnírny pro 
elektrické dráhy. V roce 1928 tu byly insta-
lovány čtyři rtuťové usměrňovače o celko-
vém výkonu 1200 kW se čtyřmi napáječi 
a příslušnými transformátory. 

Na sklonku 50. let se počítalo s rekon-
strukcí měnírny, ale akce byla odložena. 
Tehdy se uvažovalo o zrušení měnírny, ale 
nakonec v souvislosti s nástupem ener-
geticky náročnějších tramvají T3 bylo 
rozhodnuto ji zachovat. Její nevýhodou 
ovšem byla zastaralá primární elektrická 
síť o napětí 3 kV. V roce 1967 měla čty-
ři rtuťové usměrňovače AEG s vodním 
chlazením a celkový výkon 1,5 kVA. Za-
řízení už ale bylo označeno jako dožité. 
Nakonec se v roce 1974 rozběhla dlouho 
požadovaná rekonstrukce měnírny. Šlo 
o zásadní přestavbu budovy a instalaci 
zcela nového strojního zařízení – kře-
míkových usměrňovačů. Stavební práce 
se ale dostaly do tak značného skluzu, že 
ještě v průběhu roku 1977 nebyla přestav-
ba dokončena, protože dodavatel stavby 
převedl své kapacity na bytovou výstavbu 
a jiné „prioritní“ akce. Rekonstrukce mě-
nírny byla dokončena teprve v roce 1978. 

Dnes, po dalších postupných moderni-
zacích, má měnírna Starý Žižkov 2 suché 
transformátory o výkonu 1650 kVA a dva 
diodové usměrňovače, rozvodnu vysoké-
ho napětí 22 kV a 4 vývody – z nichž dva 
jsou v provozu a dva slouží jako rezerva. 
Měnírna Starý Žižkov slouží pražským 
tramvajím už 85 let a je tak druhou slu-
žebně nejstarší měnírnou po smíchovské. 
Má jeden primát – z hlediska výkonu je 
dnes nejmenší pražskou tramvajovou mě-
nírnou. 

Dubnový historický kaleidoskop
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Příští stanice: Victoria 
Podzemní dráha v Londýně se pyšní titulem nejstarší na světě, jak jste se již mohli dočíst nejen 
v únorovém DP kontaktu. První vlaky zde projely 10. ledna 1863 na lince Metropolitan Railway 
mezi stanicemi Paddington a Farringdon. Průkopnictví zdůrazňovali při mé nedávné návštěvě 
londýnského dopravního podniku jejich zástupci ve všem – i v typickém logu, z něhož se stal 
turistický suvenýr. V současné době využívá londýnské metro každodenně až tři miliony lidí,  
a nejen proto si zaslouží naši pozornost.
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R ychlý a praktický způsob, jak 
také cestovat po Londýně, 
představují typické patrové au-

tobusy v červené barvě (doubledeckery). 
Během jízdy lze navíc spatřit řadu turis-
tických pozoruhodností, přičemž většina 
z nich se nachází v tzv. zóně 1 z celkových 
šesti zón, do kterých je doprava rozčleně-
na. Britská metropole má se 700 linkami 
jednu z nejrozsáhlejších autobusových sítí 
na světě. „Autobusovou dopravu nám zajiš-
ťují soukromí dopravci, kteří mají smlouvu 
s London Buses (spadající pod Transport 
for London). Ti musí splňovat podmínky, 
jako například: stejný tarif jízdného, čer-
vené autobusy či dodržování emisí,“ uvedl 
Steve Newsome, vedoucí zahraničních 

vztahů londýnského dopravního podni-
ku. Transport for London plánuje trasy 
autobusových linek, určuje úroveň služeb 
a kontroluje dodržování jejich kvality.

I na tramvaje můžete v této pulzující 
metropoli narazit, ale pouze na jedi-
né tramvajové lince (na jihu Londýna). 
Neustále rozšiřovaná je naopak hustá síť 
cyklostezek. Kromě uvedených mož-
ností se můžete v Londýně dopravovat 
příměstskými vlaky, DLR (Docklands 
Light Railway), a také využít speciální 
vlaky spojující londýnská letiště s centrem 
velkoměsta.

Londýnská městská hromadná dopra-
va je mimo jiné mnohdy terčem kritiky 
za zácpy v metru, nebo stojící autobusy 

v centru města, zejména v ranních (8–9 
hod.) a večerních (17–19 hod.) špičkách. 
Pokud se jim vyhnete, londýnská MHD 
vám dobře poslouží. Steve Newsome, 
vedoucí zahraničních vztahů Transport 
for London, nicméně dodává: „Na rozvoj 
a budoucnost myslíme, vždyť si jen představ-
te, že dnes žije v Londýně okolo 7,5 milionu 
lidí, a v horizontu dalších let očekáváme, že 
se nám tady populace zvýší o další milion, 
takže jako kdyby se sem nastěhovala celá 
Praha.“

Při osobním setkání se zástupci tamního 
dopravního podniku, a to přímo v sídle 
Transport for London ve známé Victoria 
Street, padlo mnoho zajímavých a cen-

Text a foto: Aneta Řehková

Dole zleva: 
Doubledecker 
na rušné křižovatce 
v Oxford Street. 

Typické logo metra 
a světoznámý  
Big Ben. 

Dobová pohlednice 
z roku 1924. Výsta-
vu těch nejlepších 
pohlednic s temati-
kou metra můžete 
v London Transport 
Museum navštívit  
až do 27. října.
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ných informací. Zde je výběr z interview 
s vedoucím tiskového oddělení Mattem 
Brownem.

Kdy jste zažil za dobu svého působení 
(na tiskovém oddělení v Transport for London) 
nejtěžší chvíle při spolupráci s médii?
Jednoznačně během loňské olympiády, 
během níž naše MHD přepravila obrov-
ské množství lidí, více než kdy jindy v his-
torii. Ale byla to výzva, které jsme museli 
čelit. Celý svět se najednou soustředil jen 
na Londýn a hry. Komunikace s médii vy-
žadovala masivní přípravu a organizaci již 
dlouhou dobu dopředu hned s několika 
složkami, jako např. policií či záchrannou 
službou. Jeli jsme na plný plyn, a to doslo-

va od rána do noci. I když jsem byl chví-
lemi skeptický, společně s naším týmem 
o 30 lidech na tiskovém oddělení jsme to 
ale myslím zvládli ve finále dobře.

Jakou zajímavou akci jste v poslední době 
uspořádali pro novináře či pro veřejnost?
Zrovna tuto středu (20. 3. 2013 – pozn. 
red.) jsme měli poněkud relaxační událost. 
U příležitosti 150. výročí londýnského 
metra se jím projela sama královna Alž-
běta II. s chotěm Philipem a právě na její 
počest byla pojmenována jedna ze sou-
prav metra. Královská návštěva si vychut-
nala jízdu prázdnou soupravou s osobním 
výkladem, a to z Baker Street příznačně 
do stanice Buckingham Palace. K tak 

významnému výročí jsme ale připravili 
spoustu akcí pro veřejnost po celý rok. 
Chceme všem připomenout, že londýn-
ské metro je opravdu jedinečné, protože 
je první. Vždyť tady se zrodil nápad polo-
žit koleje do podzemí a vytvořit všechny 
ty stanice a tunely.

Prozradíte nám, jaké máte v londýnské 
dopravě novinky pro cestující?
Loni v létě jsme například otevřeli novou 
atrakci zejména pro turisty, lanovku nad 
Temží s nádherným výhledem na město. 
První lanová dráha v naší metropoli – 
Emirates Air Line, pojmenovaná po le-
tecké společnosti Emirates – znamená 
nový článek městské hromadné dopravy.  

Vlevo dole: Setkání 
se zástupci Trans-
port for London: 
Steve Newsome, 
vedoucí zahranič-
ních vztahů (vlevo), 
a Matt Brown, 
vedoucí tiskového 
oddělení. 

Vpravo: Informá-
torky s úsměvem 
pomáhají, radí 
a kontrolují ces-
tující u turniketů 
ve stanici metra 
Victoria na trase 
Victoria line. 

Dole: Turnikety jsou 
v každém vchodu 
i východu metra 
a musíte jimi projet 
platnou jízdenkou.

Vstup do podchodu 
metra Westminster 
Station a turistická 
atrakce London 
Eye při typickém, 
ne příliš příznivém 
počasí.
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Titulní strana 
dvouměsíčníku Me-
zinárodního svazu 
veřejné dopravy 
UITP avizující téma 
sociálních médií 
mezi provozovateli 
veřejné dopravy. 

Fenomén sociálních sítí a médií
Poprvé se k internetu připojil český uživatel v roce 1992. Sotvakdo tehdy předpokládal,  
že se internet stane nedílnou součástí našich životů. Vždyť počet uživatelů internetu v naší zemi se 
za posledních dvacet let dostal téměř na 6,5 milionu. Nikoho asi nepřekvapí, že nejaktivnějšími 
uživateli internetu jsou mladí lidé ve věku 15 až 24 let. Před pár lety ovládl internet i mobilní 
telefony, tzv. smartphony. V České republice se podíl těchto chytrých telefonů blíží 50 %. Dveře 
sociálních sítí a sociálních médií se tak otevřely dokořán…

Vstup proVozoVatele Veřejné dopraVy 
na sociální média by měl být postupný 
a organizoVaný, s nastaVenými Vazbami 
napříč organizační strukturou dopraVce.

Sociální síť lze odborně definovat 
jako množinu sociálních subjektů 
propojených směnnými vazbami. 

Sociálních sítí jsou ve světě tisíce. Do-
minantní sociální sítí, která spojuje celo-
světově více jak 1 mld. uživatelů, je Face-
book. Počet uživatelů Facebooku je v ČR 
více jak 3,7 mil. a toto číslo stále roste. 
Tato sociální síť umožňuje uživatelům 
zejména vzájemnou komunikaci, sdílení 
dat, udržování vztahů a zábavy. Druhou 
nejrozšířenější sociální sítí celosvětově je 
s 200 mil. uživatelů Twitter (v ČR více jak 
100 tisíc uživatelů). Podstatou této soci-
ální sítě je komunikace na bázi krátkých 
textových zpráv, tzv. tweetů. Tato cha-
rakteristika předurčuje ryze informativní 
charakter této sociální sítě. 

Třetím nejrozšířenějším „sociálním fe-
noménem“ je YouTube. Ten dnes před-
stavuje druhý největší vyhledávač na svě-
tě. Každý den uživatelé zhlédnou více jak  
2 mld. videí uložených na kanálu You-
Tube. Z pohledu České republiky jistě 
překvapí, že 70  % mladých lidí ve věku 
20–39 let minimálně jednou měsíčně 
navštíví YouTube. Přehled sociálních sítí 
završí Linkedin, což je profesionální síť 
zaměřená na sdílení kontaktů nebo refe-
rencí mezi zaměstnanci z různých oborů. 
V České republice tuto pracovní sociální 
síť využívá více jak 220 tisíc uživatelů.

Proč být na sociálních sítích?
Tak jako před lety rostly internetové strán-
ky každé organizace jako houby po dešti, 
obdobně je tomu v současné době v oblas-
ti sociálních sítí a sociálních médií. Snad 
každá organizace se snaží být dnes blíž 
svým zákazníkům. Pro tento účel jsou so-
ciální sítě a média velmi vhodné, protože 
komunikace na nich probíhá v prostředí, 
ve kterém se právě zákazník cítí příjemně. 
Uživatelé hledají na sociálních sítích zá-
bavu a zajímavosti. Informace se po soci-
álních sítích šíří velmi rychle a efektivně, 
navíc lze díky ní získat s minimálními ná-
klady zpětnou vazbu obratem od stávají-

cích či potenciálních zákazníků. A koneč-
ně, přítomnost na sociálních sítích zvyšuje 
loajalitu zákazníků a má vliv na reputaci či 
povědomí o konkrétní společnosti.
sociální sítě a veřejná doPrava
Nejen u zahraničních provozovatelů ve-
řejné dopravy, ale i u mnoha tuzemských 
se lze setkat s jejich aktivní existencí 
na sociálních sítích či médiích. Seminář 
na toto téma uspořádal Mezinárodní svaz 
veřejné dopravy UITP v březnu letošního 
roku. Ze zkušeností provozovatelů veřejné 
dopravy vyplývá, že vstup na sociální mé-
dia by měl být postupný a organizovaný, 
s nastavenými vazbami napříč organizač-
ní strukturou dopravce. Při spouštění so-
ciálních médií panovaly prakticky u všech 
dopravců obavy, že bude tento nový ko-
munikační kanál cestujícími zneužíván 
ke stížnostem a negativním reakcím obec-
ně. Pokud se jasně nastavila pravidla, kdy 
ke stížnostem slouží jiný kanál (např. te-
lefonní linka nebo formulář na internetu), 
negativní reakce se prakticky eliminovaly. 
Facebook je nejvíce využíván k představe-
ní specifických událostí/služeb, Twitter se 
obvykle využívá k poskytování informací 
v reálném čase („real-time“), YouTube je 
využíván k prezentaci specifické reklamy/ 
/událostí a konečně Linkedin k náboru 
specializovaných pracovních sil. Více pro-
storu pro specifika sociálních sítí a médií 
u konkrétního dopravního podniku bude 
věnováno v některém z následujících čísel 
DP kontaktu. 

Jiří Došlý, foto: archiv DPP



divadlo: Králova řeč
Divadlo pod Palmovkou připravilo 
na duben (konkrétně 19. a 20. 4.) premié-
ru svého nastudování hry Davida Seidlera 
Králova řeč. Hra, která je předchůdkyní 
slavného stejnojmenného filmu, začala 
vznikat v osmdesátých letech minulého 
století na motivy vzpomínek svérázného 
„královského logopeda“ Lionela Logua. 
Protože však, na základě přísného zákazu 
Alžběty (Královny matky), nesměly být 
Loguovy deníky dotýkající se jednoho 
z nejcitlivějších momentů moderních 
britských dějin během jejího života vydá-
ny, mohla být dokončena až po její smrti 
v roce 2002.

V centru příběhu založeného na sku-
tečných událostech stojí britský král, kte-
rý právě nastoupil na trůn. Jeho problémy 
s koktáním, stejně jako jeho nesmělost 
a psychická zranitelnost zásadně ohrožují 
budoucnost království, které se nachází 
na prahu světové války a naléhavě potře-
buje silnou a kvalitní osobnost ve svém 
čele. Seidlerova působivá a emotivně silná 
tragikomedie je skvělou hrou o překoná-
vání vlastních slabostí a opravdovém vě-
domí odpovědnosti. V roli koktavého krá-
le Bertieho se představí Martin Stránský. 
V režii Petra Kracíka se můžete na scéně 
setkat mj. s Dušanem Sitkem, Kateři-
nou Macháčkovou, Rudolfem Jelínkem 
nebo Petrou Horváthovou v alternaci se 
Simonou Vrbickou. Jako zajímavost lze 
také uvést, že jednu ze zkoušek navštívil 
13. března i nejmladší syn britské králov-
ny Alžběty II. princ Edward s manžel-
kou Sophií a britskou velvyslankyní Sian 
McLeod.

Knihy: Magnesia litera
Ve středu 24. dubna proběhne na Nové 
scéně Národního divadla vyhlášení vý-
sledků výroční knižní ceny kritiků a čte-
nářů Magnesia Litera. Nejdůležitějším 
úkolem, který si před sebe organizátoři 

udílení cen kladou, je především propa-
govat kvalitní literaturu a dobré knihy. 
A to bez omezení a bez ohledu na žánry. 
Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, 
básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci 
a teoretici. Proto bylo ocenění rozvrženo 
do devíti kategorií, které se snaží obsáh-
nout veškerou domácí knižní produkci. 
Porotu k jednotlivým kategoriím delegují 
oborově příslušné obce a organizace. Aby 
se předešlo příliš úzké specializaci, ví-
těze v kategoriích Litera pro objev roku 
a Magnesia Litera – Kniha roku, vybírá 
300 oslovených porotců, od univerzitních 
badatelů až po knihovníky a knihkupce.

hudba: PražsKé jaro
Květen bývá u nás v hudební oblasti již 
pravidelně spojován s mezinárodním hu-
debním festivalem Pražské jaro. Nejinak 
tomu bude i letos, kdy se otevřou brány 
jeho 68. ročníku. Přestože některé akce 
spojené s Pražským jarem proběhnou 
již začátkem měsíce, zahajovací koncert 
festivalu s tradičním programem, Mou 
vlastí Bedřicha Smetany, zazní v neděli 
12. května. Tentokrát to bude v nastudo-
vání Orchestre Philharmonique de Radio 
France pod vedením hudebního ředitele 
Toronto Symphony Orchestra a od le-
tošní sezóny také Royal Scottish National 
Orchestra, kanadského dirigenta Petera 
Oundjiana.

Poprvé se tak klasického Smetanova 
díla na festivalu zhostí francouzští umělci. 
Ostatně, právě francouzská hudba a setká-
ní se špičkovými francouzskými hudební-
mi tělesy a interprety tvoří hlavní progra-
movou osu letošního Pražského jara. Jako 
příklad může sloužit třeba reprezentativní 
výběr z francouzské orchestrální hudby 
večera Symfonického orchestru hl. m. 
Prahy FOK s dirigentem Jean-Claudem 
Casadesusem, kde mají své místo díla 
Camilla Saint-Saënse, Maurice Rave-
la a Francise Poulenca. Bližší informace 

a podrobnosti o jednotlivých položkách 
programu festivalu najdete na internetové 
adrese www.festival.cz.

výstava: radeK Kratina
První rozsáhlá retrospektiva sochaře 
Radka Kratiny (1928–1999) je k vidě-
ní v Domě U Kamenného zvonu až 
do 19.  května. Kratinova tvorba je za-
ložená na principech geometrie. Kratina 
začínal v roce 1948 jako textilní návrhář. 
Již tehdy využil smysl pro řád v ornamen-
tálních strukturách s optickým efektem. 
Studium na VŠUP v Praze v roce 1957 
zakončil úspěšným návrhem souboru 
textilních paneau do interiéru českoslo-
venské restaurace na Expo 58 v Bruselu. 
Současně navrhoval dětské hračky, dře-
věné figurky a varianty papírových kostek 
z vystřihovánek, v nichž uplatnil princip 
pohybu a proměny.

Od roku 1963 se věnoval výhradně vol-
né tvorbě, kterou založil na experimentu 
jako základním principu. Nejprve expe-
rimentoval v grafice, monotypech a fro-
tážích, které byly věcným průzkumem 
zákonitostí řádu a náhody. Grafice se vě-
noval paralelně s další tvorbou až do roku 
1966. V rozmezí let 1980–1983 Kratina 
vytvořil také obsáhlý soubor černobílých 
fotografií pražských náhrobků. Počáteč-
ním impulzem byla snaha zabránit likvi-
daci náhrobku českého surrealisty Jindři-
cha Štyrského ve Strašnicích, ke které se 
připojil celkový pocit beznaděje z dobo-
vého společenského klimatu.  

Kam v Praze za Kulturou
Milan Slezák

Králova řeč vznikla 
v Divadle pod 
Palmovkou v režii 
Petra Kracíka. 

Smetanovu Mou 
vlast přednese  
Orchestre  
Philharmonique  
de Radio France 
pod taktovkou 
Petera Oundjiana.

I letošní ročník 
knižních cen bude 
vyhlášen na Nové 
scéně Národního 
divadla.

Radek Kratina, Arsenál bílých a černých 
válečků, 1983.
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Správná odpověď z Fotosoutěže v DP kontaktu č. 3 zněla: 
smyčka Radošovická (v Praze 10-Strašnicích). Dvě volné vstupenky „Poznejte pražské 
věže“ a DVD „Dopravní podnik pro 21. století“ získali: Otakar Jetel, Petr Potštejnský 
a Jana Stanichová.

Tajenka z minulého čísla: Pravý přítel je ten, který přijde, když všichni ostatní odcházejí.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

Poznáte, na které zastávce byla 
vyfocena tramvaj T3?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte  
dvě volné vstupenky do Veletržního paláce na 
výstavu Huga Demartiniho a publikaci Fakta a legendy 
o pražské MHD.
Odpověď zašlete nejpozději do úterý 30. dubna 2013 
na e-mailovou adresu:  
soutezdpk@dpp.cz (předmět Fotosoutěž).

Křížovka: Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké, … (tajenka)

›››
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