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3EDITORIAL

v  březnovém  čísle  DP  kontaktu  jsem 
na tomto místě připomínal jeden z mých 
cílů, a to snahu ukončit ty smluvní vztahy 
s našimi dosavadními dodavateli, jež vy-
kazují známky nevýhodnosti. Nastartova-
li jsme tak proces, na jehož konci by měly 
být  transparentní  a  výhodnější  smluvní 
podmínky, vedoucí k finanční stabilizaci 
Dopravního  podniku.  Pravděpodobně 
největší změnou v této oblasti je rozhod-
nutí, že si opět začneme zajišťovat některé 
služby částečně sami. Na začátku dubna 
jsme tak veřejnosti představili novou kon-
cepci v oblasti informačních technologií. 
Naším cílem je ve správě IT ušetřit až 20 
procent nákladů oproti  současné situaci. 
Nejvyšší úspory by měl přinést tzv. insour- 
cing,  tedy  návrat  některých  IT  činností 
zpět  do  Dopravního  podniku.  Jinými 
slovy, nebude  je zajišťovat  externí firma, 
ale my sami; součástí právě probíhajících 
změn je i nábor 25 specialistů IT. Nákla-
dy s nimi spojené jsou však již v pětinové 
úspoře kalkulovány. 

Protože  je  oblast  informačních  tech-
nologií  našeho  podniku  velmi  rozsáhlá, 
nebudeme pochopitelně plně soběstační. 
Dopravní  podnik  celkem  spravuje  přes 
400  aplikací,  5000  koncových  zařízení 
(počítače,  notebooky,  tablety,  telefony), 
175 serverů, to vše ve 25 lokalitách. Letos 
bychom proto rádi vypsali čtyři nová vý-

běrová řízení na IT, která by se 
měla zaměřit na údržbu licencí 
pro podnikový systém, podpo-
ru licencí Microsoft produktů, 
podporu  aplikací  a  podporu 
infrastruktury (metalické, op-
tické a bezdrátové sítě). 

Úspory  se  však  nemusejí 
týkat  pouze  výběrových  ří-
zení, ale i nákupů ve správný 
čas. Takovým příkladem jsou 
energie. Za rok 2012 se  tak 
Dopravnímu  podniku  po-
dařilo  ušetřit  167  milionů 
Kč na nákupu energií. A to 
i  přes  to,  že  od  roku  2008 
rostly  celkové  náklady  při-
bližně  o  10  procent  ročně.  Hlavní  pří-
činou  úspory  byl  nákup  silové  elektřiny 
na  energetické  burze  v  momentě,  kdy 
ceny klesly na minimum. Elektřina při-
tom tvoří bezmála 80  % veškerých ener-
getických  výdajů  našeho  podniku.  Díky 
úspoře jsme prakticky nakupovali za ceny, 
které byly aktuální před třemi lety a finál-
ní účet  za  elektřinu  tak byl pod hranicí 
jedné miliardy korun. 

U  ceny  distribuce  energií  samozřejmě 
šetřit nemůžeme, jedná se o regulovanou 
cenu, kterou stanovuje Energetický regu-
lační  úřad. Tato  částka  bohužel  každo-
ročně roste kvůli podpoře obnovitelných 

zdrojů  energie. Také  naše  společnost  je 
tak  do  určité  míry  poškozena  dotacemi 
na solární elektrárny, jejichž boom nastal 
před  několika  lety.  Prostor  tedy  máme 
ve  složce  silové  elektřiny  a  věřím,  že  se 
nám v této oblasti bude i nadále dařit díky 
zrychlenému  procesu  uvnitř  společnosti 
a rozhodování ve správnou chvíli.

Pevně věřím, že tyto úspory nebyly po-
slední. Důležité je však všechny cesty ve-
doucí k úsporám korigovat tak, aby zůsta-
la zachována kvalita služeb pro cestující. 

Milan Křístek,
generální ředitel
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Foto: JPA

Foto: Robert Mara

Foto: Jan Štojdl

Foto: Pavel Fojtík
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Dostihový Den s DPP oPanovali outsiDeři
Poslední dubnová neděle 2013 na závodišti ve Velké Chuchli patřila tradičně Dostihovému dni 
s Dopravním podnikem. Vrcholem programu, skládajícího se z osmi rovinových dostihů, byla Cena 
běloušů CK Martin Tour (II. kat., 1800 m), v níž změřila síly pětice bílých rychlíků. Mezi nimi se 
překvapivě prosadil největší outsider – sedmiletý valach Bailando (na snímku), vedený Bauyrzanem 
Murzabayevem. Druhá, o tři a půl délky za vítězem, skončila další outsiderka Samanthine, nabízená 
v kurzu 7:1. Třetí honorář připadl sázkařsky preferovanému Rabbit Verglasovi. Nečekaného vítěze 
měla i Cena Dopravního podniku hl. m. Prahy (III. kat., 1800 m), kde čtrnáctku soupeřů nečekaně 
brzkým nástupem ještě před cílovou rovinou udolal čtyřletý valach Byskovic s mladičkou amatér-
skou jezdkyní Alenou Pospíšilovou. Jeho triumf byl zároveň nejhodnotnějším tipem dne, a tak ti, 
kteří dali dvojici důvěru, mohli odcházet s osmnáctinásobkem svého vkladu.  

Za Zavřenými Dveřmi
Pražská informační služba pořádá v rámci Univerzi-
ty pro každého cyklus nazvaný Za zavřenými dveřmi. 
Umožňuje tak svým posluchačům seznámit se s místy, 
kam běžný Pražan nemůže. V této souvislosti se obrá-
tila na archiv Dopravního podniku s žádostí o zorgani-
zování exkurze do některého technického zázemí DPP 
– depa, vozovny nebo garáže. Jako atraktivní místo byla 
vybrána vozovna Pankrác. Účastníci, kterými byli větši-
nou aktivní senioři, ji ve dvou skupinách navštívili v so-
botu 13. dubna 2013. Odborný výklad o současnos-
ti provozovny poskytl její vedoucí Vítězslav Pokorný, 
o historii informoval vedoucí archivu Pavel Fojtík. Ná-
vštěva vozovny se setkala s velkým zájmem. Jako zají-
mavost si uveďme, že účastníci exkurze byli překvapeni 
velkou čistotou pankráckých pracovišť. Dodejme ještě, 
že samotné exkurzi ještě 9. dubna předcházela v rámci 
cyklu Za zavřenými dveřmi přednáška vedoucího ar-
chivu DPP v Malém sále Městské knihovny o historii 
MHD v Praze a jejího technického zázemí.  

autobus: RekoRD PaDl
V úterý 23. dubna 2013 se při akci 
nazvané Den rekordů podařilo stu-
dentům ČZU zapsat nový český 
rekord v nejvyšším počtu osob pře-
pravovaných v kloubovém autobusu. 
Stalo se tak v pravé poledne před 
budovou menzy ČZU, kde se au-
tobus naplněný 225 studenty na 10 
vteřin zavřel. Kloubový autobus za-
půjčil Dopravní podnik, který každo-
denní přepravu studentů na Such-
dol zajišťuje. Celou akci dozoroval 
komisař z agentury Dobrý den, jež 
vede Českou knihu rekordů.  

RYChlostnÍ výhYbka osaZena
První rychlostní výhybka na pražské tramvajové síti už je na místě. 
Sloužit bude v úseku mezi Hradčanskou a Prašným mostem, v místě 
původní výhybky na rozřazovací koleje před křižovatkou Prašný most. 
V první fázi by 
měla umožnit 
jízdu rychlostí 
30 km/h přímo 
i do odbočky, 
trvale pak rych-
lostí 50–40 km/h. 
Do provozu by 
měla být uvedena 
na konci září. 

oPRava mostu bRZDÍ GaRÁŽ
Od 29. dubna 2013 byla zahájena rekonstrukce pře-
mostění Jižní spojky naproti vjezdové vrátnici garáže 
Kačerov. Uzavření mostu má zásadní vliv na většinu vý-
jezdů a zátahů kačerovských autobusů, které musí být 
vedeny po objízdných trasách s významným nárůstem 
vzdálenosti i doby jízdy. Jednotlivé etapy prací jsou plá-
novány postupně až do listopadu a během prací budou 
výjezdové i zatahovací trasy a samozřejmě také tra-
sy služebních vozů několikrát změněny. Rekonstruk-
ce zároveň omezí kapacitu Jižní spojky a v některých 
etapách bude mít vliv i na trasu linky 125 a výjezdové 
a zatahovací trasy garáží Vršovice a Hostivař. Podrob-
né informace a postupné změny jsou zpracovány ob-
vyklým způsobem (zadní strany jízdních řádů, vlepky 
a plánky ve vozových náležitostech, nástěnky na gará-
ži), nově jsou využity také informační panely manipu-
lačního pracoviště (článek na str. 12 a 13). 
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Foto: Petr Ludvíček

Foto: Petr Ludvíček

Foto: Petr LudvíčekFoto: SPŠD

holešoviCký PoDChoD v novém
V pondělí 22. dubna 2013 byl odstartován další projekt zamě-
řený na zvelebení pražských podchodů. Tentokráte se pozor-
nost zaměřila na pochod spojující stanici metra s vlakovým 
terminálem v pražských Holešovicích. Studenti Akademie 
výtvarných umění v Praze přenesli na zdi podchodu, který 
k výmalbě poskytl Dopravní podnik, návrh Antonína Matějov-
ského, vedoucího vítězné skupiny. Jeho návrh byl vybrán z dů-
vodu hlubokosti myšlenky, kterou dané dílo ztvárňuje. Po slav-
nostním otevření v pátek 3. května, kdy byla nová ztvárnění 
představena novinářům a čestným hostům, si ho od soboty 4. 
května budou moci užívat i obyvatelé metropole, mající cestu 
např. na holešovické vlakové nádraží.  

matuRanti sPšD v bRitÁnii
Jedinečnou možnost poznat život ve Velké Británii, navštívit mís-
ta známá pouze z učebnic a zdokonalit se v angličtině využilo 
těsně před maturitou 11 studentů posledních ročníků Střední 
průmyslové školy dopravní. Před Velikonocemi se zúčastnili tý-
denního jazykového kurzu v Bathu, lázeňském městě na jiho-

západě Anglie. Dopoledne se učili 
angličtinu v jazykové škole, odpo-
ledne poznávali blízké i vzdálenější 
okolí města. Navštívili například 
legendami opředený Stonehenge, 
univerzitní Oxford, průmyslový 
Bristol i mystické Glastonbury. 
Poslední den strávili budoucí ma-
turanti v Londýně, dopoledne 
v Národním technickém muzeu, 
odpoledne se uskutečnila procház-
ka přes Westminster Abbey, Hou-
ses of Parliament, Piccadilly Circus, 

Trafalgar Square ke katedrále sv. Pavla a k Toweru. Mezi nej-
zajímavější zážitky určitě patřilo cestování veřejnou dopravou. 
V proslulém londýnském metru se naštěstí nikdo neztratil, jízda 
historickým červeným dvoupatrovým autobusem byla symbo-
lickou tečkou za celým pobytem.  

nenÍ CestY ZPět PočtvRté
V pondělí 22. dubna 2013 spustil Dopravní podnik ve spolupráci s Policií ČR další ročník 
kampaně s názvem Není cesty zpět. Cílem pětidenního snažení bylo upozornit chodce 
a zejména školáky na rizikové chování v silničním provozu s ohledem na provoz tramvají. 
Pro zájemce byla připravena speciálně vyzdobená tramvaj, kde nechyběly fotografie z místa 
nehod, plakáty s pravidly bezpečného přecházení a další materiály s bezpečnostní tematikou. 
Na zvídavé dotazy návštěvníků odpovídali policisté z preventivně informačního oddělení 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, kteří společně s dispečery a řidiči DPP informo-
vali přítomné o základních bezpečnostních pravidlech a specifikách tramvajového provozu 
v hlavním městě. 

hostivařskou GaRÁŽ 
navštÍvila DeleGaCe  
Ze sRbska
V pátek 12. dubna 2013 navštívili 
jednotku SVA v Hostivaři kole-
gové z firmy Lasta Beograd. Ná-
vštěva se uskutečnila na žádost 
obchodního ředitele firmy SOR 
Libchavy spol. s r. o. Lasta Beo-
grad patří k největším dopravcům 
v Srbsku. SOR je jedním z hlav-
ních současných dodavatelů Lasty 
Beograd, která disponuje celkem 
900 autobusy. Z tohoto počtu 
se 70 autobusů podílí na přepra-
vě obyvatel Bělehradu a v rámci 
MHD a 120 nese značku SOR. 
Návštěvníci se seznámili s historií 
pražské dopravy a DPP, následo-
vala prohlídka ÚD Hostivař a dis-
kuze k problémům provozování 
a oprav autobusů této značky, 
plánování údržby a organizace in-
tegrované dopravy.  

semafoRY na nÁbřeŽÍ s Plnou PRefeRenCÍ tRamvajÍ
Na SSZ Dukelských hrdinů – Kostelní a SSZ Dukelských hrdinů – nábřeží Kapitána Jaroše byla v dubnu obnovena plná prefe-
rence tramvají. Díky změně řídicí logiky došlo ke zvýšení rychlosti a plynulosti jízdy tramvají. Například v úseku mezi zastávkou 
Strossmayerovo náměstí (od Výstaviště Holešovice) a Nábřeží Kapitána Jaroše došlo ke snížení průměrného zdržení o 12 sekund 
proti předchozímu stavu. Jízdní doby se podařilo snížit i proti původnímu stavu před zahájením všech rekonstrukcí, a to přesto, že 
na signalizaci na nábřeží přibyla nová chodecko-cyklistická fáze a na „Kostelní“ došlo k prodloužení zelených pro chodce napříč 
tratí. Příznivý vliv měla také rekonstrukce tratě, která přinesla odstranění omezených rychlostí a zlepšení směrových poměrů. 
Autorem úpravy logiky obou křižovatek je Technická správa komunikací – Úsek dopravního inženýrství, stejně jako v případě 
signalizací v uzlu Výtoň, kde byla zavedena preference v roce 2012. 
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Dobrý den, musím pochválit páteční poslední jízdu vozů 
Karosa B732. Původně byl nasazen pro tento účel pouze 
jeden vůz, ale jelikož byl doslova natřískán z důvodu vel-

kého zájmu a jeho obsazenost připomínala spíše tonážní zkoušku, 
nasadili jste ještě jeden autobus stejného typu. Jsem rád, že jste 
takto rychle zareagovali. Loučení bylo důstojné a všem zúčastně-
ným zaměstnancům bych rád poděkoval. � Petr�Navrátil

Vážený pane Křístku, 
chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši podpo-
ru, zájem a spolupráci při realizaci 20. roční-
ku Mezinárodního filmového festivalu Praha 
– FEBIOFEST 2013. 

Letošní jubilejní ročník potvrdil neochvěj-
né postavení festivalu mezi nejvýznamnějšími 
českými kulturními událostmi mezinárodního 
rozsahu. Festivalu věnovala pozornost největ-
ší, a nejen česká média, svou přízeň vyjádřili 
i představitelé státu a měst, ve kterých se 
uskutečnil. 

Úspěch festivalu potvrdila i hojná divác-
ká účast dosahující 100 tisíc návštěvníků 
a množství zahraničních hostů – hvězd svě-
tové kinematografie, jakými jsou například 
Geraldine Chaplinová a Richard Lester, dále 

Krzystof Zanussi, Ulrich Seidl, Jan Troell, Jerzy 
Stuhr, Zdena Studenková a řada dalších. 

Tak skvělých výsledků jubilejního ročníku 
bychom však těžko dosáhli bez Vaší vstříc-
nosti, osobní iniciativy a velkorysé partnerské 
pomoci, za kterou bychom Vám a Vašim spo-
lupracovníkům chtěli touto formou poděko-
vat a vyjádřit, že si jí nesmírně vážíme. 

Doufáme, že i Vám spolupráce s festivalem 
přinesla radost, stejně jako zviditelnění Vaší 
práce, a bude podporou pro Vaši další činnost. 

Budeme si velice vážit toho, projevíte-li zá-
jem o spolupráci i v budoucnu. 

S úctou a přáním všeho nejlepšího v pra-
covním i osobním životě. 
� Kamil�Spáčil
� Ředitel�MFF�Praha�–�FEBIOFEST

Dobrý den, 
v úvodu bych se ráda omluvila za chyby, jsem totiž cizinka. Při své ces-
tě tramvají jsem byla velmi mile překvapena, když jsem slyšela, jak řidič 
perfektně informuje cestující o uzavření stanice metra Staroměstská, 
a to nejen v češtině, ale i angličtině. Když uslyšel, že mezi sebou komu-
nikujeme rusky, vysvětlil nám podrobně další cestu i v ruštině. Dopro-

vázím cizince po Evropě již nějaký ten čas, ale s podobným přístupem 
jsem se nikdy nesetkala, a proto bych Vám ráda vyslovila své poděko-
vání za to, jak dobře jazykově vybavené řidiče máte. Pan řidič byl navíc 
dokonale upravený a vypadal velice sympaticky. 

Přeji Dopravnímu podniku a jeho zaměstnancům hodně štěstí, 
zdraví a vše jen dobré.  Olga�Miščuková,�Náchod

Z�dopisu�Kamila�Spáčila,�ředitele�MFF�Praha�–�Febiofest,�generálnímu�řediteli�Milanu�Křístkovi�ze�dne�19.�4.�2013

Z�e-mailu�Olgy�Miščukové�generálnímu�řediteli�Milanu�Křístkovi�ze�dne�25.�3.�2013

Prosím o zvýšenou kontrolu práce řidiče, který řídil v sobo-
tu 6. 4. 2013 spoj linky 131, a to způsobem „brzda – plyn“. 
Jízda se skládala takřka výhradně z prudkých rozjezdů a ná-

sledných prudkých brzdění. I ve svém věku 34 let jsem měl problém 
udržet za jízdy rovnováhu, zatímco starší občané a důchodci sebou 
bezmocně zmítali vozidlem, neboť prudké rozjezdy a brzdění jim 
nedávaly možnost bezpečně dojít od dveří k sedadlu a zpět. K úra-
zům nedošlo jen díky poměrně vysoké obsazenosti vozidla – padají-
cí se vždy zastavili o okolo stojící spolucestující.  Štěpán�Lapáček

Z odpovědi: Na základě uvedené stížnosti byla vyžádána kontrola 
techniky jízdy dotčeného řidiče.

Dobrý den, v pátek 29. 3. 2013 asi v 11:30 jsem cestoval 
tramvají do Břevnova. Seděl jsem v tramvaji, kde najednou 
upadl starší muž a ošklivě se zranil. Stalo se to u stanice 

Drinopol. Rád bych pochválil pana řidiče, který se zachoval velmi 
profesionálně při řešení této nepříjemnosti. Děkuji.  Jan�Kříž

Chtěla bych touto cestou upozornit na řidiče auto-
busu linky 118, který na zastávce Depo Kačerov směr 
Nádraží Braník bez zaváhání resuscitoval zkolabova-

ného staršího muže. Společně s jiným cestujícím a za navigace 
dispečinku Záchranné služby prováděli masáž srdce až do pří-
jezdu sanitky.  Vše se odehrálo v cca 15:50 – 16:00. Myslím, že 
si řidič oprávněně zaslouží dík.  Lenka�Bojarová��

Zdravím Vás a chtěla bych se zeptat, proč v pondělí 22. 
4. 2013 nebyl opět přistaven pro děti školní autobus – 
linka 565 s odjezdem v 7:25 ze zastávky Stadion Stra-

hov. Všichni, kdo čekali na zastávce, nakonec museli jet autobu-
sem č. 167 a děti přišly do školy opět pozdě. To opravdu nejste 
schopni vypravit autobus, který jede jednou za den, včas? Moc 
nás a hlavně děti mrzí, že nejste spolehliví.� Marie�Kučerová

Z  odpovědi:  Ke  zpoždění  uvedeného  autobusu  došlo  kvůli 
technické závadě. Spoj byl nahrazen jiným vozem, avšak z časo-
vých důvodů opožděně. 

Dne 14. 4. 2013 jsem v 7:33 cestoval autobusem 
linky 201 ze zastávky Nádraží Holešovice. Když 
jsem chtěl vystoupit ve stanici Bulovka, řidič od-

mítl otevřít dveře. Několikrát jsem ho na to upozornil, ale 
on mě i přesto odvezl o stanici dál.� Ondřej�Široký�

Z odpovědi: Vedoucí garáže Klíčov s řidičem připomínanou zá-
ležitost projednal. Dle jeho vyjádření cestující požadoval umožnění 
výstupu až po odjezdu ze zastávky.  (Stížnost byla vyhodnocena 
jako neprokázaná.) 

Děkuji za výborné zorganizování autobusového zajiš-
tění v úseku přerušené dopravy metra C v době veli-
konočních svátků. � Dana�Petrová

Pozn.: Za rychlé a profesionální jednání byla řidiči přiznána mimořádná odměna.
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Pražskou městskou hromadnou dopravu čekají další novin-
ky. Společnost ROPID, která má plánování pražské dopravy 
na starosti, hodlá změny spustit deset měsíců po velké revoluci 
v MHD, a to 1. července. Součástí změn budou nové úpravy 
tras tramvají i autobusů, dvě autobusové linky by 
měly být zrušeny úplně. Návrhy nyní projednávají 
městské části, jichž by se změny měly dotknout. 

Podle předběžných plánů uvažuje ROPID o změnách zejména 
v lokalitě Prahy 6, Prahy 4 či Prahy 3. Například v oblasti Evrop-
ské má být kvůli značnému nárůstu počtu cestujících posílena 
tramvajová doprava, Krče by se mělo dotknout zrušení linky 

148 a Žižkova by se měla týkat změna oblíbené 
tramvajové linky 11, která by měla být od léta roz-
dělena na linky dvě, a to 11 a 13. 

Tentokrát je řeč o pod-
chodu v Holešovicích, 
spojujícím obě stanice 
metra. Studenti Akade-
mie výtvarných umění v Praze přenesou na zdi 
holešovického podchodu, který k výmalbě 
ochotně poskytl Dopravní podnik hlavního měs-
ta Prahy, návrh Antonína Matějovského. Práce 
na výmalbě budou probíhat do 2. 5. 2013. Den 
poté bude v 16:00 následovat slavnostní předsta-
vení hotového díla novinářům a aktérům. 

Ve čtyřech stanicích metra vymění letos Dopravní podnik celkem 14 eska-
látorů za sto milionů korun. Kromě výměny celých eskalátorů se uskuteční 
17 generálních oprav jezdících schodů, za které podnik zaplatí 60 milionů 
korun. Kompletně se budou jezdící schody měnit ve stanicích Nové Bu-
tovice, Můstek a Náměstí Republiky na lince B. Šest eskalátorů se vymění 
i ve stanici Můstek na lince A. Vyměňované eskalátory patří mezi nejstarší 

provozovaná zařízení v pražském metru. Začíná se 
na Můstku, Dopravní podnik nyní mění eskalátory 
na Můstku, akce by měla skončit 23. června. Další 

dvojice eskalátorů se zde bude měnit od 24. června do 19. září a poslední 
práce budou probíhat od 20. září do 17. prosince. Nové jezdící schody 
by měly vydržet nejméně 25 let. Všechny eskalátory budou již opatřeny 
bezpečnostními kartáči, které sníží riziko zranění. 

Cyklobus, tradiční pomocník cyklistů, kteří vyrážejí do brdských lesů a okolí, se vydá na trasu tento víkend. Speciální linka jezdí v trase Dobři-
chovice, nádraží – Mníšek pod Brdy, nám. – Kytín, náves a vyveze jezdce od vlaku v údolí Berounky do brdských vrchů, infor-
moval Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje pražskou integrovanou dopravu. Na lince platí tarif PID. 

MHD čekají další změny, platit budou od léta

Studenti AVU  
vymalují podchod

Jezdící schody vymění za nové

Brdský cykloBus opět vyJíždí

5+2�DNY,�25.�DUBNA�2013

PRAŽSKÝ�DENÍK,�17.�DUBNA�2013

METRO,�25.�DUBNA�2013

PRávO,�12.�DUBNA�2013

Aneta Řehková



V jednotce IT vidím především službu zákazníkovi 
– Dopravnímu podniku
Čtvrt roku po nástupu na post vedoucího jednotky Informační technologie předstoupil před novináře 
a oznámil jim, že Dopravní podnik vypovídá tři zásadní smlouvy s dodavatelem, bude si některé 
činnosti zajišťovat sám a chce tak dostat oblast IT pod svou kontrolu. Těžko si představit rychlejší 
vstup do tak velkého podniku. Nejen o tom jsme si s Václavem Svatošem povídali.

8 rozhovor

Co bylo prvotním impulzem, kdy jste se 
rozhodl přijít do Dopravního podniku na tuto 
ostře sledovanou pozici?
Vše se seběhlo poměrně narychlo, ale 
musím říci, že mě zaujal hned první roz-
hovor s panem generálním ředitelem. 
Velmi mě totiž oslovila problematika do-
pravy a Dopravního podniku jako celku. 
Cítil jsem, že nejde o věc všední a taková 
příležitost by se nemusela opakovat, tedy 
mít možnost rozvíjet IT. Všude okolo se 
razantně IT zeštíhluje a v DPP se ukáza-
lo, že outsourcing nemusí být vždy opti-
mální a naopak může být výhodnější ně-
které věci převést pod interní správu ICT 
(informační a komunikační technologie 
– pozn. red.).

Doprava se ovšem ve vašem životě neobjevi-
la poprvé…
Ano, studoval jsem fakultu dopravní 
na ČVUT a doprava obecně mě zajímá 
odmalička. Vnímám ji jako službu, která 
je závislá na potřebách lidí, takže je v čase 
proměnná podle změn jejich potřeb. 
Ve všech druzích dopravy jsou zákonité 
tzv. špičky a sedla, máte k dispozici lid-
ské zdroje a techniku a potřebujete to 
optimálně sladit podle potřeb cestujících. 
Můj vůbec první projekt po škole bylo 
pokrytí potřeb letecké dopravy lidský-
mi zdroji (pracovníky), kde nepravidel-
nost má podstatně větší vliv než třeba 

v MHD. Tam asi začala má manažerská 
kariéra, kde jsem měl na starosti tým 52 
lidí a posléze všechny aplikace, které le-
tiště používalo.

Kdybychom prošli váš životopis celý, vaše 
cesta poté mířila do další velké firmy – České 
pošty. Jaký to byl rozdíl?
Z České pošty mám zážitek ohromné-
ho podniku, kde se odpovědnost za IT 
na jednu stranu zúžila na jakousi servisní 
organizaci, tedy podporu koncových sta-
nic, helpdesk a callcentrum, ale na stranu 
druhou se jednalo o působnost napříč 
celou republikou s 350členným týmem. 
Čekala nás tam velká organizační změ-
na, jednání s odbory a museli jsme např. 
optimalizovat činnosti IT na pobočkách 
pošty na základě implementace reportin-
gu do helpdesku. Dostali jsme se v prů-
měru z 1,5 na 3 zásahy na osobu a den, 
čímž se efektivita práce zvýšila, a to ze-
jména díky přerozdělení rolí a přiřazení 
správné kvalifikace jednotlivým týmům. 
Situace na poště tak byla relativně stabi-
lizovaná…

…a tak přišel čas na změnu?
Nabídka z DPP vypadala opravdu zají-
mavě. Zadání zjednodušeně znělo: máme 
prosinec a 80 procent IT je outsourcováno. 
Do konce února je třeba vypovědět hlavní 
smlouvy a od 1. června si významnou část 
činností zajišťovat interně. Na první po-
hled to byl nemožný cíl, na druhou stranu 
mě nadchlo odhodlání pana generálního 
ředitele, že to myslí vážně, a že mě v tom 
podpoří.

Byla hned od nástupu oblast IT v Dopravním 
podniku pro vás něčím odlišná?
Z hlediska implementace nových apli-
kací, zavedení nových pravidel, to vidím 
v DPP trochu jednodušší, protože ne-
fungujeme na území celé ČR ve srovnání 
s Českou poštou. Co je ovšem obdobné 
s poštou, to je poměrně složitá vertikál-
ní i horizontální struktura společnosti. Je 
těžko ohlídatelné, zda se netvoří zárodky 
IT v této struktuře mimo vlastní jednot-

ku IT. U Dopravního podniku tedy půjde 
po fázi stabilizace o centralizaci. Nemys-
lím tím fanatický proces „všechno IT 
sem“, ale je třeba mít pod jednou správou 
zejména SW a HW, mj. z hlediska sledo-
vání nákladů. 

Dostáváme se k dotyčným vypovězeným 
smlouvám s CSC Computer Sciences. Co pro 
vás tento proces znamená?
Dnes vidím jasně náklady na IT, vidím 
kontrakty, ale neznám detaily tak, abych 
dokázal říci, zda cena odpovídá výsledku. 
Úroveň služeb byla totiž ve smlouvách 
nedostatečně popsána a dalším problé-
mem bylo, že smlouvy byly z hlediska 
výpovědních mechanismů nastaveny pro 
Dopravní podnik nevýhodně. Takže de-
bata začala takto, ano, smlouvy vypovíme 
a zároveň musíme definovat služby tak, 
abychom byli schopni říci, co dokážeme 
zajistit interně a co jsou činnosti, na které 
se vyplatí mít dodavatele. Aktuální pro-
blém je, že hodně činností je outsorcova-
ných a IT v podniku není pod kontrolou. 
Nastartovaným procesem to chceme 
změnit. 

Nemít IT pod kontrolou, to zní trochu hrozivě. 
Jak si to můžeme představit?
Je to podobné, jako když někoho pošlete 
na nákup s určitým obnosem a on vám 
přinese plnou tašku. On tvrdí, že splnil 
úkol a za danou částku nakoupil. Vy ří-
káte, že jste chtěli koupit něco jiného. Je 
to možná trochu extrémní vysvětlení, ale 
podobně tomu tak skutečně bylo. Smlou-
vy byly postavené na poskytování kapacit. 
Dodavatelé nám dali počet mandayů 
(„člověkodní“) a podnik měl dodavatele 
úkolovat. Naše IT ovšem nemělo dosta-
tečné nástroje a kapacity na to, aby doda-
vatele úkolovat a kontrolovat mohlo.

Měl podnik ještě jiné možnosti, než jít cestou 
výpovědí?
Nechat vše ve stavu, v jakém to je, což 
by ale stejně znamenalo potřebu lepšího 
nastavení kontraktů. Nemám-li ovšem 
procesy pod kontrolou, velmi těžko mohu 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Pro interní 
komunikaci 

v DPP je 
důležité, že 

v současnosti 
probíhá 

vyhodnocování 
nabídek 
na nový 
intranet 

DPP. Součástí 
implementace 
intranetu bude 
i extranet, který 
by měl na nový 

intranet 
co nejvíce 
navazovat.



Jednotka IT nemá 
diktovat směr, ale 
snažit se co nejvíce 
ulehčit a zefektiv-
nit práci lidí. Má 
podat návod, ukázat 
trendy a být pod-
porou, říká vedoucí 
jednotky IT Václav 
Svatoš.
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smlouvy zkvalitňovat, precizovat. Prosté 
přesoutěžení 1:1 by bylo zase s rizikem, 
že výsledek bude stejný nebo horší. DPP 
se rozhodl pro výpověď smluv a potřebu 
IT aktivně řídit. Chceme mít kontrolu 
nad dodavateli v tom smyslu, že pokud 
dojde například k bezpečnostnímu in-
cidentu, máme prst na tlačítku a jeho 
službu přerušíme třeba tím, že přístupová 
práva pro dodavatele zrušíme. Budeme-
-li cítit, že potřebujeme speciální službu, 
která není součástí nějakého kontraktu, 
bude to DPP, kdo ji poptá, ne dodavatel. 
Insourcing není o tom, že budeme mít 
všechny IT specialisty u sebe, ale řídicí 
složka bude v každém případě v jednotce 
IT v DPP. Ta se také musí naučit znát od-
povědi na problémy našich zákazníků. 

Čeho konkrétně se týkají vypovězené 
smlouvy?
Jedna vypovězená smlouva se týká čás-
tečné podpory SAPu a byla zrušena bez 
náhrady. Druhá je na podporu aplika-
cí a třetí je na podporu infrastruktury. 
V této třetí oblasti jsme se rozhodli být 
od 1. června integrátorem a za tímto 
účelem jsme vytvořili nová pracovní mís-
ta. V oblasti podpory aplikací jednáme 
s CSC o možném prodloužení smlouvy, 
ale za podstatně výhodnějších podmínek 
pro DPP. V nových podmínkách bychom 
mj. požadovali vyšší kvalitu služeb a větší 
objem práce za stejnou cenu. Dodatek 
by byl nasmlouván na dobu určitou, a to 
do konce února 2014 s dvouměsíční vý-
povědní lhůtou pro případ, že se podaří 

služby zajistit prostřednictvím výběrové-
ho řízení dříve. 

Současně s insourcingem probíhá i nábor 25 
specialistů. Jaké pozice mají předně zaujmout?
Ta škála je velmi pestrá, ale týká se hlav-
ně technologické části jednotky. Jsou to 
především administrátoři a správci in-
frastrukturních prvků, jako jsou servery, 
disková pole, firewally, sítě apod. Je tam 
i skupina lidí zajišťující podporu helpdes-
ku. To si myslím, že je pro zaměstnance 
Dopravního podniku velmi důležité, 
že helpdesk bude záležitostí DPP. Tak-
že rychlost a kvalitu řešení budeme mít 
ve své režii. Ještě bych rád připomněl, že 
dvacet procent je plánovaná úspora ná-
kladů díky insourcingu i přes to, že bude-
me mít dodatečné náklady na těchto 25 
přijatých specialistů. 

Jak byste charakterizoval jednotku IT, co vás 
jako první napadne?
Když se mě někdo takto zeptá, tak aniž 
bych dlouho přemýšlel, vidím v IT službu 
jako každou jinou. Tím, že je to hlavně 
služba, tak je důležité si uvědomit, že tu 
nejsme od toho, abychom diktovali, jakou 
cestou půjdeme, ale snažili se co nejvíce 
ulehčit a zefektivnit práci lidí. Naše jed-
notka není samostatná IT firma, prioritní 
je podnikání Dopravního podniku a IT 
je tu od toho, aby doprava fungovala co 
nejefektivněji. Viděl bych jako problém, 
když jsou pozice šéfů IT silné do té míry, 
že doslova diktují směr (pokud se tedy 
nejedná o IT firmu). IT má dávat návod, 

nasměrovat, jaké jsou trendy, pomoci 
v orientaci v problematice IT běžnému 
uživateli. Často se sleduje kvalita, čas, ná-
klady – to je samozřejmé a je to potřeba. 
Málo je však kladen důraz na zákaznický 
přístup a podstatu služby – spokojenost 
zákazníka.

Jedno z velmi bolavých míst v DPP je 
intranet. Prý se cosi v této oblasti pohnulo 
k lepšímu…
Probíhá poptávkové řízení na implemen-
taci intranetu a v současnosti jsme ve fázi 
vyhodnocování nabídek. Implementace 
je rozdělena na dvě části: tvorba cílové-
ho konceptu, na němž se budou podílet 
zástupci IT, interní komunikace, spisové 
služby, právního odboru, odborových 
organizací. Ve finále by tito měli odsou-
hlasit finální podobu cílového konceptu. 
V průběhu implementace intranetu bude 
rovněž probíhat poptávkové řízení na ex-
tranet, jehož finalizování bude navazovat 
na intranet. Je to rozděleno na dvě čás-
ti, protože pro každou oblast je vhodné 
zvolit z hlediska potřeb DPP a nákladů 
různá technologická řešení. Intranet je 
dnes budován na Microsoft platformě 
SharePoint a ceny licencí jsou adekvátní 
tomu, že s tímto nástrojem lidé denně 
pracují. Z hlediska extranetu dnes ještě 
nevíme, s jakým zájmem se setká prohlí-
žení dokumentů z domova či využívání 
elektronické pošty. Z tohoto důvodu mu-
síme vymyslet řešení, které se bude při-
způsobovat potřebám. Nebudeme platit 
za licence, které nebudou využité. 

Ing. Václav Svatoš nastoupil na pozici 
vedoucího jednotky IT Dopravního podniku 
6. 12. 2012. Po absolvování fakulty dopravní 
na ČVUT pracoval mj. jako vedoucí odd. 
Plánování provozu v Českých aeroliniích, 
ředitel pro aplikace a uživatelskou podporu 
Letiště Praha a ředitel sekce zákaznické služby 
ICT České pošty.



Vedoucí jednotky 
Správa Vozidel 
a Autobusů Jan 
Lebeda a gene-
rální ředitel Iveco 
Czech Republic 
Pavel Pachovský 
provedli v atriu 
hostivařských 
dílen slavnostní řez 
dortem.

Vlevo: Někteří 
zájemci o poslední 
jízdu linky 122 se 
do vozu ani nevešli.

Dole: Petr Žák 
odjezdil i poslední 
regulérní linku 
(122) Karosy B732 
s mechanickou 
převodovkou, která 
vyjela v pátek  
19. dubna 2013 
ze zastávky Depo 
Hostivař směr 
Opatov. 

Karosa se loučila. 
S grácií a v plné parádě
V pátek 19. dubna 2013 se Dopravní 
podnik oficiálně rozloučil s další 
legendou městské hromadné dopravy 
– Karosou B732. Po čtvrtstoletí, kdy nás 
„dáma s převodovkou“ dopravovala 
do zaměstnání, škol, na výlety i domů, 
byla poslána do důchodu. Že by odchod 
v tichosti a zapomnění? Omyl, v plném lesku 
a za mimořádného zájmu nejen médií.
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P ředzvěstí velkého loučení byly již 
čtvrteční jízdy na linkách 201, 
175 a 256, které si nenechali ujít 

nejen skalní příznivci městské hromadné 
dopravy, ale i obyčejní cestující. „Na ko-
nečné bylo celý den spoustu lidí. Někteří byli 
s foťáky doslova rozeseti po trati, jiní sledo-
vali jízdu z různých vyvýšenin nebo i stro-
mů. Popravdě, takový zájem jsem nečekal,“ 
svěřil nám své pocity řidič Petr Žák, který 
za více než dvacet let práce u DPP řídil 
„odcházející“ Karosu nesčetněkrát. 

Oficiální páteční rozlučku odstartovalo 
v zasedací místnosti JSVA v Hostivaři 
lehce nostalgické zmapování kariéry Ka-
rosy B732, kterého se ujali představitelé 
Dopravního podniku a zástupci doda-
vatele značky Karosa, nyní již řadu let 
působící pod hlavičkou Iveco. Slavnost-
ní náladu všech zúčastněných, kteří čile 
vzpomínali na svá jinošská léta s Karosou, 
okořenil přípitek nealko šampaňským, 

zvoleným mimo jiné kvůli přislíbeným 
zkušebním jízdám. 

Poté se celá společnost přesunula 
do prostoru hostivařského atria, kde 
již nedočkaví pamětníci z řad řidičů 
a dlouholetých pracovníků ÚD BUS 
doslouživší Karosu B732 fotili a natáče-
li, oceňovali dokonalý retro vzhled vozu 
ŠM 11 nebo obdivovali nové autobusy 
z produkce firmy Iveco. Úvodní pro-
slov vedoucího jednotky Správa Vozidel 
a Autobusů Jana Lebedy doplnil o roz-
luštění číselného označení Karosy a malý 
náhled do historie generální ředitel Ive-
co Czech Republic Pavel Pachovský: 
„Sedmička  na  začátku  znamenala  odkaz 
na výrobkovou definici platnou v RVHP 
a současně symbolizovala sedmdesátá léta, 
kdy  byla  řada  700  vyvíjena.  Druhé  číslo 
určovalo délku autobusu – trojka zname-
nala  jedenáctimetrové vozidlo,  čtyřka se-
dmnáctimetrové  (tedy  kloubový  autobus) 

a pětka dvanáctimetrové vozidlo. U řady 
B, která se používala nejvíce, označovala 
jednička  na  konci  vozidlo  s  automatic-
kou  převodovkou  a  dvojka  pak  vozidlo 
s převodovkou manuální.“ Formální část 
akce uzavřelo symbolické nakrojení dor-
tu ve tvaru Karosy a následně společné 
„mlsání“ všech zúčastněných před zku-
šebními jízdami. 

Páteční čtrnáctá hodina pak přines-
la loučící se Karose kýženou pozornost 
a odchod v plném lesku. Fotoaparáty ná-
vštěvníků autobusového obratiště v Hos-
tivaři cvakaly, televizní štáby kvapně točily 
a zhruba devadesátka těch, kteří se přišli 
svézt, než vůz naposledy zatáhne, nadše-
ně oslavovala odchod legendy. Loučení 
s Karosou se opravdu povedlo, a tak ne-
zbývá nic jiného, než se těšit na další roz-
lučku, tentokráte tramvajovou. V hlavní 
roli budou vozy KT8D5.  

Jana Šejnohová, foto: Petr Ludvíček

Autobusy Karosa B732 budou 
likvidovány standardním 

způsobem, tedy nabídnou se 
obálkovou metodou k odprodeji, 
případně se ekologicky zlikvidují. 

DPP má v současné době 
v evidenčním stavu 1271 autobusů 

s průměrným stářím 8,78 roku. 
Nejvíce zastoupeným typem 

ve vozovém parku je standardní 
nízkopodlažní Citybus (324 ks).

Vozidel řady 700 se vyrobilo více než 37 tisíc. Výroba 
byla zahájena v roce 1981 a skončila v roce 1997. 

Na výrobní řadu 700 navázala řada 900, jejíž produkty 
končily z 93 % v zahraničí. 



Nahoře: Dlouhole-
tým zaměstnancům 
vozovny Vokovice 
poblahopřál i Milan 
Slunečko, vedoucí 
jednotky Správa 
vozidel Tramvaje, 
a Petr Hloch, 
vedoucí jednotky 
Provoz Tramvaje.

Vlevo dole: Jan 
Sototna strávil 
v DPP celý život, 
proto u historic-
kých fotografií rád 
zavzpomínal. 

Vpravo:  Vlasta 
Šmolíková začala 
nakonec tramvaje 
řídit na plný úvazek 
a od roku 1982 je 
věrná Vokovicím. 

Vozovna Vokovice je už babičkou
V pondělí 29. dubna se ve vestibulu metra Dejvická odehrála oslava 
osmdesátých narozenin. Hlavním aktérem nebyla starší dáma, 
ale vokovická vozovna, která v letošním roce projde významnou 
„omlazovací kúrou“.
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P řání setkat se se zaměstnanci, kteří 
ve vokovické vozovně prožili vět-
šinu své kariéry, i při dalších kula-

tinách vozovny vyjádřil na úvod generální 
ředitel DPP Milan Křístek. Zajímavosti 
ze života vozovny a vokovická nej poho-
tově přidal vedoucí oddělení Archiv Pavel 
Fojtík a poté se už jen děkovalo. Děkoval 
vedoucí jednotky Provoz Tramvaje Petr 
Hloch i vedoucí jednotky Správa vozidel 
Tramvaje Milan Slunečko. Slova díků 
patřila pětadvaceti dlouholetým zaměst-
nancům vozovny, kteří se velkou měrou 
zasloužili o její dobrou pověst. Před ote-
vřením výstavky historických fotografií, 
kterou si mohou cestující prohlédnout až 
do konce května 2013, si pozvaní hosté 
připili na další úspěšná pracovní léta a za-
sloužilí pracovníci obdrželi z rukou gene-
rálního ředitele drobné dárky. Mezitím už 
se všichni těšili, až ochutnají dort ve tvaru 
tramvaje, jenž svou dokonalostí poutal po-
zornost také u náhodných kolemjdoucích. 

Po oficiálním slavnostním ceremoniálu 
zbyl prostor na oslovení některých pamět-
níků, mezi nimiž jsem si vybrala dlouho-
letou řidičku tramvaje Vlastu Šmolíkovou 
a bývalého vedoucího depa Jana Sototnu. 
Vyučená truhlářka Vlasta Šmolíková strá-

vila u Dopravního podniku více než čty-
ři desítky let a se svou prací u DPP byla 
vždy spokojená. „Nejdříve  jsem pracovala 
u Luboše Kysely v Muzeu MHD. V té době 
jsem řídila brigádně a jezdila jsem i se sta-
rými  vozy.  Byla  jsem  vlastně  v  posledním 
kurzu, který na staré vozy proběhl, a na to 
jsem  hrdá,“ vzpomíná Vlasta. Po úraze 
ve sportu pro ni již práce plná ohýbání 
nebyla, a proto vyzkoušela řízení tramvaje 
na plný úvazek. Nejprve ve vozovně Ko-
bylisy a od roku 1982 ve Vokovicích, kde 
pracuje doposud. „Provoz je sice hrozný, ale 
mě to baví. Určitě je lepší řešit dopravní situ-
ace, než se v sobotu a neděli nudit u přejíždě-
ní z konečné na konečnou,“ dodává svérázná 
Vlasta, která na konec letošního roku plá-
nuje odchod do důchodu. Na léta strávená 
ve vokovické vozovně nad fotografiemi rád 

zavzpomínal i bývalý vedoucí depa Jan So-
totna. „Začínal jsem v roce 1971 jako smě-
nový mistr, pak jsem nějaký čas dělal techni-
ka a nakonec vedoucího depa,“ zmapoval své 
působení Jan. „Člověk určitě nezapomíná, 
když v Dopravním podniku strávil celý ži-
vot. Rád vidím bývalé kolegy a samozřejmě 
se aktivně zajímám i o aktuální dění,“ sdělil 
nám Jan Sototna. Nezbývá tedy než po-
přát vozovně hodně zdaru do dalších let, 
a ať se v „novém kabátě“ líbí. 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna

Ocenění zaměstnanci k 80. výročí vozovny Vokovice: 
Adam Luděk • Bahula Antonín • Bečvářová Marie • 
Boháč Jaromír • Cína Vasil • Dupač Luboš • Frýdl Karel  
• Hájek Pavel • Jůn Václav • Kroj Ivan • Krulich Mirek  
• Mrázek Petr • Prejsa Jan • Prokop Stanislav • Scholz 
Rudolf • Skala Josef • Skála Pavel • Sototna Jan • Suchý 
Jaroslav • Šimůnek František • Šmolíková Vlasta • 
Šroubková Anna • Ulrich František • Vondra Miroslav • 
Žalud Miloslav



Nahoře: Detail 
ovládacího displeje.
Dole: Řidič při 
obsluze ovládacího 
displeje.

Kačerov spustil systém 
Manipulačního pracoviště
Garáž Kačerov testuje od března letošního roku nový systém tzv. „Manipulačního pracoviště“, který 
přináší významné zlepšení předávání provozních informací řidičům. Zároveň zajišťuje informační 

podporu výpravčím pro eliminaci nestandardních stavů, zejména pozdních výjezdů či nevypravení.
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Na základě 
ideNtifikace 
zaměstNaNeckou 
čipovou kartou 
jsou řidiči 
Na ovládacím 
displeji zobrazeNy 
aktuálNí provozNí 
iNformace 
k příslušNé směNě

J en málokdo si v současné době doká-
že ještě představit plánování, přípra-
vu, řízení provozu nebo informování 
cestujících bez používání moderních 

řídicích a informačních systémů. Infor-
mační podpora tvorby jízdních řádů, plá-
nování služeb řidičů nebo dispečerského 
řízení umožňuje mnohem efektivnější 
výkon příslušné činnosti.

 
Prvním imPulsem byly Povodně
V rámci garáží a vozoven zatím byla 
z hlediska informační podpory trochu 
opomíjena jedna ze základních činností, 
a to přímé sledování a řízení vypravování 
vozidel a řidičů. I když úplnou pravdou 
to není. Původní myšlenka vybudování 
systému pro sledování a řízení činnos-
tí před výjezdem a po zatažení vznikla 
v bývalém o.z. Autobusy již v roce 2002, 
podle zkušeností ze zajišťování dopravy 
při a po povodni. 

Následně zpracovaný projektový záměr 
byl poté postupně upravován a přizpůsobo-
ván jak organizačním změnám, tak i vývoji 
ostatních přímo navazujících informačních 
systémů. V loňském roce pak navrhovaný 
systém Manipulačního pracoviště konečně 
dostal šanci na svou realizaci.

Jaké Jsou základní funkce 
maniPulačního Pracoviště?
Systém Manipulačního pracoviště zajiš-
ťuje sledování a evidování všech činností, 
probíhajících před výjezdem a po zátahu 
řidičů a vozidel na příslušné výpravně. 
Na základě identifikace zaměstnaneckou 
čipovou kartou jsou řidiči na ovládacím 
displeji zobrazeny aktuální provozní in-
formace k příslušné směně a případné 
další informace výpravny nebo garáž-
mistrů. U vybraných klíčových infor-
mací je možnost nastavení tisku. Systém 
dále umožňuje zobrazování provozních 
informací, které se netýkají pouze kon-
krétní směny, na velkoplošném panelu 
s tím, že zadávání těchto informací je 
umožněno jak centrálně (z oddělení Pří-
prava provozu), tak lokálně na příslušné 
garáži.

Na základě identifikace a potvrzení řidi-
če eviduje systém převzetí informací a vo-
zových náležitostí pro příslušnou směnu. 
Výpravčí a garážmistři jsou tak prakticky 
okamžitě informováni o případných mi-
mořádných stavech (například nedosta-
vení se řidiče, pozdní nástup na směnu, 
nevyzvednuté vozové náležitosti, apod.) 
a významně se snižuje riziko pozdních 
výjezdů či nevypravení. 

Systém je propojen se stávajícími apli-
kacemi Služby řidičů a Řízení vozového 
parku pro zobrazení všech relevantních 

Jaroslav Koudela, foto: JPA
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údajů podle plánovaného vypravení a také 
pro zajištění okamžité aktualizace dat při 
operativních změnách (přidělení výkonu 
ze zálohy, změna přidělení vozu, apod.). 
Výpravčí i garážmistři mají možnost 
do systému vkládat další operativní infor-
mace a pokyny pro řidiče, které byly do-
sud řešeny různou formou vložených listů 
či psaných poznámek ve vozových náleži-
tostech nebo v rozpisu směn a vozů. 

PostuP Při nástuPu řidiče 
na směnu ve výPravně:
• Před vyzvednutím vozových náležitostí 
řidič označí zaměstnaneckou kartou pří-
tomnost na pracovišti.

• Na ovládacím displeji se řidiči zobrazí 
základní informace k jeho směně a pří-
padné doplňující informace výpravny 
nebo garážmistrů (například: „podepsat 
dovolenou“, nestandardní parkování vozu, 
požadavek na dostavení se ke garážmis-
trovi za účelem přidělení jiného autobusu, 
prokazatelné seznámení s normou, apod.), 
u vybraných doplňujících informací včetně 
možnosti tisku.
• Řidič na ovládacím displeji potvrdí pře-
vzetí informací a vozových náležitostí.
• Na pracovišti směnového výpravčího i ma-
nipulantky se objeví informace o správném 
převzetí vozových náležitostí řidičem, který 
má dle rozpisu tuto směnu přidělenou.

PostuP Při ukončení směny řidiče 
na výPravně:

• Řidič odevzdá vozové náležitosti, je-
jichž odevzdání opět potvrdí přiložením 
zaměstnanecké karty ke čtečce.

• Na pracovišti směnového výpravčí-
ho a manipulantky se objeví informace 
o tom, že vozové náležitosti odevzdává 
řidič stanovený rozpisem směn.

V rámci zkušebního provozu na gará-
žích Kačerov probíhá ověřování a ladění 
systému tak, aby dle plánovaného harmo-
nogramu mohl být do konce roku 2013 
postupně nasazen i na všech ostatních 
garážích. Výhledově systém umožňuje 
propojení na další připravované aplikace 
(např. Evidence výjezdů a zátahů, apod.) 
a principiálně je zde samozřejmě možnost 
rozšíření i na další provozní jednotky. 

Celkový pohled 
na Manipulační 
pracoviště v kače-
rovské výpravně.

Vlevo: Detail 
zobrazení na PC 
výpravčího. 
Vpravo: Detail vel-
koplošného panelu.



Nahoře: Hotovo. 
Vozovnu Motol 
mohou bez obav 
využívat všechny 
typy tramvají. 

Dole: Hala vozovny 
Pankrác krátce 
po zahájení prací.

Kozlíky aneb Rekonstrukce kolejí v pražských vozovnách 
Dopravní podnik zahájil v roce 2011 kompletní rekonstrukce kolejí v halách tramvajových vozoven, 
kterým se dosud podrobily depa Motol a Pankrác. Rozsáhlé investice v hodnotě desítek miliónů 
korun si vynutil zanedbaný stav kolejí a jejich nosných konstrukcí. Rozsáhlých rekonstrukcí vozoven 
se DPP zhostil jako první na území bývalého Československa.
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P ro běžné vypravení funguje 
v hlavním městě sedm vozoven: 
Hloubětín, Kobylisy, Motol, Vo-

kovice, Pankrác, Strašnice a Žižkov. Jejich 
rekonstrukce jsou často posuzovány jako 
objemný finanční náklad, jenž by nebyl 
nutný, kdyby se Praha v nedávné minulosti 
nepřikláněla k nákupu tramvají Škoda 14T 
a 15T. Toto tvrzení je ovšem nutné vnímat 
jako velmi tendenční. Pouze jediná z vozo-
ven (Hloubětín) byla postavena po druhé 
světové válce. A přestože ostatní vozovny 
nebyly od svého zprovoznění neměnné, 
velké rekonstrukce se jim vyhýbaly.

Nosné konstrukce kolejí v halách vozo-
ven a koleje samotné postupně chátraly 
a trpěly často neodbornými zásahy. Třeba 
vedením vzduchotechniky či vodovodů, 
které byly připevňovány  k ocelovým nos-
níkům a sloupkům, čímž zvyšovaly jejich 
zátěž. Kromě stáří se právě zátěž ukázala 
jako palčivý problém těchto konstrukcí.

Celý systém uspořádání kanálů, kolejí 
a jejich konstrukční řešení byly poplatné 
době svého vzniku, kdy se počítalo s rela-
tivně lehkými dvounápravovými vozidly. 
Při montáži nosných kozlíků (stojek) se 
mnohdy improvizovalo a jako materiál 
posloužilo kdeco, přičemž vynikaly ze-
jména staré kolejnice. Na téže konstrukci 
se pak odstavovaly třívozové vlaky vozů 
staré konstrukce o hmotnosti okolo 22 tun 
i „dvojčata“ tramvají T3 s váhou 33 tun. 

Příchod každého dalšího typu znamenal 
další navýšení hmotnosti. Markantní to 
bylo zejména u typu KT8D5 (38 tun) 
a poté samozřejmě u nízkopodlažních 
vozů, neboť užití jakéhokoli poměru níz-
kopodlažního prostoru se projevuje nabí-
ráním na váze.

Pokud některý ze sloupků či nosníků 
projevoval viditelné známky poškození, 
docházelo v minulosti opakovaně k provi-
zorním opravám, mnohdy velmi diletant-
ského ražení. Přinesly jen dočasné zlepšení 
poměrů ve vybraném uzlu a po několika 
letech vznikalo stejné nebezpečí, byť neby-
lo na první pohled tolik patrné. Až v po-
sledních letech se ve vybraných vozovnách 
prováděly lokální opravy vybraných kolejí 
s doplněním nových podpor, které byly 
závislé na přidělení finančních prostředků 
a netýkaly se všech hal.

Na základě výzvy DPP se počátkem 
roku 2010 začala problematikou zabývat 
firma Pontex. Celkem vytipovala 17 hlav-
ních závad, které se ve všech vozovnách 
v různých stupních deformace opakovaly. 
Jen pro zajímavost, například ve vozovně 
Strašnice byly objeveny kolejnice, které 
byly k nosné konstrukci připevněny skrze 
otvor vedený přímo skrz patu kolejnice. 
To je z konstrukčního hlediska naprosto 
nepřípustné, protože narušení válcovaného 
materiálu znamená jeho oslabení (v tomto 
případě navíc v jeho nosné části). Objevena 

byla řada velmi starých a opotřebených ko-
lejnic, přičemž rekordmanem byly výrobky 
kladenské strojírny datované rokem 1935.

Vůbec nejhorší stav vykazovala vozovna 
Strašnice, u níž se v minulosti několikrát 
zvažovalo její zrušení, a tak se do ní pří-
liš neinvestovalo. V těsném závěsu byla 
vozovna Žižkov. Výše uvedené závady si 
okamžitě vynutily omezení nebo dokon-
ce zákaz provozu na vybraných kolejích. 
V některých vozovnách musely být změ-
něny plány při odstavování vozů. Typic-
kým příkladem byly tramvaje Škoda 15T 
ForCity, jež mají krajní podvozky umístě-
né přímo pod čely. Pokud se sjely za sebou 
na jedné koleji dva vozy tohoto typu, pů-
sobily na krátkou část koleje obrovské ná-
pravové tlaky, a to i v místech, kde chybělo 
stabilní podepření.

Po dokončení mimořádných kontrolních 
prohlídek byly navrženy provizorní opravy 
kritických kolejí a bodů s životností do doby 
realizace celkových oprav vozoven, které se 
ukázaly jako nevyhnutelné. Mezitím inže-

Pro Československý Dopravák zpracovali: Libor Hinčica, Petr Mašek, Tomáš Míčka, Petr Klimeš, Radek Líbal a Jan Eisenreich, foto: Jiří Kejdana



Nahoře: Ztužidla, 
která zajišťují kon-
strukci proti podél-
nému namáhání.

Dole: Kompletní 
rozbourání desky 
vozovny v Motole 
se ukázalo jako pří-
nosné ke zrychlení 
postupu prací.
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nýři ze společnosti Pontex vypracovali 11 
návrhů nového typu nosných konstrukcí 
a řešení upevnění kolejí pro připravované 
rekonstrukce vozoven. Výsledkem bylo ře-
šení jak z monolitického betonu, tak z pře-
dem vyhotovených prefabrikátů, a to buďto 
železobetonových, nebo předpjatých (ty se 
vyznačují lepší pevností). 

Vzhledem k průběžnému zvyšování 
hmotnosti tramvajových vozidel bylo 
rozhodnuto provést návrh podepření, 
které respektuje tzv. zatěžovací schéma 
ideálního normového zatěžovacího vlaku. 
Tento vlak představuje výrazně těžší vo-
zidlo (s nápravovými tlaky okolo 11–12 
tun), než jaké v současné době na českých 
kolejích můžeme potkat. To znamená, že 
při takto provedené rekonstrukci odpadá 
nutnost provádění selekce vozů či jiných 
omezení ve vozovnách.

Koleje a původní nosné konstrukce byly 
sneseny. Namísto nich byly užity příčné 
železobetonové prefabrikované polorá-
mové stojky ve tvaru písmene U, které se 
ukládají na nové příčné základové pásy. 
Ty byly navrženy tak, aby je bylo možné 
umístit do původních základů. Jakmi-
le jsou prefabrikované podpěry usazeny 
na svá místa a upevněny, jsou na ně ulo-
ženy podélné prefabrikované nosníky 
o délce 9 m. Usazení se provádí přes spoj 
skrze ocelové dráty (vrubové klouby), jež 
vyčnívají z podpůrných „úček“. Po upev-
nění podélných nosníků a jejich rektifikaci 
se prefabrikované díly vzájemně sešroubují 
a prolévají se speciálními ztužovacími zá-
livkami (plastbetonem), které zajišťují ne-
jen dostatečné spojení, ale i ochranu proti 
účinkům bludných proudů.

Po celé délce vozovny ovšem nenalezne-
me jen soubor prefabrikátů. Velmi důleži-
tou roli hrají monolitická stěnová ztužidla, 
která zachycují účinky podélných sil kolej-
nice (vznikajících při akceleraci a brzdění, 
případně rozdílem teplot) přenášejících se 
do nosníků. Přenos podélných sil zajišťují 
masivní vodorovné kotevní trny, přechá-
zející z nosníků do ztužidel. Ztužidla již 
nejsou tvořena prefabrikáty a jejich betonáž 
se provádí klasickým způsobem vždy až 
na místě. Jejich délka je 4,5 m a společně 
s dvěma devítimetrovými nosníky na každé 
straně tvoří jeden tzv. dilatační celek o sou-
hrnné délce 22,5 m. Podle potřeby je mož-
né realizovat úpravu délky jak v samotném 
ztužidle, tak pomocí atypické délky nosní-
ku, čehož se využívá hlavně na koncích hal. 

Ve chvíli, kdy jsou dokončeny stojky 
(podpěry), podélné nosníky a ztužidla, 
je stavba připravena na upevnění bezsty-
kové koleje. Na základě požadavku DPP 
byly použity bezžlábkové kolejnice S49E1 
s upevňovacími uzly Vossloh W-Tram. 
Konstrukce je dále doplněna podlahami 

z dubových impregnovaných fošen umís-
těných v úrovni temene kolejnice. Ty lze 
v případě požadavku bez dalších úprav 
přemístit do úrovně jednoho metru pod 
temenem kolejnice a podlahy v revizních 
kanálech na úroveň 1,7 m pod temenem 
kolejnice. 

Během let 2011 a 2012 byly popsaným 
způsobem rekonstruovány dvě pražské 
tramvajové vozovny, a sice Motol a Pan-
krác. Obě byly totiž určeny pro deponová-
ní nových nízkopodlažních tramvají 14T 
a 15T. V Motole se oprava týkala pouze 
dvou jejích hal II a III (s výjimkou kole-
jí denní údržby) a jedné koleje v hale I. 
U zbývajících kolejí byla v nedávné minu-
losti provedena dílčí oprava nosných kon-
strukcí, které tak svým technickým stavem 
zatím vyhovují pro provoz všech tramvají.

Jak se ukázalo v průběhu rekonstrukce 
motolské vozovny, využití starých zákla-
dů způsobovalo značné protažení stavby, 
neboť krátery v podlahách mimo jiné zne-
možňovaly pohyb těžké techniky. Zároveň 
bylo zjištěno, že snaha nezasáhnout do in-
ženýrských sítí se míjí účinkem, protože 
byla objevena vedení, o nichž se dosud 
nevědělo. Rekonstrukce části haly I se tak 
protáhla na 5–6 měsíců.

Proto bylo u první lodi haly II užito od-
lišného způsobu rekonstrukce, který byl 
poté převzat rovněž do pankrácké vozovny 
a bude užíván také u všech dalších. Celá 
betonová plocha haly byla zcela rozbita, 
načež byl prostor užitím těžké techniky vy-
bagrován až k zemině. Betonová deska se 
základy pro upevnění nosných konstrukcí 
byla vybudována zcela nová včetně úprav 
vedení sítí a nového odvodnění. S výjimkou 
obvodových stěn haly a střechy tedy nezůstal 
v prostoru pro odstav vozů kámen na kame-
ni. Tento styl opravy se ukázal jako mnohem 
pružnější a rychlejší, takže stavbu se podařilo 
dokončit během jednoho měsíce. 

Druhá pražská vozovna rekonstruovaná 
v roce 2012 byla Pankrác. Rekonstrukce 
se týkala lodí 1–4. Oproti motolské vo-
zovně byla ovšem navržena výstavba ko-
lejové dráhy systémem „top-down“, tedy 
seshora dolů. Jedná se o způsob výstavby 
kolejových drah s pevnou jízdní dráhou, 
který se využívá zejména při stavbě vyso-
korychlostních železnic. Přestože kolejiště 
pankrácké vozovny není vysokorychlost-
ní železnicí, má s ní mnoho společného. 
U vysokorychlostních železnic se napří-
klad uplatňuje pevná a tuhá konstrukce 
spodní stavby kolejové dráhy, kterou 
ve vozovně představují základové pásy 
a stojky. Stejně tak je shodná železobe-
tonová nosná deska pro jednotlivé upev-
ňovací uzly kolejnic, kterou ve vozovně 
tvoří železobetonové nosníky. Nechybí 
ani pružné upevnění kolejnic (ve vozovně 
W-Tram od Vosslohu) a zapomínat ne-
smíme ani na vysokou přesnost konečné 
geometrické polohy kolejnic.

Rekonstrukce jedné koleje vozovny 
spolkne zhruba 3,5 mil. Kč. Předpokláda-
ná životnost činí podle předpokladů DPP 
více než 50 let. S ohledem na důmyslné 
technické řešení dimenzované pro velké 
podélné síly je možné na všech rekonstru-
ovaných kolejích provádět nově zábrzdné 
zkoušky, což bylo doposud výsadou jen 
určených kolejí.

V dubnu roku 2013 byla zahájena ob-
dobná rekonstrukce větší části vozovny 
Vokovice. Předpokládá se, že postupně 
budou rekonstruovány všechny pražské 
tramvajové vozovny. Nejdříve by mohly 
následovat Hloubětín a Kobylisy, s ohle-
dem na rozmisťování dalších dodávek vozů 
15T. Oprava by se měla vyhnout pouze 
vozovně Střešovice, kde sídlí muzeum 
pražské MHD. Zde se zatím s doplněním 
sbírkového fondu o těžší nízkopodlažní 
vozy nepočítá. 



Požární jevy 
uvnitř kontejneru 
jsou nebezpečné 
a zároveň fascinující.

Dole: Hlavní in-
struktor Jan Letko 
(vpravo bez přilby) 
provádí bezpeč-
nostní instruktáž 
před vlastním 
cvičným zásahem.

Hasiči DPP 
ve zkoušce ohněm
Zaměstnanci Hasičského 
záchranného sboru 
podniku absolvovali 
praktický výcvik 
v havlíčkobrodském 
požárním polygonu. 
Hasiči měli jedinečnou 
příležitost se tváří 
v tvář postavit požáru 
v uzavřených prostorech, 
tedy ve velmi specifických 
a rizikových podmínkách.
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Požární jevy – flashover, rollover, 
backdraft – jsou obecně defino-
vány jako nelineární průběh roz-

voje požáru a jejich společným znakem je 
skokové zvýšení intenzity hoření a roz-
šíření požáru, často spojené s bezpro-
středním ohrožením zasahujících hasičů. 
Anglické názvy se používají proto, že tyto 
jevy byly poprvé popsány v angloameric-
ké odborné literatuře, a také proto, že ne-
mají v češtině ani v jiných jazycích stejně 
stručné a výstižné ekvivalenty.

Uzavřený oheň = neviditelný 
nepřítel
Požární jevy mohou „číhat“ na hasiče prá-
vě v čase příjezdu první požární jednotky, 
kdy je požár ještě ohraničený v jednom 
požárním úseku, například v uzavřené 
místnosti nebo technologickém pro-
storu. V té době ještě nedošlo k většímu 
rozšíření požáru a navenek se projevuje 
zejména průnikem kouře do dalších pro-
stor objektu, případně aktivací elektrické 
požární signalizace. Nevhodný postup 
hasičské jednotky v takovém případě, ze-
jména neuvážené otevření dveří prostoru, 
kde hoří, nebo podcenění připravenosti 
osobních ochranných pomůcek a haseb-
ních prostředků, může podpořit vznik 
požárních jevů a způsobit rychlé rozšíření 

požáru, odříznout ústupové cesty zasahu-
jícím hasičům a znesnadnit evakuaci osob 
z dalších částí objektu.

Pro vytvoření praktických zkušeností 
hasičů s chováním požáru v uzavřených 
prostorách a získání správných návyků 
bezpečnosti práce a taktiky hašení se 
v USA a západní Evropě začala budovat 
výcviková zařízení, umožňující reálnou 
simulaci požárních jevů v kontrolova-
ných podmínkách. V posledních letech 
byla tato výcviková zařízení zavedena 
i u hasičských záchranných sborů (HZS) 
v České republice, buď v podobě tzv. 
flashover-kontejnerů, což jsou vyřazené 
ISO-kontejnery, kde jsou požární jevy 
vytvářeny pomocí pevných paliv, nebo 
v podobě technicky složitějších výcviko-
vých trenažérů, kde je jako palivo použí-
ván zpravidla propan-butan.

hasiči dpp ve flashover- 
-kontejnerech
S požáry v uzavřených prostorách se sa-
mozřejmě mohou setkat i hasiči Doprav-
ního podniku, proto se vedení HZS DP 
rozhodlo přistoupit k provedení výcviku 
podnikových hasičů v některém z výcvi-
kových zařízení, dostupných v České re-
publice. Na základě dlouhodobě dobrých 
vztahů a vzájemné výměny zkušeností byl 
zvolen flashover-kontejner HZS kraje 

Vysočina, umístěný na výcvikové základ-
ně územního odboru Havlíčkův Brod. 
Na podzim roku 2012 se výcviku zú-
častnily první dvě skupiny zaměstnanců 
HZS DP a v dubnu 2013 je následovala 
třetí skupina v obvyklém složení šestnácti 
výjezdových hasičů a pěti zaměstnanců 
vedení a odborných služeb HZS.

Výcvik probíhal vždy pod vedením 
zkušených instruktorů HZS kraje Vyso-
čina z územních odborů Havlíčkův Brod 
a Žďár nad Sázavou. Po důkladné kon-
trole osobních ochranných prostředků 
a bezpečnostní instruktáži všech účast-
níků následovalo zapálení „požáru“ dře-
věných palet v ohništi uvnitř kontejneru. 
Hasiči, rozděleni do dvou skupin a vy-
baveni kompletními zásahovými oděvy 
a dýchacími přístroji, vstoupili do kon-

Michal Brunner, foto: Kamila Drábková



Bezpečný vstup 
do nebezpečného 
prostoru, napl-
něného horkými 
zplodinami hoření.

Hasiči Dopravního 
podniku v dýchací 
technice vstupují 
do kontejneru, roz-
díl teplot přesahuje 
100 °C.
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tejneru, kde proběhla simulace rozvoje 
požáru. 

Instruktoři při simulaci usměrňují 
proud horkých spalin z ohniště pomo-
cí klapek na střeše kontejneru takovým 
způsobem, že nespálené plynné produkty 
pyrolýzy (tepelného rozkladu hořlavých 
materiálů) odhořívají doslova nad hla-
vami hasičů uvnitř kontejneru. Z popsa-
ných požárních jevů má tento děj nejblíže 
k rolloveru. Jedním z hlavních přínosů 
takto prováděné simulace je to, že hasiči 
si prakticky ověří důležitost dodržování 
zásad pro bezpečnou činnost na požářišti, 
zejména nutnost pohybu při zemi, a zá-
roveň získají důvěru k moderním ochran-
ným prostředkům, které zde umožňují 
přežití v prostoru s nedýchatelnou atmo-
sférou, minimální viditelností a narůstají-
cí teplotou.

Účinné impUlzní hašení 
Ve druhé části výcviku instruktoři před-
vádějí možnosti použití kombinované 
vodní proudnice a taktiku bezpečného 
vstupu dvojice hasičů do „hořícího“ kon-
tejneru. Princip spočívá v ochlazování 
žhavých zplodin hoření krátkými impul-
zy roztříštěného vodního proudu, nejprve 
skrze pootevřené dveře a následně uvnitř 
kontejneru. Krátké vodní impulzy účinně 
snižují teplotu plynů v prostoru, a tím vý-
znamně snižují riziko vzniku nebezpeč-
ných požárních jevů. Malá spotřeba vody 
při impulzním hašení omezuje vznik vět-
šího množství vodní páry, která by jinak 
mohla opařit zasahující hasiče. Po dů-
kladné ukázce ze strany instruktorů si 
každá dvojice cvičících hasičů vyzkoušela 
bezpečný vstup a natažení vodního prou-
du dovnitř kontejneru. Když byl ohnivý 
živel udolán a poslední hasiči vyšli ven, 
z ohniště stoupaly jen obláčky páry.

Výcvik ve flashover-kontejneru byl pro 
HZS Dopravního podniku poskytnut ze 
strany HZS kraje Vysočina bezúplatně, 
podnik hradil jen dopravu hasičů vlast-
ním autobusem a přepravu vyřazených 
palet nákladním automobilem. Instruk-
toři umožnili našim zaměstnancům 
seznámit se tváří v tvář s chováním po-
žáru v uzavřeném prostoru a doslova si 
sáhnout na plameny a vyzkoušet jejich 
zkrocení pomocí v principu jednoduché, 
ale velmi účinné taktiky hašení. 

Pro další období je výcvik dojednán 
také na požárním trenažéru Školního 
a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně 

a záměrem do budoucna je provádět 
výcvik na nejmodernějším a také nej-
náročnějším požárním polygonu v ČR 
ve Zbirohu, včetně vyškolení vlastních 
hasičů-instruktorů. Věřme, že se hasiči 
Dopravního podniku budou i nadále se-
tkávat s ohnivými fenomény častěji při 
odborné přípravě, než při skutečných 
požárech. 

Flashover – náhlé vzplanutí 
předmětů z hořlavých 
materiálů, nahřívaných předtím 
zplodinami hoření a sálavým 
teplem z rozvíjejícího se požáru 
v uzavřeném prostoru.

Rollover – šíření požáru 
odhořívajícími zplodinami hoření 
a plynnými produkty tepelného 
rozkladu hořlavých materiálů, 
proudícími zpravidla pod stropem 
místnosti nebo chodby ve směru 
od ohniska požáru.

Backdraft – náhlé vzplanutí 
zplodin hoření a hořlavých 
materiálů po vniknutí vzdušného 
kyslíku (např. rozbitím, 
prasknutím okna nebo otevřením 
dveří) do uzavřeného prostoru, 
kde předtím došlo k útlumu 
hoření vlivem nedostatečného 
přístupu kyslíku, ale zůstala 
zachována vysoká teplota 
a vysoká koncentrace hořlavých 
plynů.



Staniční zabezpečovací zařízení
Tento článek volně navazuje na miniseriál o vlakových zabezpečovačích, uveřejňovaný v minulých 
číslech DP kontaktu. Tentokrát se v pražském metru zblízka podíváme na funkci staničního 
zabezpečovacího zařízení.
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Úkolem staničního zabezpečo-
vacího zařízení (dále jen SZZ) 
je zajistit, aby povolující znak 

na návěstidle byl rozsvícen jen tehdy, 
jsou-li splněny všechny podmínky pro 
bezpečnou jízdu vlaku k následujícímu 
návěstidlu. Žádná chyba výpravčího tedy 
nemůže (s výjimkou nouzové obsluhy) 
způsobit nehodu – nanejvýš může dojít 
ke zpoždění vlaku. Informace ze SZZ 
jsou dále zpracovány stacionární částí 
vlakového zabezpečovače, který vyloučí 
nerespektování zakazující návěsti stroj-
vedoucím.

Základní informací nezbytnou pro čin-
nost SZZ je informace o volnosti nebo 
obsazenosti kolejiště, tedy o aktuální 
poloze všech vlaků. K tomu účelu jsou 
v pražském metru používány kolejové 
obvody a v poslední době také počíta-
če náprav. Kolejiště je přitom rozděleno 
na kolejové úseky rozdílné délky, která 
se v metru vzhledem k požadovanému 
krátkému následnému intervalu pohybu-
je od desítek do stovek metrů. Pro zají-
mavost: nejkratší kolejové úseky jsou LT3 
a LT20 = 14 m a nejdelší IP2 = 405 m. 
Průměrná délka je okolo 150 metrů.

Princip kolejového obvodu je prostý: 
zdroj se propojí s kolejovým přijíma-
čem a jako propojovací vodiče se využijí 
pojížděné kolejnice, které samozřejmě 
musí být vzájemně elektricky izolované. 
Zásadně se (s výjimkou spádovišť) pou-
žívají paralelní obvody, kdy nápravy vlaku 
„šuntují“ (tj. nedokonale zkratují) kolejni-
ce a k nim paralelně připojený elektricky 
„měkký“ zdroj, což vede k poklesu napětí 
na kolejovém přijímači a k indikaci obsa-
zení obvodu.

Aby byla zajištěna vysoká odolnost 
proti rušivým signálům, jsou obvody na-
pájeny z elektronických měničů 275 Hz. 
Ve funkci kolejových přijímačů se v metru 
používají dvoufázová indukční kolejová 
relé DSŠ-12. Ta reagují pouze na vstupní 
signál s kmitočtem 275 Hz, který musí 
mít také definovaný fázový posun vzhle-
dem k napětí měniče. Ve zkušebním pro-
vozu jsou v současné době elektronické 
kolejové přijímače TCR, které by případ-
ně mohly být použity na trati V.A.

Jednotlivé kolejové obvody musí být 
z hlediska signálu 275 Hz elektricky od-
dělené izolovanými styky, ale současně je 
třeba zajistit průchod zpětných trakčních 
proudů přes styk. K tomu slouží stykové 
transformátory dimenzované na proud 2x 
2000 A. S nimi je spojen závažný problém: 
pokud nemají zpětné proudy v levé a pravé 
kolejnici stejnou velikost, dojde k přesyce-
ní jádra transformátoru a k odpadu kolejo-
vého relé. A právě k tomu občas dochází 
u výhybkových obvodů, kde není možné 
zajistit, aby obě kolejnice měly stejný elek-
trický odpor. Řešením je použít u výhyb-
kových úseků místo kolejových obvodů 
počítače náprav. Ty se skládají z detekto-
rů kol (kolových senzorů) montovaných 
na stojinu kolejnice a z elektronických čí-
tačů umístěných v reléové místnosti.

Detektor kol obsahuje vysílač 250 
kHz a dvě přijímací cívky uspořádané 
ve společném krytu tak, aby na základě 
deformace magnetického pole způsobené 
nákolkem bylo možné zjistit přítomnost 
a směr pohybu každé jednotlivé nápra-
vy vlaku. Tyto informace jsou bezpečně 
zpracovány čítači a obvod je indikován 
jako volný, pokud je počet náprav, které 
z úseku vyjely, shodný s počtem náprav, 
které do úseku vjely. Výhodou počíta-
čů náprav je, že na jejich činnost nemají 
trakční proudy a jejich nesymetrie žádný 
vliv. Nevýhodou je nutnost vizuální kon-
troly volnosti úseku při každém znovu-
zapnutí (např. po odstranění poruchy) 
a skutečnost, že nereagují na případný 
lom kolejnice.

Kromě volnosti všech kolejových úseků, 
které leží v zamýšlené jízdní cestě, zajiš-
ťuje SZZ před rozsvícením povolující 
návěsti splnění dalších podmínek, mezi 
které patří zejména:
• správná poloha a závěr výměn v jízdní 
cestě;
• odvratná poloha a závěr výměn pro boč-
ní ochranu;
• zakazující návěst na kolizních návěsti-
dlech (pro jízdu v protisměru a z boku).

Činnost SZZ je řízena buď příkazy vý-
pravčího z ovládacího pultu nebo počíta-
če, nebo dálkovými povely od dispečera, 
příp. ze systému ASDŘ. Chybný povel 
přitom nemůže způsobit nebezpečný stav 
(výjimkou je nouzová obsluha zařízení, při 
které za splnění podmínek pro jízdu vlaku 
na návěst „Opatrně“ odpovídá výpravčí). 

Při podrobnějším pohledu je možné tvr-
dit, že funkce SZZ sestává z jednotlivých 
na sebe navazujících postupně provádě-
ných a neustále kontrolovaných sekvencí 
logických operací. Přestože tato funkce 
je jako stvořená pro realizaci počítačem, 
vedla k tomu dlouhá cesta. V době zahá-
jení prací na projektu ZZ trasy C praž-
ského metra bylo u ČSD právě zaváděno 
tehdy progresivní zcela nové stavebnico-
vé reléové SZZ typu AŽD-71. To bylo 
modifikováno i pro potřebu metra, které 
se tak vyhnulo nutnosti použít předchozí 
generaci zařízení.

Aniž bychom zacházeli do podrobnos-
tí, uveďme, že SZZ AŽD-71, jímž jsou 
dosud vybaveny všechny provozní úseky 

Jaroslav Hauser, foto: Jan Mátl st.

Vlevo: Bezkontaktní 
měnič BZS1-275/ 
/R96 vyrábí ze 
síťového kmitočtu 
50 Hz napájecí 
signál 275 Hz pro 
kolejové obvody. 

Vpravo: Počítače 
náprav AZF před-
stavují alternativu 
ke kolejovým 
obvodům. Pokud 
jsou na displejích 
nuly, je kolejový 
úsek volný.

U reléového SZZ 
volí výpravčí počá-
tek a konec jízdní 
cesty stisknutím 
tlačítek umístěných 
v reliéfu kolejiště 
na ovládacím pultu. 
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s výjimkou IV.C1 a IV.C2, využívá in-
formace z kolejových obvodů a počítačů 
náprav a sestává z:
• ovládacího pultu výpravčího s tlačítko-
vou volbou jízdních cest;
• volicí skupiny, jejíž logické funkce (kte-
ré nejsou bezpečnostní) jsou realizovány 
pomocí běžných kódových relé telefonní-
ho typu. Volicí skupina přebírá a eviduje 
povely z ovládacího pultu, pomocí smě-
rových relé vylučuje volbu protisměrných 
cest a vydává povely pro přestavení výměn 
do správné polohy;
• V-bloků pro ovládání výměn a z elek-
tromotorických přestavníků. Ty společně 
zajišťují přestavení výměn do požadované 
polohy a bezpečnou kontrolu této polohy;
• prováděcí skupiny, jejíž logické funkce 
(které jsou bezpečnostní a jakákoliv záva-
da se projeví bezpečnějším, tj. restriktiv-
nějším směrem) jsou realizovány pomocí 
zabezpečovacích relé 1. bezpečnostní 
třídy. Prováděcí skupina zajišťuje splnění 
všech bezpečnostních podmínek a její 
činnost končí rozsvícením povolující ná-
věsti na příslušném návěstidle;

• světelných návěstidel. Ta používají pro 
každé návěstní světlo dvouvláknovou žá-
rovku s elektrickou kontrolou celistvosti 
vlákna (při přerušení hlavního vlákna se 
zapíná náhradní, při přerušení náhrad-
ního vlákna dochází k přenosu návěsti 
na předchozí návěstidlo).

Ve stanicích Nádraží Holešovice, Lád-
ví a Letňany (a také v depu Hostivař) je 
ve funkci SZZ v provozu elektronické 
stavědlo ESA-11M, které vzniklo ve spo-
lupráci firem AŽD a Starmon. Skládá se 
zejména z:
• hlavního a záložního ovládacího počíta-
če, který nahrazuje ovládací pult a umož-
ňuje komfortní komunikaci s výpravčím 
pomocí obrazovky, myši a klávesnice;
• dvojice technologických počítačů, které 
bezpečně plní požadované funkce. Pře-
depsaného stupně bezpečnostní integrity 
(SIL = 4), který připouští výskyt nebez-
pečné chyby 1x za 10 000 roků, je do-
sahováno dvoukanálovým zpracováním 
informací dvěma rozdílnými programy 
přeloženými dvěma rozdílnými překlada-
či, a bezpečnou komparací.

Elektronické stavědlo je kompatibilní 
se stávajícími kolejovými obvody, počítači 
náprav, přestavníky i návěstidly, a kromě 
původních umožňuje realizovat i mnoho 
nadstavbových funkcí. Na rozdíl od re-
léového plní elektronické SZZ pomocí 
interfejsů a dálkového přenosu také funk-
ci traťového ZZ v přilehlých stanicích 
bez kolejového rozvětvení, která kromě 
získávání a předávání informací pro sta-
cionární část vlakového zabezpečovače 
spočívá zejména v ovládání permisivních 
návěstidel.

Aby SZZ tak jako dosud bezpečně 
a spolehlivě plnilo svoji nezastupitelnou 
úlohu v provozu metra, vyžaduje pečlivou 
údržbu pracovníky s vysokou kvalifikací, 
která se uplatní zejména při odstraňo-
vání poruch. Jejich počet je vzhledem 
k rozsahu a složitosti SZZ možné označit 
za nízký, přičemž některé z nich (zejména 
u kolejových obvodů) jsou ve skutečnosti 
požadovanou reakcí zařízení na nesplnění 
vnějších podmínek pro jeho činnost (např. 
nesymetrie trakčních proudů, vodivé pře-
mostění izolovaných styků, apod.).  

Dole zleva: Jeden 
elektronický kolejo-
vý přijímač TCR by 
mohl v budoucnu 
nahradit až 8 relé 
DSŠ. Zachovává 
jeho přednosti a je 
ještě odolnější proti 
rušivým signálům.  

Vnitřní výstroj 
kolejových obvodů 
M43 je soustředěna 
do jednotek NRJM 
(Napájecí a Reléová 
Jednotka Metro).  

Kolejová relé  
DSŠ-12S pra-
cují na principu 
Ferrisova motoru: 
interakce dvou 
napětí způsobí 
vznik pohybového 
momentu v hliníko-
vém segmentu.

Ovládací pracoviště 
elektronického SZZ 
tvořené monitory, 
myší a klávesnicí 
umožnilo podstatně 
zvýšit komfort 
obsluhy. 



Další výhybka hlásí: 
Hotovo!
Letošní porce výměn výhybek v pražském metru začala 
na Velikonoce, a to v prostoru stanice I. P. Pavlova. 
Oproti loňským výměnám se tato akce poněkud lišila – 
pracovalo se totiž na třech pracovištích zároveň.
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P ři loňských sanacích výhybek 
jsme v článcích vždy zdůrazňo-
vali specifikum těchto stavebních 

akcí – čety pracují v omezených prosto-
rech a v časové tísni. To se nezmění ani le-
tos, kdy se po velikonoční výměně na Pav- 
láku bude pokračovat u stanice Kačerov 
a Háje. Každá z těchto tří akcí má, resp. 
bude mít i další zvláštnosti. Těmi u stanice 
I. P. Pavlova na trase C byly tři pracoviš-
tě: výměna výhybky č. 1 v 2. koleji, fixace 
čtyř dřevěných pražců před výhybkou č. 2 
na 1. koleji a sanace dilatačního zařízení 
v kolejišti v tubusu Nuselského mostu. 

Přesný sled činností samotné výměny 
výhybky v 2. koleji jsme již popsali v ak-
tualitě minulého čísla DP kontaktu a ne-
třeba jej opakovat. Zajímavější jsou od-
lišnosti od jiných výměn. Tou velikonoční 
byla například výměna poměrně dlou-
hého přípojného pole do spojky A-C až 
před tlakový závěr. Proto se demontovala 
přívodní kolejnice s předstihem, spojka se 
vyloučila zhruba týden před zahájením 
prací a bylo možné v ní zaparkovat dvou-
cestný bagr. Vlastní výměna při souvislé 
dopravní výluce zahrnovala přímou část 
koleje a bezprostřední část odbočky zasa-
hující do průjezdního průřezu. 

Druhé pracoviště se v 1. koleji před vý-
hybkou č. 2 týkalo fixace čtyř dřevěných 
pražců, které toto přechodové pole tvoří. 
„Jedná se o přechodový úsek mezi pražci ulože-
nými v betonu a pražci uloženými ve štěrko-
vém loži před samotnou výhybkou,“ popisuje 
Josef Čáslavský, vedoucí oddělení Opravy, 
a v popisu pokračuje: „Předně byl vyhrabán 

štěrk, pražce byly poté zality pomocí prysky-
řice do formy, čímž byly dokonale zpevněny, 
a následně opětovně zasypány štěrkem.“ Třetí 
pracoviště by mohlo nést název Výměna 
dilatačního zařízení v kolejovém svršku 
i s pražci v Nuselském mostě. Dřevěné 
pražce zde sloužily od zahájení provozu 
roku 1974 a bylo třeba je vyměnit v celé dél-
ce dilatačního zařízení. „Všechny tyto práce 
byly náročné na koordinaci. Vzhledem k nedo-
statku místa se pražce navážely až při vlastní 
činnosti. Bylo třeba dobře sladit práce odvozu 
kolejnic a starých pražců z mostu s odvozem 
vytěženého materiálu z výhybky u stanice 
I. P. Pavlova,“ vysvětluje Josef Čáslavský 
a dodává: „I po dopravní stránce vše v akci 
Pavlák klaplo, jednotka Provoz Metro nám 
vyšla vstříc tak, že jsme na práci měli v rámci 
možností dostatek času.“

Na všechny tři práce, tedy na hlavní prá-
ci ve druhé koleji i na práce v první koleji 
a na výměnu dilatace, byl jediný vedoucí 
prací. Musel se pohybovat mezi všemi pra-
covišti, ale stíhal a měl vše pod kontrolou. 
„Lze vyjádřit jen pochvalu,“ říká Zdeněk 
Rampa, vedoucí odboru Řízení provozu, 
a připojuje osobní vzpomínku: „Pohled 
na pracoviště, jak jednotlivé práce navazu-
jí, jak funguje koordinace, je úžasný! Tam 
není třeba vydávat navíc žádné povely, vše 
je synchronizované a pracovní čety, osádka 
služebního vlaku i řidič dvoucestného bagru 

pracují jako hodinový strojek. Jde o návaz-
nost zhruba deseti úkonů pod dozorem ří-
dicích pracovníků, kdy všichni znají své po-
vinnosti a nehrozí žádné zmatené povely.“ 
Ne každý to dovede, pracuje se v podzemí 
s minimálním prostorem kolem pracoviště 
a s velkým důrazem na dokonalou přípra-
vu sledu služebních vlaků, kam co depo-
novat. „Jednotlivé služby DPP spolupracují, 
ale vše si musí řídit dodavatel, který by to bez 
zkušeností těžko zvládl,“ uzavírá Zdeněk 
Rampa. 

Je pravda, že se každou akcí zaměstnan-
ci učí a zdokonalují, ale na druhou stranu 
je každá výhybka originál co do prostředí, 
umístění i popisu činností. Při pohledu 
do harmonogramu se dá vyčíst, že je vše 
rozpočítáno na tři dny souvislé práce, re-
zerva je opravdu minimální. Za běžný 
dvoudenní víkend se to zvládnout nedá, 
proto se vždy hledá v kalendáři víkend, 
prodloužený o svátek. Rozpracován je 
už harmonogram na červencovou sana-
ci na Kačerově – ta je zajímavá tím, že se 
budou vyměňovat dvě výhybky v jedné 
stanici. Bude to tedy logisticky daleko ná-
ročnější, aby se podařilo veškerý materiál 
včas odvozit a navozit. O jedné výhodě se 
tady hovořit dá, a tou je přímé napojení 
pracoviště na depo, takže se plánuje výluka 
celého depa a spojovací koleje do stanice 
Kačerov. Ale o tom zase příště. 

Petr Ludvíček, foto: Zdeněk Rampa a Ivan Přibyl

Jedno ze tří praco-
višť bylo zamě-
řeno na výměnu 
dilatačního zařízení 
v tubusu Nuselské-
ho mostu.

Dole vlevo: Ko-
ordinace návozu 
a odvozu materiálu 
je jednou z nejtěž-
ších činností, kterou 
je třeba přesně 
naplánovat. 

Dole vpravo: 
Dvoucestný bagr 
je neodmyslitelným 
pomocníkem každé 
sanace výhybky 
v metru. 

Detailní pohled 
na čtyři dřevěné 
pražce přechodové-
ho pole před výhyb-
kou, které prošly 
speciálním uložením 
do pryskyřice.



Nahoře:  Tažné 
zařízení pro přesné 
ustavení nápravy 
do pracovního 
postavení tramvaje 
na soustruhu. 

Dole zleva: Pod-
vozek tramvaje 
15T v pracovním 
postavení. 

Centrální řídicí 
panel soustruhu. 

Výsledek měření 
a návrh postupu 
na displeji řídicího 
panelu.

VýpraVa na 12. kolej V HostiVaři
Jednotka Správa vozidel Tramvaje je v Opravně tramvají vybavena řadou zajímavých a unikátních 
zařízení, nutných pro zajištění vysoké kvality oprav. V DP kontaktu jsme již na toto téma uveřejnili 
několik článků, na které chceme dnes navázat.

V  říjnovém vydání časopisu roku 
2012 byl uveden nový soustruh 
firmy Rafamet S.A. z Polska, 

umístěný ve vozovně Hloubětín. Byly po-
psány důvody instalace, základní termíny 
z tohoto oboru a vysvětlena funkce stro-
je. Tím byla doplněna potřebná kapacita 
obnovy profilu kol, zvláště k postupnému 
nárůstu počtu tramvají 15T ve vozovém 
parku Dopravního podniku.

V Opravně tramvají je od roku 2004 
instalován podpovrchový soustruh pro ob-
novu profilu kola – PUS 1435/80 CNC 
– výrobek firmy UNIT PLUS (firmu 
založili konstruktéři obráběcích strojů ze 
Škody Plzeň). Další stroje tohoto typu 
pracují např. v DP Liberec a v Moskvě. 

Podpovrchové soustruhy vyrábí pouze 
několik firem a vzhledem ke špičkové 
technické úrovni nejde o velkosériovou 
produkci. Kromě již uvedených je to He-
genscheidt (Německo), Talgo (Španělsko), 
Niles-Simmons (Německo + USA) – tato 
firma vyrábí podpovrchové frézy – metoda 
je používána více v USA a Japonsku.

Pracoviště bylo vybudováno na 12. ko-
leji hostivařské opravny. Soustruh je typu 
CNC – Computer Numeric Control (čí-
selné řízení počítačem). Po zavezení tram-
vaje stroj provede měření stavu opotřebení 
profilu a počítač sám navrhne technologic-
ký postup dalšího obrábění – to lze v pří-
padě potřeby manuálně změnit. Ovládání 
soustruhu je realizováno centrálním řídi-

cím panelem. Na jeho displeji se znázorňují 
tyto výsledky, včetně průběhu navazujícího 
obrábění. K ustavení tramvaje do přesné 
pracovní polohy slouží podpovrchové tažné 
zařízení (přesný řetěz s tažnou tyčí).

Systém upínání a pohonu umožňuje 
obrábět kola všech našich tramvají – T3, 
T6, KT8, 14T i 15T. Za rok 2012 pra-
covištěm prošlo téměř 600 vozů. Četnost 
obnovy profilu je velmi složitou technic-
kou otázkou. Jeho opotřebení je výsled-
kem řady faktorů včetně interakce mezi 
konstrukcí vozu a kola a technicko-pro-
vozními vlastnostmi kolejové sítě. Pro 
představu snad lze uvést, že v současné 
době se u tramvají typu T3 kola reprofi-
lují po ujetí cca 40 000 km. 

Text a foto: Michal Pospíšil
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DPP se zaměří 
na motivaci žáků 
posledních ročníků 
vybraných učebních 
a maturitních 
oborů SPŠD.

Absolventský motivační 
program DPP startuje
V březnovém čísle  
DP kontaktu personální 
ředitel Václav Turko 
představil plánované 
aktivity v oblasti řízení 
lidských zdrojů na letošní 
rok. Jednou z nich je 
zahájení Absolventského 
motivačního programu, 
o kterém vás chceme 
v tomto článku podrobněji 
informovat. 
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V průběhu dvou let bude v DPP 
zhruba 1200 zaměstnanců, kte-
rým již vznikl nebo vznikne ná-

rok na starobní důchod. Z tohoto počtu 
se do značné míry jedná o zaměstnance 
manuálních profesí. Dopravní podnik si 
váží zaměstnanců, kteří v podniku strávili 
většinu svého pracovního života a odchá-
zejí na zasloužený odpočinek. DPP však 
stojí  před  problémem,  jak  tyto  zaměst-
nance adekvátně nahradit mladými, kva-
lifikovanými a motivovanými lidmi.

DPP se stejně jako řada dalších zaměst-
navatelů setkává s nedostatkem kvalifiko-
vaných pracovních sil na trhu práce, a to 
zejména v oblasti požadovaných učebních 
oborů. K tomu se navíc přidává odtrže-
nost teoretických znalostí absolventů škol 
od požadavků praxe. Chce proto  v  této 
oblasti  prohloubit  spolupráci  se  Střední 
průmyslovou  školou  dopravní  (SPŠD), 
kterou  DPP  zřídil,  a  řešit  rezervy,  jež 
v  současné  době  ve  využití  absolventů 
SPŠD  podnik  má.  Zásadním  krokem, 
který byl v DPP připraven za podpory so-
ciálních partnerů ke zlepšení této situace, 
je tzv. Absolventský motivační program. 
V první řadě bude zaměřen na motivaci 
žáků  (motivační  program)  a  absolventů 
SPŠD (absolventský program), a to pře-
devším učebních oborů, k nástupu do za-
městnání v DPP. 

V letošním školním roce ukončí SPŠD 
žáci  studijních  oborů  zakončených  vý-
učním  listem  –  automechanik,  karosář, 
autolakýrník a elektromechanik pro do-
pravní prostředky – a také oborů zakon-
čených maturitní zkouškou – autotronik, 
informační  technologie,  provoz  a  eko-
nomika  dopravy,  mechanik  elektronik 
a operátor provozu a ekonomiky dopravy. 
Téměř polovině žáků (109) z uvedených 
oborů, kteří letos školu končí, bylo umož-
něno vykonávat v posledním ročníku stu-
dia odborný výcvik nebo odbornou praxi 
na  pracovištích  DPP,  a  získat  tak  pod 
dozorem  instruktorů  základní  pracovní 
dovednosti a návyky.

Blíží  se  doba  maturit  a  závěrečných 
zkoušek,  po  nichž  si  začnou  absolventi 
SPŠD hledat své místo v životě a uplat-

nění na trhu práce. Dopravní podnik se 
proto rozhodl, že celý proces zahájí pro-
gramem  právě  pro  letošní  absolventy. 
Nyní je ten správný čas, kdy je možné je 
oslovit a nabídnout jim uplatnění v DPP.

ProPagace absolventského 
Programu ve škole
Dopravní  podnik  ve  spolupráci  s  vede-
ním  SPŠD  od  začátku  května  zajistil 
propagaci  Absolventského  motivačního 
programu  pro  zájemce  z  řad  stávajících 
žáků  uvedených  oborů  přímo  na  škole. 
Na nástěnkách školy naleznou žáci pro-
pagační  letáky.  Podrobnější  informace 
jim o programu sdělí pracovníci studijní-
ho oddělení a výchovní poradci. U těchto 
kontaktních osob ve škole získají žáci také 
přihlášky do programu a podrobné poky-
ny,  jak  mají  postupovat  v  případě,  když 
budou mít zájem se do programu přihlá-
sit. Přihlášky budou přijímány v průběhu 
měsíce května. Nástup prvních absolven-
tů SPŠD na absolventská místa se před-
pokládá k 1. 7. 2013.

absolventská místa
V  souvislosti  s  přijímáním  absolventů 
do  pracovního  poměru  v  rámci  absol-
ventského programu bylo potřeba vyřešit 
otázku vytvoření pracovních míst, proto-
že v DPP není dostatečný počet volných 

Alena Fimanová,  
foto: SPŠD a archiv DPP

Kdo se může do absolventského programu DPP přihlásit?
Žák posledního ročníku denního studia SPŠD
tříletých oborů:
• autolakýrník
• automechanik
• elektromechanik pro dopravní prostředky
• karosář
čtyřletých oborů:
• autotronik
• informační technologie
• provoz a ekonomika dopravy
• operátor provozu a ekonomiky dopravy
• mechanik elektronik
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Do buDoucna by DPP chtěl 
absolventský motivační Program 
rozšířit i na stuDenty a absolventy 
vysokých škol.

pracovních  míst,  na  která  by  mohli  být 
absolventi  SPŠD  přijímáni.  Proto  bylo 
vedením podniku rozhodnuto o vytvoře-
ní 30 tzv. „absolventských“ míst. Ta bu-
dou zřízena v personálním úseku a budou 
útvarům přidělována na dobu, po kterou 
bude absolvent u útvaru získávat potřeb-
nou  praxi,  nejdéle  však  na  2  roky,  resp. 
na dobu, než absolvent přejde na  syste-
mizované pracovní místo. 

kdo si může o absolventské místo 
Požádat?
O přidělení absolventského místa mohou 
vedoucí útvarů požádat v případě, že mají 
mezi  svými  podřízenými  zaměstnance, 
o kterém vědí, že do 2 let odejde do sta-
robního  nebo  předčasného  důchodu 
a může být nahrazen absolventem uvede-
ných oborů. V žádném případě DPP ne-
chce někoho nutit odcházet do důchodu. 
Smyslem  tohoto  programu  je  průběžně 
nahradit  zaměstnance,  kteří  se  rozhod-
nou ukončit svoji pracovní kariéru, absol-
venty SPŠD. Po dobu získávání praxe bu-
dou absolventi vykonávat práci souběžně 
se stávajícími zaměstnanci a budou moci 
využít jejich zkušeností, znalostí a doved-
ností. 

Velkou odpovědnost bude mít zejména 
přímý  nadřízený  vedoucí  zaměstnanec, 
který  bude  zodpovídat  za  průběh  praxe 
absolventa. Zároveň však bude mít mož-
nost rozvíjet tohoto nového zaměstnance 
podle  potřeb  jím  řízeného  útvaru.  Pra-
covní poměr bude s absolventem uzavřen 
na dobu určitou v závislosti na předpoklá-
daném odchodu původního zaměstnance 
do důchodu, nejdéle však na 2 roky. 

asi se zePtáte, co se stane, 
když zaměstnanec do důchodu 
neodejde... 
Pokud  absolvent  nenajde  uplatnění 
v  útvaru,  pro  který  je  připravován,  ani 
v žádném jiném, bude muset z DPP ode-
jít. Nicméně získá odbornou praxi a lépe 
se mu bude hledat uplatnění jinde. Ob-
tížnější by taková situace byla pro vedou-
cího útvaru, který se absolventovi věnoval 
a stálo ho to mnoho úsilí. Proto je nutné 

žádosti o přidělení absolventského místa 
věnovat maximální pozornost a udělat vše 
pro to, aby práce související se „zapracová-
ním“ absolventa nevyšla naprázdno. 

kdo bude o Přidělování 
absolventských míst a výběru 
absolventů rozhodovat?
Dopravní podnik předpokládá velký zá-
jem jak ze strany absolventů, tak ze strany 
jednotlivých útvarů. Počet absolventských 
míst  je však omezen. Předem stanovená 
komise  připraví  pro  rozhodnutí  perso-
nálního ředitele návrh na přidělení absol-
ventských míst a provede výběr vhodných 
absolventů.  Členy  této  komise  budou 
kromě zástupců personálního úseku i zá-
stupci  technického  a dopravního úseku. 
DPP má samozřejmě zájem o ty nejlepší 
žáky, kteří již v průběhu odborného výcvi-
ku nebo po dobu odborné praxe v podni-
ku projevovali zájem o obor a práci v DPP, 
a u nichž instruktoři na jednotlivých pra-
covištích kladně hodnotili jejich pracovní 
výkon. Pro výběr nejvhodnějších uchaze-
čů jsou nastaveny určité podmínky, které 
budou muset zájemci splnit. Rozhodující 
budou  např.  kladné  reference  ze  školy 
a odborného výcviku, nulová neomluvená 
absence, atd.

a co bude dál?
Absolventský motivační program má dvě 
části.  Jedna  z  nich  je  zaměřena  na  ab-
solventy  škol, ale neméně důležitou částí 
tohoto procesu je motivační program pro 
žáky  posledních  ročníků  škol.  Počátkem 
nového školního roku se proto DPP za-
měří na motivaci žáků posledních ročníků 
vybraných učebních a maturitních oborů 
SPŠD. Žáci by měli být seznámeni s pra-
covními možnostmi a sociálními výhoda-

mi, které DPP nabízí, aby byli motivováni 
k nástupu do DPP po ukončení studia. 

Do budoucna by DPP chtěl Absolvent-
ský motivační program rozšířit i na stu-
denty  a  absolventy  vysokých  škol.  Tak 
bude možné pokrýt poptávku z řad útva-
rů, které by motivované absolventy vybra-
ných technických oborů VŠ rády využily. 
Pokud se zavedení absolventského moti-
vačního programu v DPP osvědčí a počet 
vhodných  absolventů  ŠPŠD  požado-
vaných  oborů  nebude  dostatečný,  může 
být tento program rozšířen i na žáky, stu-
denty a absolventy jiných středních škol 
a vyšších odborných škol. 

kde se dozvíme více?
Další  informace k  absolventskému  pro-
gramu  poskytne  útvar  500020  –  Vzdě-
lávání  a  rozvojové  programy,  který  celý 
program metodicky a organizačně pove-
de a bude poskytovat konzultační a pora-
denskou podporu.  

Škola končí… 
Chceš dělat, 
 co ses naučil?  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. připravil, 
za podpory sociálních partnerů, pro absolventy 
vybraných studijních oborů SPŠD v roce 2013

ABSOLVENTSKÝ PROGRAM DP 

Zkusíš to 
v Dopravním podniku 

hl. m. Prahy?

Dopravní podnik ve spolupráci 
s vedením SPŠD zajistil od začátku 
května propagaci Absolventského 
motivačního programu pro zájemce 
z řad stávajících žáků. 



Magma Alficar slou-
žící jako servisní 
vozidlo.

Speciální vozidlo Mercedes 
k čištění tramvajového  tělesa 
a žlábků tramvajových kolejí.

Představujeme:

provoz Vnitropodniková doprava
V prvním díle našeho putování po zajímavých provozech Dopravního podniku jsme navštívili 
Opravnu tramvají v Hostivaři a představili nejen její poslání, ale také vize do budoucna. V další 
kapitole se podíváme na tak trochu skrytý provoz nesoucí název Vnitropodniková doprava. 
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Vnitropodniková doprava jako 
samostatná jednotka vznikla 
k 1. lednu 2005. Tehdy měla tři 

provozovny (Osobní vozidla, Nákladní 
vozidla, Opravárenství) a několik štáb-
ních útvarů. V prvopočátku měla jed-
notka 243 zaměstnanců, postupem času 
však docházelo k optimalizacím. Ta první 
velká se odehrála v roce 2007, další přišla 
na řadu v roce 2010 a byla při ní zrušena 
provozovna Opravárenství. V roce 2011 
došlo k začlenění provozovny Vnitropod-
niková doprava do jednotky Správa vozi-
del Autobusy. Při této organizační změně 
byla část nákladní dopravy outsourcována 
a některá vozidla byla zpětně pronajata 
pro zajištění služeb v rámci DPP. 

Na to, co vše pojem Vnitropodniková 
doprava zahrnuje, jak probíhá serviso-
vání vozidel či případné řešení škod, 

jsem se zeptala vedoucího provozu  
Zdeňka Bílého.

Kolik zařízení váš provoz spravuje a jaké 
činnosti zajišťuje? 
Náš provoz spravuje celkem 400 zařízení, 
mezi které patří stavební stroje, komu-
nální technika, nákladní speciály, poho-
tovostní vozidla a řada dalších. Kromě 
klasické dopravy referentskými vozy se 
podílíme na rekonstrukcích tramvajových 
tratí, na jejich úklidu, ať už po stavebních 
úpravách či po zimě, kdy se písek drží 
v kolejích a dochází tak k obrušování ná-
kolků. Prostřednictvím deseti speciálních 
vozidel zajišťujeme údržbu tramvajových 
trolejí, na různé opravy poskytujeme jeřá-
by, dvoucestné bagry a kolové nakladače. 
Pod náš provoz patří i tahače autobusů, 
vozy autoškoly, sypače, pluhy a technika 
pro úklid sněhu v zimním období. Velmi 

důležitou skupinou vozidel jsou dispe-
čerské vozy, které se využívají pro řízení 
provozu MHD, ať již se jedná o metro, 
tramvaje nebo autobusy. Zkrátka je to 
pestrá škála…

Kde jsou vozidla sloužící Vnitropodnikové 
dopravě opravována? 
V současné době využíváme služeb uvnitř 
naší jednotky SVA, konkrétně provozu 
Ústřední dílny. Tam byla ve zmenšené 
podobě přesunuta dílna ze zrušené pro-

Jana Šejnohová, foto: Zdeněk Bílý

„Pro některé 
zaměstnance 

Vnitropodniko-
vé dopravy je 

činnost, kterou 
zajišťují, poslá-
ním, a najdou 

se zde i tací, pro 
něž je tato práce 
koníčkem,“ říká 
Zdeněk Bílý, 

vedoucí provozu 
Vnitropodniko-
vá doprava, kte-
rý je u Doprav-
ního podniku 
zaměstnán od  

1. prosince 1980.



Renault Midlum 
určený pro opravy 
trolejového vedení.

Dole: Praga V3S se 
svářecím agregátem.
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vozovny Opravárenství na Švábkách. 
Kromě toho máme ještě jednu tzv. pří-
ruční dílnu v Hloubětíně a na Kačerově. 
Servis předepsaný výrobcem je zajišťován 
externě.

Provoz dopravy je roztříštěn do pěti středi-
sek. Kde se nacházejí a co mají na starosti? 
Střediskem zajišťujícím štábní služby pro 
všechna ostatní střediska je Podpora pro-
vozu. Z tohoto střediska jsou řízena vozi-
dla, která byla outsourcována a nyní jsou 
zpětně pronajata k trvalému pronájmu. 
Na osobní a dodávková vozidla se speci-
alizují střediska na Sokolovské a na Cen-
trálním dispečinku. Pohotovostní slož-
ky, těžká vyprošťovací technika, tahače 
na autobusy i tramvaje a další obslužná 
vozidla v tomto duchu jsou doménou 
střediska Nákladních vozidel na Kačero-
vě. Posledním v našem výčtu je středisko 
Nákladních vozidel Hostivař, kde jsou 
soustředěny stavební stroje, komunální 
technika a vozy na opravy a údržbu tro-
lejového vedení. 

Jaké jsou základní barvy vozů Vnitropodniko-
vé dopravy?
Pro dispečerské vozy používáme nejčas-
těji vozy bílé s červeným označením nebo 
červené se žlutým označením. Referent-
ská a dodávková vozidla jsou zpravidla 
červená. Označení vozidel je samozřejmě 
v souladu s grafickým manuálem DPP. 
Co se týká nákladních vozidel, snažíme 
se je barevně sjednotit. Převládajícími 
barvami jsou oranžová a žlutá. 

Předpokládám, že do vaší působnosti 
patří i péče o vozy – pravidelné servisování, 
přezouvání…
Ano. Vozidla jsou servisována pravidelně 

buď podle nařízení výrobce, nebo na zá-
kladě rozpisu. V případě poruchy se sa-
mozřejmě věc řeší okamžitě. Technické 
kontroly, měření emisí a další povinnosti 
vyplývající ze zákona si hlídá každý ve-
doucí střediska sám. Protože za vozidla 
daného střediska ručí, je jen na něm, jak 
si tyto činnosti zorganizuje. 

V rozhlase i televizi slyšíme každý den hrůzné 
údaje o počtu nehod. Jak často dochází k ne-
hodám vozidel Vnitropodnikové dopravy?
To je hodně dané vývojem počasí. Obec-
ně lze říci, že v zimním období jsou neho-
dy častější. Zatím jsme naštěstí nemuseli 
řešit totální škodu, tedy situaci, že by vo-
zidlo již opravit nešlo. 

V případě, že dojde k nehodě, kdo nese odpo-
vědnost za škodu, a jak se celá věc řeší?
V případě nehody je povinností každého 
zaměstnance, ať už je to řidič z povolání 
nebo referent, informovat příslušného ve-
doucího střediska. Ten se s ním dohodne 
na sepsání nehody a vyřeší potřebné pí-
semnosti. Událost se nahlásí na pojišťov-
nu a vůz se dá opravit. Zároveň se domlu-
ví, zda bude nutné po dobu opravy zajistit 
náhradní vozidlo nebo ne. Po opravě se 
vozidlo předá zpět do provozu. 

A jaké má plány Vnitropodniková doprava 
do budoucna?
Vzhledem k tomu, že od příštího roku po-
stupně končí smlouvy na pronajatá vozidla, 
zabýváme se nyní problematikou zajištění 
obnovy osobních a dodávkových vozidel. 
Dále připravujeme zajištění obnovy ob-
služných vozidel pro otevřené tramvajové 
tratě. Za svou osobu bych nakonec rád 
poděkoval všem zaměstnancům Vnitro-
podnikové dopravy za jejich profesionální 
přístup k plnění zadaných úkolů, někdy 
i na úkor jejich volného času.  

Automobilový 
vyprošťovací jeřáb 
MAN TGS EFFER.
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VozoVna VokoVice osmdesátiletá
„Poněvadž vybudování vozovny ve Voko-
vicích je ukončeno a do 1. května t. r. bude 
též připravena výpravna v nové adminis-
trační budově, možno přikročiti k uvede-
ní této vozovny do provozu u příležitosti 
zahájení letních jízdních řádů, což se sta-
ne 1. května t. r.,“ píše se ve zprávě správ-
ní rady Elektrických podniků z 3. března 
1933. A tak první květnový den roku 
1933 zahájila provoz vozovna Vokovice. 
Vraťme se ale nejdřív o několik let nazpá-
tek. Vše začalo naostro vlastně už 2. září 
1929, kdy Ústřední zastupitelstvo hlavní-
ho města Prahy rozhodlo, „aby pro účely 
elektrických drah hlavního města Prahy 
zakoupen byl od pana Josefa Hamerníka, 
velkostatkáře ve Vokovicích, pozemek 
č. kat. 106 ve Vokovicích o celkové výmě-
ře 10.936 čtver. sáhů za cenu 1 čtver. sáhu 
Kč. 150,-, t. j. za celkovou částku cca 
1,640.700 Kč...“ 

Až v následujícím roce, 17. července 
1930, převzaly Elektrické podniky při 
pochozí komisi zmíněný pozemek do své-
ho vlastnictví. Na podzim toho roku se 
na bývalém poli objevili pracovníci firmy 
Ing. Josef Záruba-Pfeffermann, která 
tu od 4. do 27. listopadu 1930 prováděla 
sondovací práce, jež musely předcházet 
vypracování projektové dokumentace. 
Nejdůležitější úřední akt se udál 21. čer-
vence 1931, kdy ministerstvo železnic 
udělilo pro stavbu vozovny stavební po-
volení. To už ale začala první stavební 
činnost. Zednické, dělnické a betonářské 
práce byly zadány stavební firmě Ing. arch. 
F. X. Čtrnáctý, která staveniště převzala  
16. července 1931. Železnou střešní kon-
strukci dodala známá firma Bratří Prášilo-
vé a spol., mostárna v Praze VIII. Montáž 
skončila 6. listopadu 1931. O tři týdny 

později, 23. listopadu 1931, byly hotové 
i železobetonové konstrukce. Intenzivně 
se pak pracovalo na zastřešení a na dalších 
činnostech v interiéru. 

Stavba vozovny se ze záhadných důvo-
dů zpomalila, ačkoliv původní představou 
podniku bylo, že z nové vozovny se bude 
vypravovat již o sokolském sletu na pře-
lomu června a července 1932. Tento zá-
měr se ale nezdařil. Venkovní kolejiště 
se stavělo teprve na začátku října, ale ani 
pak vozovna nebyla uvedena do provozu. 
První tramvaje se tu objevily až v závěru 
roku 1932, jednalo se však pouze o dočas-
né opatření. V té době se totiž stavělo Ví-
tězné náměstí a v dané lokalitě se výrazně 
měnila niveleta. To vedlo k dočasnému 
přerušení tramvajové dopravy. Od 11. lis-
topadu 1932 proto jezdily kyvadlové 
spoje mezi tehdejší konečnou Vokovice 
v dnešní Kladenské ulici a staveništěm. 
Aby bylo možné provádět jejich nejnut-
nější údržbu, byly prozatímně depono-

vány v nové vozovně. Mezi vozovnou 
a konečnou nesměli být přepravováni 
cestující, ačkoliv byla trať hotova a veřej-
nost naléhala na její otevření. Od 6. ledna 
1933 byl zahájen pravidelný provoz tram-
vají až k vozovně, ale ta byla stále uzavře-
ná. Trvalo ještě několik měsíců, než byla 
předána do užívání. Přitom už 6. března 
1933 vydalo ministerstvo železnic pro 
vozovnu příslušné užívací povolení. Ať 
už byl důvod jakýkoliv, vozovna byla dána 
do provozu až 1. května. Pro své zaměst-
nance tu Elektrické podniky postavily 
několik obytných domů. První obyvatelé 
se do nich začali stěhovat 1. října 1933. 
K domům patřil i přízemní obchodní 
pavilon s kupeckým krámem, řeznictvím, 
mlékárnou, holičstvím, trafikou a výče-
pem. Krámky byly pronajaty zájemcům 
od 1. listopadu 1934.

Zahájení provozu vozovny znamena-
lo v technickém a organizačním zázemí 
pražských tramvají doslova velkou rošádu. 

Pavel Fojtík, foto autor, archiv DPP a Petr Hejna

Květnový historický kaleidoskop
Ačkoliv bychom v kalendáři událostí z historie pražské městské hromadné dopravy nalezli víc 
zajímavostí, pro květen jsme tentokrát zvolili jenom dvě. Nejdříve si připomeneme, že vozovna 
Vokovice slaví 1. května už 80. výročí od zahájení provozu. Druhou významnou událostí jsou sté 
narozeniny velmi zajímavého muzejního exponátu – vyhlídkového motorového vozu č. 500. 

Tento snímek 
vznikl 6. října 1932.
Venkovní kolejiště 
mělo celkovou 
délku 1,783 km 
a obsahovalo 35 
výhybek. Uvnitř 
haly bylo dalších 
2,623 km kolejí.

Vlevo: Když foto-
graf zmáčkl spoušť, 
zbývaly do zahájení 
provozu vozovny 
dva dny. Snímek je 
totiž z 29. dubna 
1933. 

Vpravo: Tato foto-
grafie je o 80 let 
mladší, z 12. dubna 
2013. Orientační 
body na obzoru 
jsou na svém místě, 
okolí vozovny se ale 
proměnilo.



Vyhlídkový vůz 
č. 500 dnes patří 
mezi atraktivní 
exponáty Muzea 
městské hromadné 
dopravy v Praze. 
V ulicích je vidět 
při oslavách výročí 
pražské MHD, 
na snímku z roku 
2011 vůz vedl kolo-
nu tramvají při 120. 
výročí zprovoznění 
první elektrické 
tramvaje v Čechách.
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Do Vokovic bylo nejdříve převedeno vy-
pravování části vlaků tramvajových linek 
č. 11 a 23, čímž se uvolnilo místo ve vo-
zovně Střešovice. Do ní pro změnu mohly 
být převedeny některé vlaky vypravované 
dosud z přetížené vozovny Centrála, kte-
rá se nacházela v areálu holešovické elek-
trárny. Současně byl definitivně ukončen 
pravidelný tramvajový provoz vozovny 
Vinohrady u Orionky, odkud se zbýva-
jící vozy – většinou vlečné – odstěhovaly 
do rozšířené vozovny Strašnice. 

Ještě větší „šachy“ nastaly v případě pře-
sunu provozního personálu. Ve Vokovi-
cích bylo zapotřebí zpočátku 194 provoz-
ních pracovníků, tj. řidičů a průvodčích. 
Z střešovické vozovny bylo do Vokovic 
převedeno 180 zřízenců, kteří bydleli blíž 
vozovně vokovické než střešovické, a zbý-
vajících 14 bylo získáno z dobrovolně při-
hlášených, případně svobodných, bydlí-
cích v podnájmu. Protože ve Střešovicích 
by ještě chybělo 70 zřízenců, byli přelo-
ženi z Centrály. Tam by naopak chybělo 
54 zaměstnanců, a tak ti byli přeloženi 
do Holešovic z vozovny Libeň, která 
naopak vykazovala právě tak velký přeby-
tek. K plnému využití vozovny Vokovice 
došlo po dokončení výstavby obytných 
domů pro zaměstnance. Vedoucím mis-
trem – tedy ve své době vlastně vedoucím 
vozovny – se stal p. Školník, který do té 
doby řídil ve stejné funkci rušenou vozov-
nu Vinohrady. 

Uveďme si ještě pár čísel. Venkovní 
kolejiště mělo celkovou délku 1,783 km 
a obsahovalo 35 výhybek. Jen ve Voko-
vicích bylo v Praze možné (a zatím tak 
tomu je dosud) vidět vedle sebe 30 ko-
lejí. Hala je totiž rozdělena na pět lodí 
po šesti kolejích. Uvnitř haly bylo dalších 
2,623 km kolejí. Hala má zastřešenou 
plochu 9550,8 m2 a je rozdělena na pět 
lodí, z nichž každá má rozpětí 21 metrů. 
Vnitřní podporu vytvořilo 36 nýtovaných 
železných sloupů. Dobový tisk uváděl, že 
se jedná o největší halu v Praze, která je 
schopná teoreticky pojmout až 30 tisíc 
lidí. Vozovna měla jako první v Praze je-
dinou velkou střechu. Do té doby mívaly 
jednotlivé lodě vozoven samostatné stře-
chy. V době zahájení provozu měla kapa-
citu 240 vozů a stala se druhou největší 
vozovnou v Praze. Tou největší byla vo-
zovna Pankrác. Tady dodejme, že kapaci-
ta se počítala podle tehdejšího vozového 
parku složeného z obousměrných moto-
rových a vlečných vozů. Délka motoro-
vých vozů přes spřáhla byla necelých 11 
metrů, vlečné vozy „plecháč“ měřily jen 8 
metrů, nově zaváděné „krasiny“ (částečně 
nízkopodlažní se středním vstupem) ne-
celých 12 metrů. Pro srovnání: tramvaj 
T3 měří 15,2 m. 

Během let se podle potřeb provozu 
ve vozovně ledaccos změnilo. Od roku 
1949 byla v páté lodi dokonce zřízena po-
mocná lakovna a v roce 1953 se z Ruston-
ky do Vokovic přestěhovala lakovna celá 
a pátá loď musela být oddělena od ostat-
ních částí vozovny příčkou. V roce 1964 se 
vozovna dočkala venkovního mycího rámu, 
který byl až v roce 2001 nahrazen moderní 
myčkou v první lodi haly. Dvakrát doznalo 
přestavby kolejiště. Samozřejmě neuvá-
díme všechny změny. Významnou roli 
vozovna sehrála v historii Muzea MHD 
v Praze. Právě v ní totiž byla od roku 1971 
deponována a ošetřována dnešní vzácná 
sbírka historických vozidel. 

Připomeňme ještě, že v roce 1944 došlo 
ke změně katastrálních hranic a vozovna 
se díky tomu ocitla na území Veleslavína. 
Zajímavé je, že se na počátku 50. let v ně-
kterých materiálech objevovalo správné 
nové označení „vozovna ve Veleslavíně“, 
ale nakonec původní vžité označení odo-
lalo a používá se dodnes. V této době, kdy 
vozovna Vokovice oslavuje své jubileum, 
v ní probíhají omlazovací práce. Zajíma-
vé fotografie ze stavby vozovny i sním-
ky ukazující, jak vypadá dnes, si mohou 
zájemci prohlédnout do konce května 
na výstavce ve stanici metra Dejvická.

PětistoVka oslaVuje stoVku
V roce 1912 zavedly Elektrické podni-
ky tramvajové vyhlídkové okružní jízdy. 
Vycvičený personál seznamoval účast-
níky (i cizojazyčně) s nejvýznamnějšími 
památkami Prahy. Tyto jízdy měly velký 
úspěch, a proto se správní rada Elektric-
kých podniků 11. prosince 1912 rozhodla 
objednat v Ringhofferově továrně speci-
ální otevřený vyhlídkový vůz. Ve vozovém 
parku tramvají to bylo vskutku ojedinělé 
vozidlo. Na tehdy běžném dvounápravo-
vém podvozku byla namontována lehká 
kostra ve tvaru obráceného písmene U, 
která nahrazovala skříň vozu, s úzkou 
stříškou, na níž byla namontována zá-
kladna pro tyčový sběrač proudu. Po stra-
nách stříšky byla na tyčích srolovaná 
plachta, která se v případě nepříznivého 
počasí rozvinula a tvořila jednoduchou 
střechu chránící před deštěm nebo prud-
kým sluncem. K sezení sloužily dřevěné 
lavice v uspořádání 2+1, jejichž opěradla 
se dala překlopit, aby mohli cestující se-
dět vždy ve směru jízdy. Bylo ale možné, 
aby i skupinky seděly na sedadlech proti 
sobě. Původně se zvažovalo, zda nebudou 
výhodnější otočné sedačky, ale nakonec 
dostala přednost překlápěcí opěradla. 
Celkem mohlo jet novým vyhlídkovým 
vozem 27 cestujících. 

Vůz dostal evidenční číslo mimo stá-
vající řadu: 500. Byl zařazen do provozu 

22. května 1913, krátce po zahájení nové 
sezóny, a setkal se s velkým úspěchem. 
Škoda jen, že jeho úspěch brzy narušila 
světová válka, během které byly jízdy za-
staveny a obnoveny byly až v roce 1920. 
Od roku 1926 začaly tíhu okružních jízd 
přebírat autokary a pětistovka se v provo-
zu objevovala už méně. Znovu přišla její 
chvíle na konci druhé světové války a krát-
ce po ní, kdy byl nedostatek pohonných 
hmot a autokary nejezdily. Tradičně se pak 
pětistovka objevovala v čele různých slav-
nostních tramvajových průvodů. Pražané 
ji tak mohou vidět obvykle jednou za deset 
let při oslavách výročí pražské MHD, jen 
ojediněle při jiných vzácných příležitos-
tech. Exponátem podnikového muzea je 
tato unikátní tramvaj od roku 1972. 

jednou Větou
Uveďme si ještě stručně další květnová 
výročí. Už pět let je v provozu nejmladší 
traťový úsek pražského metra mezi stani-
cemi Ládví a Letňany (8. května). Před 
65 lety byly do provozu zařazeny nové 
jednosměrné tramvaje, které si získaly 
přezdívku mevro (12. května). Před 20 
lety se otevřelo Muzeum městské hro-
madné dopravy v Praze (14. května; při-
pomínáme samostatným článkem). Před 
sto lety byl zahájen provoz na nové přelo-
žené dvoukolejné trati z Malého náměstí 
Platnéřskou ulicí na Mariánské náměstí 
kolem Nové radnice a současně byla tr-
vale zrušena stará trať v Linhartské ulici 
(26. května). 

Květnový historický kaleidoskop

Během okružních 
jízd vyhlídkovým 
vozem bývalo 
zvykem pořídit 
i fotografii účast-
níků. Tady fotograf 
zmáčkl spoušť 
před Ledeburským 
palácem na Vald-
štejnském náměstí. 
Dnes tudy tramvaje 
už dávno nejezdí. 



Dvacetiny Muzea MHD
Ač se to zdá možná jako včera, je tomu už dvacet roků, co se pro veřejnost slavnostně otevřely brány 
Muzea městské hromadné dopravy v Praze, které se nachází ve vozovně Střešovice. Připomeňme si, 
jak se tehdy muzeum, jež právem můžeme považovat za jakési „rodinné stříbro“, rodilo.
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Dopravní podnik počítal se zří-
zením Muzea MHD ve stře-
šovické vozovně plánovitě 

od roku 1975, kdy se o tom poprvé zmínil 
v tzv. výhledovém plánu neboli generelu 
DP.  Při stěhování muzejních vozů do býva-
lé lakovny ve Vokovicích (do té doby umís-
těných ve vozovně Pankrác) se nám v roce 
1971 od vedení podniku dostalo ujištění, 
že je to jen dočasně: „Jenom na krátkou 
dobu, než bude ve Střešovicích muzeum.“ 
Se svým předchůdcem J. Handlem jsme 
tehdy navrhovali možnost zřízení muzea 
i v jiných vozovnách – v Karlíně, na Šváb-
kách, v Košířích, v Orionce anebo Na Va-
lentince. Ani zpřístupnění depozitáře 
ve vozovně Vokovice z ulice José Martího 
nám nevyšlo. A přitom bylo snadné dát 
dvůr překlenout skládacím plotem ode zdi 
mezi 24. a 25. kolejí a domem s výpravnou. 
Materiál k tomu jsme měli už připravený.
Zůstalo však jen u občasných výstav po-
řádaných na dvoře vozovny jednou až 
dvakrát ročně, s výjimkou roku 1991, kdy 
jsme vozy muzea „vytáhli na plac“ celkem 
čtyřiadvacetkrát. O všechny tyto akce byl 
nebývalý zájem a někdy jsme napočítali až 
10 tisíc návštěvníků za víkend.

Na muzejní radě v roce 1988 byly před-
loženy dvě studie, jak přeměnit vozovnu 
Střešovice na muzeum. V polovině roku 
1989 byl konečně podpořen návrh, aby 
byl vypracován projekt, a tehdejší gene-
rální ředitel DPP Ing. Ladislav Slepička 
jej zadal Metroprojektu, který tehdy býval 
součástí Dopravního podniku. S ohle-
dem na tehdejší revoluční události byly 
projektové práce často přerušovány, ale 
dílo bylo nakonec dokončeno v létě roku 
1990. Nejdůležitější byla skutečnost, že 

součást projektu tvořilo i stavební povole-
ní, důležité dokumenty pro inženýrské sítě 
a hlavně vyjádření památkářů. Celý objekt 
(hala vozovny, výpravna i obytný dům) byl 
v následujícím roce prohlášen za kulturní 
památku jako ukázka mimořádně docho-
vané  industriální architektury z počátku 
20. století. Nuže, projekt byl na světě, ale 
nedělo se nic. Pouze se postupně ztratilo 
8 pracovních kopií a zachovány zůstaly jen 
dvě, v archivu DPP a u správce muzea. 

V roce 1992 nastoupil jako ředitel DP 
Elektrické dráhy Ing.  Vladimír Mar-
šálek, a ten se rozhodl uvést projekt 
ve skutečnost. To jest přeměnit vozovnu 
Střešovice na muzeum MHD v první 
a druhé hale, s výhledovým rozšířením 
do 3. haly. Projekt byl tehdy odhadnut 
na 6 milionů Kčs a jako dodavatel stavby 
byla vybrána firma Unix. Dohled nad ce-
lou akcí si ponechalo ministerstvo kultury 
a architektem, který stavbu dozoroval, byl 
Ing. Václav Jandáček. Co však následovalo 
po tomto vpravdě odvážném rozhodnutí 
Ing. Maršálka, předčilo všechna očekává-
ní. Ačkoliv všichni věděli, že střešovická 
vozovna je léta plánována jako muzeum, 
článků typu „Kolaps městské dopravy“ 
a „Kdo chce muzeum a ne fungující do-
pravu“ byly záhy plné noviny. I televize si 
přisadila. Dlužno říci, že s takovou reakcí 
ve sdělovacích prostředcích nepočítal ani 
generální ředitel DPP Ing. Hašek, ani 
představenstvo podniku a ani pracovníci 
ministerstva kultury a Národního tech-
nického muzea. Překvapeni touto kam-
paní byli i odboráři vozovny Střešovice, 
zastupující zejména řidiče a údržbáře. Ti 
pochopitelně hájili pracovní místa vlast-
ních zaměstnanců. 

Malá vozovna Střešovice byla považo-
vána tehdy za velmi přátelské a vlídné 
pracoviště, a tak nebylo pochyb o tom, že 
zájem zástupců pracujících byl opravdový. 
Nikdo o práci však nepřišel. Řidiči přešli 
do jiných vozoven a elektrikáři se zámeční-
ky většinou skončili ve vozovně Vokovice. 
Několik velmi dobrých řemeslníků zůstalo 
nakonec ve vozovně Střešovice jako údržba 
jezdících historických vozidel i provozních 
vlaků v síti.

Tehdejší ředitel DPP Ing. Hašek měl 
zájem na tom, aby majetek Dopravního 
podniku zůstal Dopravnímu podniku. 
Jmenoval proto nezávislou komisi, která 
měla posoudit rozhodnutí o zřízení mu-
zea. Byli v ní nejen zástupci Dopravního 
podniku a odborové organizace, ale i z mi-
nisterstva kultury, památkové péče a růz-
ných pražských muzeí. Komisi předsedali 
a vedli za Dopravní podnik Ing. Krato-
chvíl a Ing. Bažant. Výsledkem bylo do-
poručení představenstvu DPP potvrdit 
rozhodnutí ředitele Elektrických drah 
Ing. Maršálka. V létě roku 1992 jsme tedy 
stěhovali vozy a veškerý majetek muzea 
z vokovické vozovny do Střešovic a ihned 
byly započaty stavební i jiné práce. Smys-
lem rekonstrukce bylo odstranit všechny 
přístavby i vestavby a vrátit vozovně vně 
i uvnitř původní vzhled. První tři haly byly 
zbudovány v roce 1909 a počátkem 30. let 
došlo k jejich prodloužení na délku lodi 4, 
která byla postavena v roce 1923. Je to pa-
trné i na střešních konstrukcích.

Firma Unix se činila a my s ní. Pracovalo 
se celé dny, soboty, neděle i svátky, usilovně 
a rychle. Sutiny byly nasypány do šachet 3., 
4. a 5. koleje, pak udusány, zality betonem, 
upravil se rozchod kolejí a navrch jsme 
dali vějířovou dlažbu. Architekt Jandáček 
doporučil barevné řešení fasád a interié-
rů. Speciální konstrukce a montáž prken 
ochozů zajistily dlouhou životnost. Jinde 
se použil kvalitní beton a povrch dokončil 
tónovaný plastbeton. I ve druhé hale jsme 
museli srovnávat niveletu kolejnic. Vratům 
vozovny byl pouze obnoven nátěr, protože 
se podle projektu do budoucna počítalo 
s novými celoskleněnými výplněmi, po-
dobně jako to mají v bruselském muzeu. 
Mezi 1. a 2. kolejí došlo k obnovení pod-
pěrného sloupu starého provedení, a tak 
mohla být sejmuta nepůvodní vodorovná 

Lubomír Kysela, foto: Luděk Vidím

Takto vypadala 
v říjnu 1992 hala 
po zboření vestaveb 
na 1. koleji. Sutiny 
se použily jako 
zásyp do šachet  
3., 4. a 5. koleje.

Nahoře: Jeřáb 
pomáhá snést 
mohutnou traverzu, 
která sloužila jako 
překlad nad 1. 
a 2. kolejí v době 
provozu trolejbusů 
(1936–1959). Foto 
z února 1993.

Dole: Primátor hl. m. 
Prahy Jan Koukal 
za přítomnosti gene-
rálního ředitele DPP 
Ing. Haška přestřihu-
je 14. 5. 1993, krátce 
po 14. hodině, 
pásku před vstupem 
do Muzea MHD.
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traverza, jež nad oběma kolejemi sloužila 
jako překlad z období provozu trolejbusů. 
Historický vzhled objektu jsme umocni-
li vestavěním velkých kruhových hodin 
do štítové zdi 1. haly. Jsou to rekonstruova-
né původní hodiny z vozovny Kobylisy.

Montáž troleje byla zadána firmě Elek-
troline. Použily se původní vzdušné vý-
hybky pro kladkové sběrače, které jsme 
měli pro tento účel připraveny mnoho let 
ve skladu. Lze je spatřit i nad kolejištěm 
před 3. halou. Uvnitř pak byla trolej za-
věšena na speciální třmeny a ve vratech 
posloužily úsekové děliče (sekce) pro tro-
lejbusy, jež se dosud vyrábějí.

Bylo to 7 měsíců mimořádně usilovné 
práce. Všichni jsme ale moc dobře věděli, 
že sebou „musíme hodit“.

Na tabuli za vchodem do muzea si 
lze přečíst, kdo je autorem expozice: 
PhDr. Marie Jílková, Mgr. Pavel Fojtík 
(panely, vitríny) a Lubomír Kysela (vozi-
dla a jiné výstavní předměty). Zhotovite-
lem výstavy je firma Vetamber. Zde bych 
chtěl pochválit i vyzdvihnout své kolegy. 
Doprovodné, pomocné a zčásti lakýrnické 
práce totiž prováděli naši pracovníci mu-
zea, ať stálí, či brigádníci – Luděk Vidím, 
Jiří Nováček, Zdeněk Nováček, Jindřich 
Verich, Ing. Ivan Kutev a Martin Bečan. 
Spolupráce s firmami Unix a Vetamber 
byla velmi dobrá, právě tak jako s architek-
tem Jandáčkem i různými středisky v Do-
pravním podniku. Tím, že jsme se výrazně 

podíleli na všech pracích, vyšla celá stavba 
nakonec levněji. Faktura zněla na 4 miliony 
Kč. A tak se 14. května 1993 poprvé Mu-
zeum městské hromadné dopravy v Praze 
otevřelo. Byl to velmi slavnostní akt, jemuž 
předcházely významné projevy Ing. Haška, 
generálního ředitele DPP, Ing. Kněžínka, 
náměstka ministerstva kultury, a pražského 
primátora RNDr. Koukala. Po přestřihnutí 
pásky už nebylo pochyb o tom, že Muze-
um městské dopravy v Praze, právě otevře-
né pro veřejnost, je skutečností. 

Následně se rekonstruovala i 3. hala jako 
příprava na rozšíření muzea, uvažované 
v letech 1995–1997. Nejen krovy, sloupy 
a stěny byly barevně sladěny s horní částí 
vozovny. Kromě toho byla celá 15. kolej 
podbetonována, aby v budoucnu mohla 
přijmout vozy metra. Celé muzeum jsme 
totiž plánovali v duchu názvu publikace 
„Od koňky k metru“. Po dokončení 3. haly, 

tj. 11.–15. koleje, sem však byly postupně 
naváženy ze všech vozoven různé vraky, 
a vozový park pro okružní a objednané jíz-
dy postupně a nečekaně zbytněl, čímž bylo 
rozšíření muzea zatím nutné odložit.

Jsem rád, že jsem mohl zavzpomínat 
na události před 20 lety i na to, co jim 
předcházelo. U Dopravního podniku jsem 
po vojně pracoval 39 let, z toho 34 roků jako 
správce muzea. Přestože se mohu pochlu-
bit pěknou řádkou opravených, rekonstru-
ovaných anebo na „vlastní nohy nově po-
stavených“ muzejních vozidel a sbírkových 
předmětů, považuji za svůj největší úspěch 
to, že jsem mohl přispět k projektování 
a následnému otevření muzea ve Střešovi-
cích. Vážím si vedoucích pracovníků DPP 
(a zejména někdejšího ředitele DP ED 
Ing. Vladimíra Maršálka) za to, že v roce 
1992 dokázali prosadit a rozhodnout to, co 
by jinak zůstalo jen na papíře. 

Vlevo:  Ve štítové 
zdi byl nad 8. kolejí 
proražen otvor pro 
hodiny. Zvenku se 
zbudovalo lešení, 
na němž ležela hra-
nice s kolejničkami 
z pásoviny. 

Vpravo: Hotové 
kruhové hodiny pak 
zvedl jeřáb a položil  
je na kolejničky. 
Hodiny byly poté 
do otvoru zasunuty.

Průjezdnost troleje 
tyčovými sběrači 
se na dvoře muzea 
zkoušela několika 
muzejními vozidly, 
aby mohly být 
provedeny úpravy 
ve směrování 
vzdušných výhybek.
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Malostranská beseda netradiční
V prostorách Malostranské besedy pro-
bíhá  interaktivní  výstava  Vikýře  PLAY, 
která je součástí mezinárodního projektu 
interaktivních  výstav  ORBIS  PICTUS 
PLAY Jiřího a Radany Waldových. Vi-
kýře  PLAY  je  výstavou  umělecky  kon-
cipovanou výtvarníkem Petrem Niklem. 
Hlavní část expozice představuje systém 
šesti podstřešních komůrek, patřících jed-
notlivým oknům půdy. Kromě soustředě-
ného pohledu do okolí „z ptačí perspekti-
vy“ poskytují tato hnízda kreativní výbavu 
v podobě nejrůznějších zvukových, optic-
kých a kinetických nástrojů. Další nástro-
je,  z nichž některé  zmiňované komůrky 
propojují, jsou umístěny na podlaze půd-
ního  prostoru.  Ty  lze  snadno  přemístit 
a kdykoli tak může vzniknout místo pro 
komorní koncert a divadelní produkce. 

Prostory Malostranské besedy nabízejí 
návštěvníkům mimo jiné třeba i možnost 
v  Nahrávacím  studiu  snílků  připravit 
vlastní hudbu a v případě zájmu si na CD, 
DVD nebo jiném médiu odnést audio či 
video záznam své tvůrčí aktivity. Navštívit 
lze i místnost, která pro změnu předklá-
dá  mnoho  nástrojů  pro  různé  způsoby 
kreslení, a v nabídce výstavy jsou i mnohá 
další lákadla. Interaktivní expozice Vikýře 
PLAY vytváří v prostorách Malostranské 
besedy imaginativní prostor pro všechny 
smysly,  otevřený  každému  vnímavému 
a vstřícně naladěnému návštěvníkovi.

JubileJní baMbiriáda
Ve dnech 23. – 26. května najde na Ví-
tězném náměstí svůj prostor jubilejní 15. 
ročník Bambiriády. Tradiční akce přinese 
i letos prezentaci občanských sdružení dětí 
a mládeže a středisek volného času. Letoš-
ní ročník si do záhlaví dal motto „Dětství 
v proměnách času“ a příchozím tak na-

bídne  možnost 
vyzkoušet  si 
nebo se jen po-
dívat na zábavy 
a  kratochvíle 

dětí  z  před  několika  desítek  let,  jako  je 
třeba chůze na chůdách, cvrnkání kuliček 
nebo hlavolam – ježek v kleci. Na nedělní 
odpoledne je také připraveno vystoupení 
souboru Kašpárek v rohlíku. Více se do-
zvíte na stránkách www.bambiriada.cz.

Pražský tanec i s dětMi
V pondělí 27. května startuje již 25. roč-
ník  mezinárodního  festivalu  současného 
tance  a  pohybového  divadla Tanec  Pra-
ha.  Prologem  festivalu  bude  již  pošesté 
část  věnovaná  těm nejmladším,  tedy Ta-
nec Praha dětem 2013. V  jejím rámci  je 
připravena  například  premiéra  taneční 
inscenace Karneval zvířat na motivy stej-
nojmenné  hudební  suity  francouzského 
skladatele  Camille  Saint-Saënse  nebo 
pohybová  groteska  s  názvem  Boxteska 
(skupiny VerTeDance),  inspirovaná filmy 
Charlieho  Chaplina.  Nejočekávanějšími 
umělci  hlavního  festivalového  programu 
pak budou britský choreograf a  tanečník 
Akram Khan a  vlámský  soubor Peeping 
Tom. Bližší podrobnosti o připravovaném 
programu najdete na www.tanecpraha.cz.

Hudební svět na Štvanici
Ve dnech 15. a 16. června se na pražské 
Štvanici  uskuteční  16.  ročník  tradiční 
přehlídky world music,  festival Respect. 
I aktuální ročník přinese zajímavá vystou-
pení hudebních souborů z nejrůznějších 
částí  světa  a  festivalový  areál  se  zároveň 
promění  také  na  galerii  pod  otevřeným 
nebem, do níž své výtvarné objekty umís-
tí několik známých umělců. V programu 
nechybí hudba z pouštních regionů Mali 
(tentokrát  pouštní  blues  souboru  Tera-
kaft),  španělské flamenco, mix hiphopu, 
africké taneční hudby a reggae představí 
King Ayisoba z Ghany a do světa orien-
tálních perkusí zavede posluchače íránský 
hudebník Mohammad Reza Mortazavi. 
Hlavní hvězdou festivalu pak bude gui-
nejský zpěvák Mory Kante.

noc kostelů 2013
V pátek 24. května se již počtvrté v rámci 
Noci kostelů otevře  více než 1000  chrá-
mů a modliteben v celé České republice. 
Jednotlivé  farnosti,  sbory  či  řády  lákají 
návštěvníky  na  bohatý  doprovodný  pro-
gram. Ten  tvoří  komentované  prohlídky, 
koncerty,  workshopy  či  divadelní  před-
stavení, podobně jako v minulých letech. 
Lidé se budou moci podívat do jinak běž-
ně nepřístupných míst, jako jsou například 
varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo 
klášterní zahrady. Nápad pozvat v nezvyk-
lou hodinu do kostelů návštěvníky různých 
vyznání se zrodil v roce 2005 v Rakousku. 
Od té doby se tato idea šíří po celé Evro-
pě. Při druhém ročníku akce v roce 2011 si 
cestu do kostela našlo více než 300 tisíc ná-
vštěvníků, minulý rok již kolem 400 tisíc. 
Počínaje  loňským rokem  je pro uživatele 
iPhonů a  iPadů k dispozici  zdarma  také 
aplikace iKostel, umožňující přímou navi-
gaci k nejbližší otevřené církevní památce. 
Podrobný  program  můžete  naleznout 
na www.nockostelu.cz. 

výstava o Marilyn Monroe
Od 30. května do 20. září ožije Jízdárna 
Pražského hradu  šarmem hollywoodské 
hvězdy  a  sexsymbolu  Marilyn  Monroe. 
Výstava,  kterou  připravilo  florentské 
Muzeum  Salvatore  Ferragamo,  nabízí 
nejucelenější pohled do hereččina  šatní-
ku, jak profesního, tak i soukromého. Ná-
vštěvníci  budou  moci  zhlédnout  rovněž 
dosud nepublikované fotografie či úryvky 
z  jejích soukromých deníků. Dámy jistě 
ocení sbírku ručně šitých střevíčků, která 
byla minulý rok zkompletována u příle-
žitosti  50.  výročí hereččina předčasného 
úmrtí.  Výstavu  koncepčně  doplňují  díla 
slavných autorů, zobrazující ideál ženské 
krásy od klasiky až po současnost. Z Pra-
hy se přesune expozice do Tokia.  

Kam v Praze za Kulturou
Milan Slezák
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správná odpověď z Fotosoutěže v dP kontaktu č. 4 zněla: 
Zastávka Červený vrch (z centra). Dvě volné vstupenky do Veletržního paláce  
na výstavu Huga Demartiniho a publikaci „Fakta a legendy o pražské MHD“  
získali: Miroslav Porazil, Miluška Straková a Jaroslav Tetiva.

tajenka z minulého čísla: Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké, stejně jako je nízké pracovat bez požitku.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

Poznáte, která stanice  
metra je na fotografii?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte dvě 
volné vstupenky do Malostranské besedy na interaktivní 
výstavu Vikýře PLAY a DVD „Dopravní podnik pro  
21. století“. Odpověď zašlete nejpozději do pátku  
31. května 2013 na e-mailovou adresu  
soutezdpk@dpp.cz (předmět Fotosoutěž).

Křížovka: tajenka skrývá citát ernesta Hemingwaye.

›››

›››



Manévry s hodinářskou přesností
Rok 2013 se výrazně zapíše do statistiky výměn eskalátorů v pražském metru. Dopravní podnik totiž 

rozjel seriál náhrady starých eskalátorů za nové, v jiných případech generální opravy. U jedné z výměn 
ve stanici Můstek mohly být i kamery a fotoaparáty novinářů.

P rávě přestup ve stanici Můstek 
prožívá hromadnou výměnu 
hned šestice pohyblivých schodů. 

První etapa, která začala 5. března a skon-
čí 23. června, poskytla v nočních hodinách 
24. dubna ojedinělou příležitost zástup-
cům médií zaznamenat transport třetiny 
ramena jednoho z eskalátorů. Odpověď 
na otázku, proč přišly na řadu právě tyto 
krátké přestupní schody, poskytl vedoucí 
služby Dopravní zařízení Petr Vondrá-
ček: „Denně ve stanici Můstek přestoupí 
na 96 tisíc cestujících. Patří společně s Mu-
zeem a Florencí k nejzatíženějším schodům 
v Praze. Eskalátory na Můstku byly zpro-
vozněny v listopadu 1985, takže jejich me-
chanické části jsou extrémně namáhány.“ 

Fotoaparáty přešly ve stav pohotovosti 
ve chvíli, kdy do stanice dorazil lokotrak-
tor s novým dílem. „Jde o spodní část eska-
látoru, která váží řádově čtyři tuny,“ popi-
suje Petr Vondráček už samotnou operaci 
ve stanici. „Transport eskalátoru z vlaku 
na nástupiště probíhá pomocí řady mecha-
nismů, které jsou omezené díky podchozí 
výšce samotné stanice. Jsou tu tedy připra-
veny různé montážní kozy, ruční jeřáby 

a podobně,“ dodává Vondráček. Transport 
první části nového eskalátoru z kolejiště 
do cílového prostoru v ose chodby stanice 
zajišťovala zhruba desítka dělníků doda-
vatelské firmy. Na obdobné práce ovšem 

mnoho času nebývá. Zahájení činností 
v samotném nástupišti je možné nejdříve 
od půl jedné v noci a ukončení nejpoz-

ději v půl páté ráno. Přeprava materiálu 
je rovněž možná jen v přepravní výluce. 
Vše tedy závisí také na kvalitní přípravě. 
Když se novináři před druhou hodinou 
ranní rozcházeli, bylo rameno eskalátoru 
připraveno k ukotvení v přestupní jámě. 
Vedle samotné výměny se v tomto pro-
storu musí provést demontáž původního 
zařízení, sanační práce, výměna elektro-
instalace a teprve poté usazení nového 
eskalátoru. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Cestujících se nejvíce 
dotkne více jak tříměsíční 

výměna eskalátorů ve stanici 
Náměstí Republiky. Akce 

začne 3. června 2013 
a dojde k výměně tří ramen 

staničních eskalátorů směrem 
na Masarykovo nádraží. 

Vestibul bude pro cestující 
uzavřen.

Dopravní podnik letos vymění  
14 eskalátorů ve 4 stanicích metra 

za 100 mil. Kč. Na dalších  
17 eskalátorech proběhnou 

generální opravy za 60 mil. Kč. Nové 
schody mají deklarovánu životnost 

minimálně 25 let včetně dostupnosti 
náhradních dílů. Všechny budou 
osazeny bezpečnostními kartáči. 
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