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3EDITORIAL

svůj úvodník dopisuji ve chvíli, kdy jsme 
společně s Tomášem Hudečkem, před-
sedou Krizového štábu hl. města Prahy, 
rozhodli o obnově provozu metra na lin-
ce C, a učinili tak poslední velký krok 
ke standardnímu provozu veřejné dopra-
vy v Praze. 

Od začátku ohlášení povodní pracoval 
nonstop v Dopravním podniku krizový 
štáb, který usilovně řešil všechny potřeb-
né záležitosti. Pokud bych měl nyní jen 
v rychlosti zhodnotit naše krizové řízení 
a schopnost rychle reagovat při obnovo-
vání provozu, byl jsem velmi spokojen. 

I přes nucenou výluku na některých 
úsecích metra a uzavírky ve vodou ohro-
žených oblastech se nám podařilo zajistit 
fungující veřejnou dopravu v Praze. Ta 
přepravila téměř stejné množství cestu-
jících jako při běžném provozu. Vypra-
veny byly samozřejmě všechny dostupné 
tramvaje a autobusy.

Kromě klesající hladiny Vltavy při-
spělo k rekordně rychlému obnovení 
provozu metra i mimořádné nasazení 
všech zaměstnanců Dopravního podni-
ku. Mnozí z nich pracovali dnem i nocí 
na nutných kontrolách a postupných 
spouštěcích pracích. 

U všech, s nimiž jsem se setkal, bylo 
vidět obrovské nasazení a pozitivní 
energie. I díky tomu se nám podařilo 
otevřít velkou část metra již 48 hodin 
po kulminaci Vltavy v Praze. Jde oprav-
du o mimořádný výkon všech našich 
zaměstnanců.

Rád bych vám tímto opravdu srdeč-
ně poděkoval za váš pozitivní přístup 
a odvedenou práci, díky které se Praža-
né mohli na svou hromadnou dopravu 
spolehnout i při uzavření centrálního 

úseku metra. Předávám i poděková-
ní od mnoha zástupců hlavního města 
Prahy a městských částí, jež naši práci 
opravdu oceňují. 

Jsem přesvědčen, že můžeme být 
všichni hrdí na to, jak jsme tuto živelnou 
pohromu zvládli a zajistili našim spolu-
občanům a cestujícím fungující a kvalit-
ní veřejnou dopravu.

 
Přeji nám všem nyní více klidu a sluníč-
ka. 

Milan Křístek,
generální ředitel
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Namalujte svou tramvaj 
V úterý 21. května byl zahájen další ročník populární 
soutěže pro žáky  základních  škol  a  víceletých gym-
názií  s  názvem  Namalujte  svou  tramvaj.  Originální 
návrhy  na  polep  tramvaje  mohou  třídy  odesílat  do  
14.  června  a  desítka  nejzdařilejších  bude  ve  třetím 
červnovém týdnu umístěna na webové stránky DPP 
a Magistrátu hl. m. Prahy.  

jak vypadá pohyb v dopravě?
Ve  vestibulu  stanice  metra  Florenc  byla  v  pátek  
3.  května  2013  slavnostně  zahájena  výstava  „Pohyb 
v dopravě“. V rámci akce,  jíž se zúčastnili představi-
telé  managementu  Dopravního  podniku  a  zástupci 
vedení Střední a Vyšší odborné uměleckoprůmyslové 
školy v Praze 3, byli oceněni autoři tří nejúspěšnějších 
prací projektu „Pohyb a doprava“, který se uskutečnil 
pod  patronací Ateliéru  Propagační  grafiky.  Studenti 
v něm měli za úkol navrhnout grafický design darova-
cích diplomů a vytvořit autorské grafiky, které budou 
v průběhu dvou let představovat věcné dary zaměst-
nancům DPP u příležitosti jubileí.  

dpp má Nového bezpečNostNího ředitele 
Z osobních důvodů se 7. května 2013 vzdal místa bezpečnostního ředitele Pavel Richter, který vedl bezpečnostní úsek od 1. ledna 
2012. Ke stejnému dni, tedy 7. květnu 2013, byl do této funkce jmenován Antonín Fedorko. Tento post bude zastávat do doby, než 
bude vybrán nový bezpečnostní ředitel.  Antonín Fedorko již ve funkci bezpečnostního ředitele působil, a to od 1. ledna 2000 
do 22. prosince 2011. 

květNové zahraNičNí delegace 
V průběhu května 2013 DPP přivítal dvě delegace z čínské Šanghaje. 
Jedna z nich se zajímala o systém veřejné dopravy v metropoli a říze-
ní silniční dopravy včetně dispečinku TSK Praha. Druhá delegace ze 
Šanghaje se zajímala o systém veřejné dopravy v Praze s přihlédnutím 
k plánování a rozvoji zejména kolejové dopravy, primárně tramvajové 
sítě. Do DPP zavítala v květnu i skupina z magistrátu thajského Bang-
koku,  která  velmi  ocenila  funkčnost  a  ekologičnost  systému  MHD 
v Praze. Delegace z estonského Tallinnu zavítala v rámci své návštěvy 
do Muzea MHD ve Střešovicích. Na přelomu května a června 2013 se 
uskutečnily exkurze do pěti tramvajových vozoven a ÚD v Hostivaři 
s delegací německého spolku přátel tramvají Tatra. 

přijďte Na výstavu přemNožeNé ego 
Od úterý 28. května do 30. června 2013 můžete ve vestibulu stanice me-
tra Florenc zhlédnout výstavu Davida Ištoka nazvanou Přemnožené ego. 

Prezentaci pozoruhod-
ných  děl  uznávaného 
berounského  výtvarní-
ka,  který má  za  sebou 
řadu výstav v zahraničí 
a je držitelem Evropské 
medaile za umění Fran-
ze Kafky, otevřela v úte-
rý 28. května slavnostní 
vernisáž za účasti před-
stavitelů DPP.  

koNgres uitp v žeNevě
Koncem května 2013 se konal ve švýcarské Ženevě 60. světový kon-
gres Mezinárodního svazu veřejné dopravy UITP. Kongresu se zúčast-
nilo  téměř 2100 účastníků ze 78 zemí světa, doprovodnou výstavu 
„Mobilita  a městská doprava“ na ploše 30  tisíc m2  zhlédlo 25  tisíc 
návštěvníků. UITP představil v roce 2009 na 58. světovém kongresu 
ve Vídni ambiciózní cíl zdvojnásobit podíl veřejné dopravy po celém 
světě do roku 2025. Každé dva roky jsou proto ze strany UITP vy-
hlašovány soutěžní iniciativy s cílem prezentovat inovativní řešení pro 
větší a lepší veřejnou dopravu, a podporovat tak zejména městskou 
mobilitu.  Do  soutěžního 
klání  v  Ženevě  bylo  přihlá-
šeno  více  než  240  projektů 
ze  čtyř  desítek  zemí  světa. 
Po úspěchu v roce 2011, kdy 
v  rámci  59.  kongresu  v Du-
baji  byl  DPP  oceněn  s  pro-
jektem  „Rozvoje  městské 
kolejové  dopravy“,  dosáhl 
DPP  úspěchu  i  v  letošním 
ročníku. Vítězství v jedné ze šesti soutěžních kategorií regionu střed-
ní a východní Evropy se tak díky projektu „Prodloužení linky metra 
A“  přesunula  29.  května  2013  ze  Ženevy  do  Dopravního  podniku  
hl. m. Prahy. DPP tak upevnil pozici významného hráče v oblasti veřej-
né městské dopravy na evropském kontinentu. 
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Foto: archiv DPP

Foto: Jiří Tonar
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ochraNa proti letícím ptákům 
Od února letošního roku slouží na Palackého mostě 
k ochraně proti letícím ptákům zkušební tři kusy vý-
stražného  systému.  Během  června  bude  dovybaven 
celý most a současně se prvky doplní na ostatní mos-
ty přes Vltavu. Systém FireFly funguje na principu spe-
ciálních  plasto-kovových  reflexních  pruhů,  které  se 
zavěšují na troleje. Pruhy zároveň vydávají ultrafialové 
světlo, jež ptáci mohou vidět i za zhoršených podmí-
nek, například v mlze a šeru. Odrazka se na drátech 
volně  pohybuje,  takže  ptáky  plaší  i  zvukem.  Pořizo-
vací náklady nese Odbor životního prostředí MHMP, 
umístění ze svých prostředků zařizuje DPP.  

dp koNtakt č. 7 o povodNích
Generální ředitel DPP Milan Křístek u stanice metra Vltavská v době 
červnových povodní. Činnosti Dopravního podniku v době mimořád-
ných opatření se bude věnovat příští vydání DP kontaktu. 

dpp sloučil grafiku s ropidem
Ve  čtvrtek  16.  května  2013  se  v  klubovně Městské 
knihovny na Mariánském náměstí  uskutečnila  tisko-
vá konference ke společné grafice DPP a Ropidu. Její 
součástí bylo  i představení kampaně Kde jinde, kte-
rá má  upozornit  na  výhody  cestování MHD oproti 
cestám podnikaným osobním automobilem. Díky jed-
notné grafice  informačních materiálů obou  institucí 
navíc město ročně ušetří zhruba 1 milion korun.  

volby do dozorčí rady
Volba dvou nových členů dozorčí rady Dopravního podniku coby zá-
stupců zaměstnanců proběhla v sídle podniku 6. června 2013. V tajné 
volbě  získali  z  11  kandidátů  nejvíce  hlasů Václav  Pospíšil  a Oldřich 
Schneider. Novými členy dozorčí rady se stanou 3. července poté, co 
2. července skončí mandát dosluhujícím členům dozorčí rady Jiřímu 
Čadovi a Janu Lebedovi.  

39. výročí pražského metra 
U  příležitosti  39.  výročí  zahájení  provozu  pražského  metra  vyjela 
na  trať 8. května 2013 do běžného provozu s cestujícími  souprava 
vozů typu Ečs. Jezdila v úsecích trati tak, jak byly tyto úseky postup-
ně budovány a  zprovozňovány. Historická  souprava  složená z  vozů 
1083-1085-1084 tak během jízd absolvovala obraty ve stanici Florenc 
(dříve  Sokolovská),  Kačerov,  Háje  (dříve  Kosmonautů),  Holešovice 
(dříve Fučíkova), Ládví a nakonec do-
razila prvně s cestujícími přes stanice 
Prosek a Střížkov i do nejnovější ko-
nečné stanice Letňany. Celá akce byla 
provázena velkým zájmem příznivců 
a  fandů  MHD,  rodin  s  dětmi  i  ná-
hodných a občas i značně překvape-
ných cestujících. U některých z nich 
příjezd  soupravy  i  dobové  hnědé 
uniformy  strojvedoucích  vyvolávaly 
nostalgické úsměvy a vzpomínky. 

kuželkáři dpp stříbrNí
Ve dnech 24.–25. 5. 2013 se v Praze uskutečnil  jubi-
lejní  60.  ročník mezinárodního  turnaje družstev do-
pravních  podniků  v  kuželkách  za  účasti  měst  Prahy, 

Brna, Liberce a Brati-
slavy. Z celkem sedmi 
družstev, která se tur-
naje zúčastnila, vybo-
jovalo  družstvo  DPP 
2.  místo  za  vítězným 
týmem  z  Liberce. 
V soutěži  jednotlivců 
obsadila  Praha  první 
dvě  místa,  nejlepším 
hráčem  se  stal  Jiří 
Jankovec. 

studeNti spŠd NavŠtívili brusel
Vybraní studenti SPŠD měli v květnu  jedinečnou možnost navštívit 
samotné srdce EU, Evropský parlament (EP) v Bruselu. Návštěvy par-
lamentu se zúčastnili jak studenti s dobrým prospěchem, tak ti, kteří 
pomáhají škole a reprezentují ji na různých soutěžích. Nechyběli však 
ani studenti působící ve školním parlamentu. Škola využila osobního 
pozvání poslance EP Richarda Falbra, jehož kancelář program celého 
pobytu připravila. Po poutavé besedě s poslanci měli studenti mož-
nost obdivovat krásy Bruselu a druhý den i jedinečnost Brugg, nazý-
vaných ne nadarmo Benátky severu.  
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Dobrý den, v sobotu 25. 5. 2013 kolem 19. hodiny jsem 
cestoval ze stanice Háje, kde se nijak zvlášť nevyznám. Je-
likož nejsem z Prahy, využil jsem přítomnosti dozorčí vy-

konávající službu v této stanici a požádal ji o pomoc s vyhledáním 
spojení. Dozorčí byla velice vstřícná, v celkem krátkém čase mi 
spojení našla a poradila, jak se dostat do cíle. Proto bych rád poslal 
toto poděkování za její pomoc.  Tomáš Vít

Dne 9. 5. 2013 mi váš řidič tramvaje č. 17 v 9:44 na zastáv-
ce Trojská zavřel dveře doslova před nosem, ačkoliv viděl, 
jak přibíhám od zastávky Povltavská. Běžel jsem z toho 

důvodu, že pro změnu váš řidič autobusu č. 112 od zastávky Pelc 
Tyrolka jel o 4 minuty později. Tento sled událostí měl za následek 
můj pozdní příchod na zkoušku ve škole, kde mi nebylo umožněno 
ji vykonat.  Ondřej Beňák

Z odpovědi: Řidič si daný případ nepamatuje, rozhodně však popírá, že 
by někomu vědomě neumožnil nástup a ujel. Pokud k tomu došlo, zřejmě 
si dobíhajícího po odbavení cestujících nevšiml, čehož lituje.

Dobrý den, dne 29. 5. 2013 jsem chtěla jet prvním met-
rem ze stanice Náměstí Míru, ale bohužel jsem po pří-
chodu ke vstupu do metra zjistila, že je stále uzamčen 

a nikdo se nemá k tomu, aby ho otevřel. Po příjezdu prvního 
metra probudila dozorčího spícího v kukani až jedna cestující, 
která přijela tímto metrem od Můstku a vystoupala po vypnu-
tých jezdicích schodech. Poté, co mu zabouchala na jeho kukaň, 
se dozorčí konečně probudil a přišel nám vstup do metra otevřít. 
Za to, že nás všechny zdržel, se ani neomluvil, jen mávl rukou. 
Toto se mi stalo již poněkolikáté a byla bych ráda, kdyby se to již 
neopakovalo. Když už dozorčí v práci spí, měl by si budík nastavit 
tak, aby vstupy do metra, eskalátory apod. byly včas otevřeny. 
Děkuji.  Eva Bendová

Z odpovědi: Zaměstnanec přiznal, že porušil předpisy a neotevřel sta-
nici včas. Následně s ním byl proveden pohovor, aby k podobné situaci 
již nedocházelo. 

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům metra linky B 
za jejich ochotu a vstřícnost.  V sobotu 27. 4. 2013 jsem 
jela metrem směrem na Černý Most. Vystoupila jsem 

na konečné, ale jakmile se vlak rozjel do depa, uvědomila jsem si, že 
nemám jedno zavazadlo. Plátěná taška s dárkem zůstala ve vlaku. 
O pomoc jsem požádala zaměstnance na informacích. Díky něko-
lika telefonátům se mé zavazadlo našlo. Ještě jednou vřelé díky 
za ochotu a pohotovost vašich zaměstnanců.  Táňa Skupinová

Dobrý den, dne 18. 5. 2013 jsem v 7:05 čekal na zastávce 
Sídliště Novodvorská na autobus linky 196 s odjezdem 
v 7:08. Díky deštivému počasí byla na zastávce celkem vel-

ká kaluž. Samozřejmě pana řidiče nenapadlo nic lepšího, než do této 
kaluže plnou rychlostí vjet, a pak začít brzdit. Voda z této kaluže 
vylétla až na zastávku, a to jsem stál dva metry od kraje. Uhnout se 
nedalo, protože za zády je metrová zídka. Samozřejmě čisté kalho-
ty mám nyní špinavé. Kdybych nemusel pospíchat na vlak, řešil bych 
to s řidičem na místě. Myslím, že řidič měl mít tolik slušnosti, aby 
se omluvil.  Michal Donath

Z odpovědi: U řidiče bude provedena namátková kontrola služby. 

Dobrý den, ve čtvrtek 9. 5. 2013 jsem byl v Praze 
okraden o veškeré osobní doklady. Ani nemohu 
vyjádřit svou radost, když mi k večeru přišel e-mail 

od pana Hypše, že moje doklady byly nalezeny a jsou u do-
zorčího metra ve stanici Malostranská. Chtěl bych tedy 
touto cestou ještě jednou poděkovat vašemu zaměstnanci, 
mimo jiné za skvělý nápad poslat mi e-mail na adresu uve-
denou na dokladech, ale i za snahu mi tuto věc sdělit 
na mobil. Ušetřilo mi to mnoho starostí a problémů.  
 Luboš Dolák

Tímto chci poděkovat řidiči tramvaje linky č. 3, jedou-
cí 3. 5. 2013 v 0:16 ze zastávky Nádraží Braník. Když 
jsem byl napaden polskými opilci, byl jediný, kdo vstal 

ze svého místa a zahnal ty dvě individua na útěk. Jen tímto či-
nem ve chvíli mé naprosté bezbrannosti nedošlo k vážnějším 
následkům.  Jakub Šlahounek

Prosím, tlumočte můj dík řidiči linky č. 18, vůz č. 9210, 
odjezd ze stanice Veselí dne 7. 5. 2013 zhruba ve 12:25. 
Při nástupu silnější paní s berlí klopýtla na schůdcích, 

spolucestující jí pomohli, ale to není podstatné. Pan řidič oka-
mžitě přišel a vlídně se cestující zeptal, zda si neublížila. Až 
poté, co se ujistil, že se nic nestalo, se vrátil na své místo. Jeho 
přístup mne velice potěšil.  Ljuba Vašáková

Ve středu 1. 5. 2013 jsem s mými dvěma přáteli pou-
žila váš autobus č. 119 jedoucí z letiště Praha, ve kte-
rém jsme každý cestovali s jedním kufrem. Jeli jsme 

přibližně 5 stanic směrem do centra. Během jízdy přistupující 
či vystupující lidé museli na každé zastávce zvedat svá zavaza-
dla, aby se ostatní vešli dovnitř nebo mohli vůz opustit. Neu-
stále se přemisťovali či hledali vhodnou pozici jak pro sebe, tak 
i svá zavazadla. V jeden okamžik byla ulička zadní části autobu-
su úplně zablokovaná. Toto se opakovalo na každé zastávce až 
do našeho vystoupení. Autobus, který na letiště posíláte, je 
podle mě i mých přátel naprosto nevhodný a nebezpečný. Bylo 
by moudřejší vypravit autobus s méně sedačkami a větším 
prostorem pro zavazadla.  Ladislava Červená

Z odpovědi: Speciálně upravené autobusy, které DPP v současné 
době vlastní, jsou nasazovány na linku č. 100 a AE, jež obsluhují 
letiště. 

Dne 16. 5. 2013 jsem si zakoupil třicetidenní pře-
nosnou jízdenku. K mému značnému překvapení 
a velké nelibosti mi byl oproti dřívější praxi předlo-

žen prostý lístek s tím, že zatavení do fólie se už neprovádí. 
Samozřejmě si dovede každý představit, jak takový lístek, 
zvláště je-li přenosný, vypadá po 30, 90, 365 dnech. Prosím 
o vysvětlení, proč? Předem prosím, aby důvodem nebylo „še-
tření finančních prostředků“. Myslím, že masově se tyto jíz-
denky tolik nepoužívají.  Josef Slunečko

Z odpovědi: Vzhledem k tomu, že se změnila cena laminač-
ních fólií, bylo rozhodnuto, že jejich používání i nadále je značně 
neekonomické. Proto doporučujeme zakoupit si modré pouzdro 
s logem DPP, které dle našich zkušeností vydrží několik let a stojí 
pouze 10 Kč. 
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Milan Geško řídil o víkendu jednu z tramvajových souprav, v nichž se 
účastníci víkendového kurzu sebeobrany „krav maga“ učili reagovat 
na napadení v reálné situaci přeplněné tramvaje. S účastníky kurzu vy-

razil coby řidič už podruhé. „Je to určitě dobrá věc. Po-
dobná cvičení absolvují například záchranáři a myslím si, 

že řidiči tramvají by takový kurz sebeobrany také uvítali,“ uvedl Geško. 
Sám si svou nepříjemnou zkušenost prožil před osmnácti lety, kdy ho 
inzultoval opilý cizinec. „Dvakrát mě udeřil do hlavy,“ zavzpomínal.

Řidiči MHD jsou však spíše školeni k tomu, aby v případě konfliktu 
použili takzvané tísňové tlačítko. Není to ale jen v případech ohrože-
ní řidiče, ale také například když má v tramvaji opilce, bezdomovce 
nebo dojde ke konfliktu mezi cestujícími. Příčinou agresivity cestu-
jících bývá především alkohol, incidenty se ve velké míře odehrávají 
hlavně v nočních spojích. Jestliže za první čtyři měsíce loňského roku 
o pomoc stisknutím nouzového tlačítka požádali řidiči MHD ve 430 
případech, letos za stejné období to bylo už 560krát. Statistika fy-
zického napadení řidiče je podstatně nižší. Dopravní podnik eviduje 
za loňský rok osm napadení řidiče tramvají, letos zatím pět. Řidiči au-
tobusů byli napadeni osmkrát, vloni čtrnáctkrát. Použitím nouzového 
tlačítka řidič informuje dispečink, a ten následně policii či další složky 
záchranného systému. 

Sednout si v tramvaji není vždycky výhra. Mnozí ces-
tující na nových dřevěných sedačkách neklidně vyhlí-
žejí každou zatáčku s obavami, že z kluzkého sedadla 
sjedou. Tomu by měl teď být konec. Dopravní podnik 
reaguje na stížnosti cestujících ohledně kluzkosti se-
daček v tramvajích KT8N2 a 15T, kde jsou použité 
dřevěné sedačky. U starších tramvají KT8N2 navrhl 
podnik technické opatření, jež spočívá v zaklonění 
sedačky o 12 milimetrů. U tramvají typu 15T ForCity 

pak bude snížena výška sedáku proti 
podlaze tramvaje a vymění se lakování 

sedačky za strukturovaný lak. Po vyhodnocení těch-
to opatření se Dopravní podnik dohodl s výrobcem 
tramvají 15T ještě na úpravě záklonu sedačky, stejně, 
jako tomu je ve starších KT8N2.Tato opatření jsou 
u obou typu tramvají odlišná z důvodu rozdílných sil 
při jejich zrychlení a zpomalení. Tramvaj typu 15T je 
podstatně živější než tramvaj typu KT8N2. Všechny 
navržené změny se postupně zavádějí na obou typech 
tramvají. Do konce roku 2013 by již měly být všech-
ny tyto úpravy sedaček provedeny. Dopravní podnik 
plánuje postupně do roku 2018 vyměnit v tramvajích 
všechny sedačky za dřevěné. 

Všechny informační materiály pro cestující, 
které vydává Dopravní podnik (DPP) a or-
ganizace Ropid, jež organizuje pražskou 
integrovanou dopravu, dostaly jednotnou 
podobu. V novém se v MHD objevily už 
včera. Podle generálního ředitele DPP Mila-
na Křístka jsou přehlednější, dříve si cestu-
jící stěžovali, že se v letácích často neorien-
tují. Stejná grafika, která vyšla na přibližně 

900 tisíc korun, přinese úsporu až jeden 
milión za rok, uvedl. Dosud si obě organi-
zace tiskly vlastní materiály, řada věcí vzni-
kala zbytečně dvakrát. „Nový jednotný styl 
získají všechny informační materiály pro 
cestující od informací o výlukách i trvalých 
změnách, přes tarify, obecné informační 
brožury až po mapy a sché-
mata vedení linek,“ doplnil 

pověřený ředitel Ropidu Pavel Procházka. 
V těchto dnech se také rozběhla kampaň 
Kde jinde :-), která přiblíží výhody cestování 
MHD proti jízdě osobním autem. „Podtrh-
li jsme výhody MHD proti autům, zaměřili 
jsme se na činnosti, které lze v MHD činit, 
například číst, vyřizovat pracovní a osobní 
e-maily, učit se, což v autě opravdu nejde,“ 
zmínil některé aktivity Křístek.  

Řidiči MHD si pomoc tlačítkem 
nouze přivolávají více než loni

Sedačky v MHd už neMají klouzat

InforMační letáky o Dopravě v novéM

MLADÁ FRONTA DNES, 20. KVĚTNA 2013

METRO, 28. KVĚTNA 2013

PRÁVO, 17. KVĚTNA 2013

Aneta Řehková



Na obratišti na  
Florenci byl o pro-
hlídku a rozlučku 
s „kachnou“ velký 
zájem.

Boční orientace 
vozů KT8D5  
v den rozlučky –  
21. května 2013.

Vlevo: V Karlíně se 
při svých posled-
ních jízdách obě 
„kátéčka“ takto po-
tkávala na lince 15.

Dole vlevo: Generální ředitel DPP Milan 
Křístek při přípitku s řidičem poslední 
jízdy KT8D5 Vladislavem Borkem, kterému 
předal model tramvaje. 

Dole: Davy fotografů byly také u vjezdu 
do střešovické vozovny.

„KátéčKo“ absolvovalo 
poslední jízdu
V úterý 21. května 2013 se Dopravní podnik rozloučil s další legendou městské 
hromadné dopravy – původním tramvajovým vozem kt8D5. Po interní rozlučce 
ve vozovně Hloubětín a oficiální veřejné akci s novináři na smyčce Florenc zatáhla 
poslední tatra kt8D5 krátce před pátou odpolední do vozovny Střešovice, aby zde 
rozšířila řady muzejních exponátů.

8 reportáž

N a  její  poslední  cestě  ji,  stejně 
jako  při  premiéře,  řídil  Vla-
dislav Borek, který neskrýval 

dojetí:  „Když jsem tuto tramvaj přivezl 
z ČKD, byla úplně nová. Byl to tehdy vůbec 
první článkový vůz, který jezdil po Praze 
s cestujícími. Nedám na něj dopustit, i když 
nové typy tramvají jsou pro cestující i řidi-
če asi pohodlnější,“ přibližuje  svůj  kladný 
vztah k oblíbeným „kachnám“ dlouholetý 
řidič a výpravčí vozovny Hloubětín. 

Naopak  s  úsměvem  na  rtech  pojala 
celý  „pietní“  akt  řidička  druhého  vozu 
KT8D5 ev.  č. 9030 Miluše Houšková, 
jež  vyjela  na  trať  vedoucí  z  Hloubětína 
přes „spodní“ Palmovku přesně ve 12.31 
hodin: „U Dopravního podniku pracuji od  
11. září 1973. Když jsem nastoupila, chlu-
bili se mi někteří řidiči, že slouží u podniku 
už 40 let. Nikdy bych nevěřila, že budu 
někdy v podobné situaci, a podívejte, jak to 
uteklo,“ dodává sympatická Miluše, která 

u DPP našla nejen stabilní práci, ale i ži-
votního  partnera.  Stejně  jako  Vladislav 
Borek, i ona s „kátéčky“ najezdila deseti-
tisíce kilometrů, ať už v roli řidičky nebo 
instruktorky: „Kátéčka mám z vozů, které 
jsem řídila, asi nejraději. Čím to je? Člověk 
sedí uprostřed a má pocit dlouhého vozu 
za sebou. Vůz se vlní, a snad proto je to tak 
příjemné svezení,“ dodává  Miluše,  která 
na konec letošního roku plánuje odchod 
do důchodu.

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna (7) a Petr Ludvíček (2)



Nahoře: Fanda dopravy Martin 
Šubrt s novinovým výstřižkem 
z první jízdy KT8D5 z 1. 7. 1986.

Vpravo: S „kátéčkem“ ev. č. 9030 
se 21. května rozloučila i řidička 
Miluše Houšková.

Při setkání se 
zaměstnanci ve  
vozovně Hloubětín 
slavnostně zakrojili 
dort Petr Hloch, 
vedoucí jednotky 
Provoz Tram-
vaje, a Radovan 
Kaprálek, vedoucí 
odboru Technologie 
a diagnostika.

Vpravo: Technický 
ředitel DPP Jan Šu-
rovský symbolicky 
předal KT8D5 ev. č. 
9048 jako nový ex-
ponát Muzea MHD 
Milanu Pokornému.
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O historii  i úskalích spojených se za-
váděním  vozů  KT8D5  do  provozu  se 
rozpovídal  i  vedoucí  jednotky  Provoz 
Tramvaje  Petr Hloch: „Ze začátku tyto 
vozy příliš oblíbené nebyly, i proto se z před-
pokládaných 290 tramvají nakonec dodalo 
pouze 48 kusů. Je potěšující, že 46 z nich 
svou éru tímto dnem neskončí, ale v mo-
dernizované podobě budou jezdit ještě řadu 
let.“ Zaměstnancům vozovny Hloubětín 
pak poděkoval také Radovan Kaprálek, 
vedoucí odboru Technologie a diagnos-
tika: „Jak už zmínil kolega, na začátku byly 
problémy s tímto typem tramvají znač-

né, takže náš upřímný dík patří zejména 
údržbářům vozovny Hloubětín, kteří se 
s nimi dokázali poprat.“

A  zatímco  na  zaměstnaneckém  lou-
čení  mohli  přítomní  ochutnat  další 
z  vynikajících  cukrářských  počinů  le-
tošního roku, tentokráte ve tvaru tram-
vaje KT8D5, na veřejné akci s novináři 
se  na  budoucnost  modernizovaných 
vozů připíjelo šampaňským. „Je to tako-
vé symbolické zakončení jedné etapy, kdy 
se loučíme s původním typem KT8D5, 
přezdívaným v naší hantýrce kachna. Její 
historie ale nekončí a bude pokračovat dál 
v nové, modernější podobě, kterou jistě ocení 
nejen handicapovaní spoluobčané, ale i ma-
minky s kočárky,“ uvedl generální ředitel 
DPP Milan Křístek a jeho slova doplnil 
o hlavní přednost vozů, díky níž jsou pro 
provoz prakticky nepostradatelné, tech-
nický  ředitel  Jan  Šurovský:  „Zejména 
kvůli jejich obousměrnosti, která se využívá 
při výlukách a jiných nepravidelnostech, si 
těchto tramvají velice vážíme a zakládáme 
si na tom, že tvoří určitý podíl našeho vo-
zového parku.“ 

Úderem  16.  hodiny  se  pak  vůz  evi-
denčního  čísla  9048  za  nemalé  pozor-
nosti médií i příznivců městské hromad-
né dopravy vydal na svou poslední pouť 
do  vozovny  Střešovice,  kde  odstartuje 
novou kariéru obdivovaného muzejního 
exponátu. K této tramvaji se v DP kon-
taktu určitě vrátíme. 



Představení projektu 
Manipulační praco-
viště v garáži Kače-
rov členům Provozní 
komise JPA

Novinky z provozní komise 
jednotky Provoz Autobusy
Provozní komise jednotky 
provoz autobusy (jPa) je 
nezastupitelným nástrojem 
pro vnitřní komunikaci 
a zajišťování zpětné vazby 
v provozní oblasti.
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P rovozní komise JPA patří mezi 
tzv. stálé komise generálního 
ředitele. Předsedou komise je 

vedoucí JPA a jednání komise se účastní 
další členové, kteří zastupují jednotlivé 
garáže, a dále zástupci klíčových útvarů 
JPA, JSVA, dopravního i technického 
úseku. Nezbytnou podmínkou pro efek-
tivní činnost provozní komise je práce 
řidičů-četařů a jejich pravidelné setká-
vání s vedoucími pracovníky na garážích 
v rámci tzv. dílčích provozních komisí.

Základním cílem provozní komise 
je soustřeďování, projednávání a řešení 
připomínek a podnětů pro zlepšení do-
pravně-provozních podmínek v oblasti 
autobusové dopravy. Jednotlivé náměty 
a připomínky může podat každý pracov-
ník JPA prostřednictvím příslušného for-
muláře nebo osobně u některého z řidi-
čů-četařů. V odůvodněných případech je 
možné se obrátit také na vedoucího gará-
že. První kolo projednávání probíhá v díl-
čí provozní komisi, kde dochází k upřes-
nění požadavků a sjednocení případných 
odlišných nebo vzájemně rozporných 
bodů. Záležitosti v kompetenci vedení 
garáže ( JPA) nebo provozu (JSVA) jsou 
na těchto dílčích garážových komisích 
přímo řešeny a ostatní body jsou předává-
ny na jednání Provozní komise pro řešení 
příslušnými odbornými útvary. Druhou 
významnou oblastí je informování zá-

stupců garáží o rozvojových projektech 
a akcích, dle možností včetně zapojení 
do přípravných či ověřovacích fází těch-
to projektů. Důležitou součástí celého 
procesu je zveřejňování zápisů z jednání 
dílčích provozních komisí a Provozní 
komise Autobusy na nástěnkách ve vý-
pravnách včetně přehledu o stavu řešení 
podaných připomínek a námětů.

V roce 2012 bylo prostřednictvím členů 
Provozní komise Autobusy podáno cel-
kem 183 nových připomínek a zároveň 
bylo pokračováno v řešení 35 připomínek 
z minulých let. Jednotlivé odborné útva-
ry DPP vyřešily celkem 158 připomí-
nek, často s přesahem do kompetencí či 
majetku mimo DPP (Technická správa 
komunikací, místní úřady, Policie ČR, 
apod.). Další desítky připomínek a ná-
mětů byly vyřešeny přímo na garážích 
v rámci dílčích provozních komisí. Z ře-
šených oblastí nad rámec standardních 
provozních připomínek lze vypíchnout 
například náměty a připomínky k tech-
nickým úpravám autobusů SOR, konzul-
tace a testování úprav OIS, zpětná vazba 

při rozvoji a zvyšování spolehlivosti pre-
ference na světelně řízených křižovatkách 
či intenzivní spolupráce při úpravách 
jízdních řádů a jízdních dob v návaznosti 
na změny linkového vedení od září 2012.

Významnou novinkou pro zefektivnění 
práce Provozní komise byla úprava časové 
návaznosti na jednání dílčích provozních 
komisí, která umožnila předávání námětů 
a připomínek v předstihu. Zástupci od-
borných útvarů tak mohou na nejbližším 
jednání Provozní komise k námětu či 
připomínce již sdělit prvotní stanovisko 
a očekávaný postup a termín řešení. Dal-
ším pozitivním krokem bylo sjednocení 
a zjednodušení používaných formulářů.

Závěrem je třeba poděkovat členům 
Provozní komise JPA a dalším pracovní-
kům zainteresovaných odborných útvarů, 
kteří vyvíjejí značné úsilí pro úspěšné vyří-
zení podaných připomínek nebo námětů. 
Poděkování patří také zástupcům garáží, 
jejichž aktivní přístup ke sběru podkla-
dů a zajišťování zpětné vazby pro ostatní 
řidiče je klíčový pro úspěšné fungování 
Provozní komise. 

Jan Barchánek, foto: JPA

Působnost Provozní komise JeDnotkY Provoz AUtobUsY
•  úpravy a změny jízdních řádů a jízdních dob
•  úpravy a změny tras a zastávek linek PID
•  opravy a stavební úpravy komunikací
•  úpravy a změny dopravního režimu na komunikacích
•  úpravy a změny světelných signalizačních zařízení na křižovatkách
•  řešení a funkce odbavovacího a informačního systému autobusů
•  konstrukční řešení částí autobusu, které přímo souvisejí s pracovními 

podmínkami řidičů
•  rozmístění, vybavenost a stav sociálních zařízení

rok

Počet námětů A PřiPomínek

nové

neDořešené 

z PřeDchozího 

rokU

celkem

2008 85 50 135

2009 113 37 150

2010 129 33 162

2011 157 20 177

2012 183 35 218

PřehleD PočtU řešených námětů A PřiPomínek



Nahoře: Oblouk 
z Francouzské 
do Moskevské 
bude dokončen až 
po prázdninách. 

Dole: Poslední dny 
při rekonstrukci tra-
tě na zastávce Jana 
Masaryka. Auta i ná-
hradní autobusová 
doprava jsou vedeny 
v protisměru.

Francouzská  
už čeká  

na tramvaje
Nejdelší tramvajová výluka roku 2013 má za sebou první dva měsíce. Tramvaje Francouzskou 
a Moskevskou ulicí nepojedou až do listopadu. Důvodem je nejen rekonstrukce tramvajové trati,  
ale především kanalizace, vodovodu a komunikací. jaký byl stav na konci května? Ve Francouzské 
je hotová tramvajová trať, v Moskevské zvolna začaly práce na inženýrských sítích.

11z podniku

T rať mezi Blanickou ulicí  
a Koh-i-noorem je dlouhá 1,7 
kilometru. Je vedena nejprve 

Francouzskou ulicí, kterou po 0,3 kilo-
metru prudce klesá dolů. Následně se 
pravým obloukem stáčí do Moskevské 
a v obloucích i přímých úsecích míří až 
k Minské ulici. Zde nynější stavba nava-
zuje na rekonstrukci na Vršovickém ná-
městí provedenou v minulém roce. Proč 
více než půlroční výluka tramvají? Vždyť 
obdobné objemy se zvládají za mnohem 
kratší dobu. Důvodem jsou rozsáhlé in-
vestice v Moskevské ulici, především re-
konstrukce kanalizace a vodovodu Praž-
ské vodohospodářské společnosti. A pak 
záměr městské části Praha 10 na revitali-
zaci Moskevské.

Aby byla dlouhá výluka využita, roz- 
hodl se Dopravní podnik, že k rekon-
strukci Moskevské, která byla místy v ha-
varijním stavu, přidá také trať ve Fran-
couzské. Ta ještě nevykazovala takové 
známky opotřebení, ale za pár let by ji po-
tkal stejný osud a další nepříjemné výluce 
bylo dobré se vyhnout. Ve Francouzské 
byla původní trať na velkoplošných pane-
lech snesena a nově byla zřízena na žele-
zobetonových příčných pražcích se žláb-

kovou kolejnicí NT1 a zákrytem z litého 
asfaltu. Z důvodů umožnění jízdy aut 
a autobusů po většině trati byla rozšířena 
osová vzdálenost na 3,5 metru. Technická 
správa komunikací zajistila opravy vybra-
ných přilehlých vozovek.

Trať zde patří mezi nejstrmější v Praze. 
Mezi Máchovou a Donskou ulicí je sklon 
přes 60 ‰. V sedmdesátimetrovém úseku 
dokonce činí 76,52 ‰! Právě se sklonem 
souvisí dvě nehody, které se zde udály;  
15. ledna 1950 se řidiči nepodařilo ubrz-
dit tramvaj a vysokou rychlostí vjel do ob-
louku na křižovatce s Moskevskou. Vůz 
vykolejil a narazil do vchodu prodejny 
Pramen. Zraněno bylo 112 lidí. Podobná 
nehoda se stala i roku 1961.

Někdy v polovině 60. let byla na kři-
žovatce s Moskevskou ulicí postavena 
odvratná kusá kolej z Francouzské přímo 
do Ruské ulice, na kterou měla zajet tram-
vaj v případě podobného nebezpečí. Kusá 
kolej měla délku 150 metrů, z toho 54 
metrů ve formě splítky s běžnou traťovou 
kolejí. Končila v protisvahu Ruské ulice 
(41,8 ‰). V koncovém úseku byl žlábek 
kolejnic zalit asfaltem, což mělo přispět 
k zastavení vozu. Kolej byla od ledna 
1966 vybavena bezpečnostním zaříze-

ním, které automaticky po průjezdu vla-
ku přestavilo výhybku na kusou kolej. Pro 
pravidelný směr jízdy musela osádka vozu 
přestavit výhybku ručně. Zařízení však 
podle dostupných informací příliš nefun-
govalo a s nástupem nových tramvají se 
spolehlivějším brzděním bylo seznáno, že 
již není třeba. Proto bylo začátkem roku 
1967 zrušeno. Odvratná kolej byla sta-
vebně zlikvidována v 70. letech.

Při současné rekonstrukci byl nepatrně 
snížen sklon trati, na 73,97 ‰. Zatímco 
trať ve Francouzské je již dokončena, za-
tím nejsou dořešeny tramvajové zastávky, 
které jsou investicí městské části Praha 10. 
Ve výsledném řešení by měla být zastávka 
Ruská do centra zřízena v Moskevské uli-
ci (naproti zastávce z centra). A protože 
fenomén přidávání zastávek dospěl i sem, 
zřejmě vznikne nová zastávka Krymská 
i ve směru do centra. Chybí realizovat 
také elektrické objekty, především trakční 
vedení.

V Moskevské ulici se trať začne bu-
dovat až o prázdninách po dokončení 
inženýrských sítí. Zde se chystá systém 
W-tram, tedy pevná jízdní dráha. Se 
zprovozněním rekonstruovaných tratí se 
zatím počítá v listopadu. 

Miroslav Grossmann, foto: Josef Režný a autor

z podniku



Vlevo: Cena vítěze 
soutěže Sběrač 
roku může třeba 
za rok zůstat v ru-
kou Dopravního 
podniku.

Diplom pro DPP 
za 2. místo v sou-
těži Sběrač roku 
2012 za sebraných 
3829 kg. 

Vpravo: Velká 
sběrná nádoba CZ1 
systému EKOLAMP 
s kapacitou 193 kg. 

Stříbrný Sběrač roku 
Systém sběru zářivek a dalších světelných zdrojů započal v Dopravním 
podniku už v roce 2008. Odezva na tuto novinku byla překvapivě 
kladná a zejména za poslední dva roky pravidla přijali za své 
i poslední „neveřící Tomášové“. 

12 z podniku

Na skládkách ročNě koNčí 60 % použitých 
a vyřazeNých úsporNých světelNých zdrojů. 
to představuje zNačNou ekologickou zátěž 
více Než tisíce tuN směsi skla, plastů, kovů 
a hlavNě zhruba 75 kg toxické rtuti ročNě.

nepatří do popelnice. K jejich sběru jsou 
určeny speciální sběrné nádoby.

V současné době probíhá v Doprav-
ním podniku sběr do 41 nádob ve 26 
provozovnách včetně technického zá-
zemí některých stanic metra. Koneční 

uživatelé uspokojují zapojením do sys-
tému vlastní potřeby a také potřeby 
zaměstnanců. Výsledkem je, že zářivky 
nekončí, tak jako dříve, jako draze pla-
cený nebezpečný odpad na skládkách 
nebo ve spalovnách. 

Veronika Veselá, foto: archiv DPP 

Vyřazené úsporné zářivky lze vrátit v jakémkoli obchodě 
s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných 
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na městských 

úřadech nebo v řadě firem. Počet sběrných míst se rozšířil 
na bezmála 4000.

Rok 2012 byl pro Dopravní pod-
nik v oblasti sběru zářivek velmi 
úspěšný. Zástupci oddělení Ži-

votní prostředí převzali 24. dubna oceně-
ní za 2. místo v soutěži Sběrač roku v ka-
tegorii Konečný uživatel. Nultý ročník 
akce uspořádal pro nejaktivnější partnery 
kolektivní systém EKOLAMP. 

Se společností EKOLAMP, která ce-
lorepublikově zajišťuje bezplatný zpětný 
odběr i následnou ekologickou recyklaci 
vysloužilých světelných zdrojů a svítidel, 
navázal Dopravní podnik spolupráci již 
v roce 2008.

Zářivky, ať už trubicové (lineární) nebo 
kompaktní, obsahují malé množství rtuti. 
Ta je velmi jedovatá a škodí životnímu 
prostředí i lidskému zdraví. V nerozbitém 
stavu je zářivka zcela bezpečná, protože 
rtuť je uzavřená ve skleněné trubici. Je 
ale důležité dbát na to, aby se zářivka ne-
rozbila, a to ani poté, co dosvítí. Zářivky 
a úsporné žárovky tak v žádném případě 

2008
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ZážiTkOvá TuriSTika v Depu Zličín
Třetí březnovou sobotu měli účastníci Zážitkové turistiky první příležitost prohlédnout si zákulisí nejmladšího 
depa v síti pražského metra – depa Zličín. na tu pak přímo navázala jízda druhou historickou soupravou 

metra typu 81-71 na trase B. Tím nejen došlo k rozšíření programu dosavadní akce pořádané v depu 
kačerov, ale zároveň k odstartování již třetí sezóny velmi úspěšné Zážitkové turistiky, připravované 

Dopravním podnikem hl. m. prahy a zastřešené Hospodářskou komorou hl. m. prahy.

13z podniku

Oproti kačerovské verzi čekala 
na příchozí celá řada novinek 
a inovací, což se týká celé-

ho průběhu konání exkurze. Vzhledem 
k dislokaci samotného areálu depa Zličín 
museli být k organizaci hned od počátku 
přizváni kolegové z jednotky Provoz Au-
tobusy. Díky jejich přispění pak byl pro 
snazší přepravu návštěvníků od konečné 
stanice metra Zličín a přilehlého parko-
viště P+R vypraven zvláštní autobusový 
spoj, zajišťovaný kapacitně vyhovujícími 
nízkopodlažními autobusy SOR NB 18. 
Výstupním místem pak byla přímo pří-
jezdová plocha stanice Hasičského zá-
chranného sboru depa Zličín. Po průcho-
du přízemím budovy stanice Hasičského 
záchranného sboru měli návštěvníci mož-
nost detailního zhlédnutí rozmanité 
techniky, hasičských vozů a dalšího sou-
visejícího vybavení. Ukázku doprovázel 
poutavý výklad přítomných hasičů, kteří 
své náčiní i obětavě předváděli.

Od hasičů již následovala cesta pro-
hlídky přímo do nitra haly depa Zličín. 
Odstavené soupravy, správkové koleje, 
problematika údržby, historie provozu 
a zázemí metra – s tím vším měli ná-
vštěvníci možnost se podrobně seznámit. 
Po zodpovězení zvídavých otázek dali 
průvodci pokyn k nastoupení do sou-
pravy a k vyjetí na koleje trati B. Tam 
kromě prohlídky slepého ramene tune-
lu zamýšlené odbočky trasy B za stanicí 
Stodůlky a krátkého zastavení v tubusu 

mostu nad Nepomuckým rybníkem 
souprava také zavítala do obratiště sta-
nice Smíchovské nádraží. Ta bývala sta-
nicí provozního ošetření souprav 81-71 
a tyto soupravy zde byly dříve za provozu 
podrobovány nejnižšímu stupni revize. 
Dále jízda pokračovala prohlídkou tlako-
vého uzávěru před stanicí Anděl (v úseku 
pod dnem Vltavy), na okamžik zastavila 
i v uzavřené stanici Národní třída a pro-
vedla obrat na obratové koleji stanice 
Florenc (tato obratová kolej pokračuje 
dále coby traťová spojka linky B s lin-
kou C). Díky návštěvě obratiště stanice 
Smíchovské nádraží i stanice Florenc tak 
absolvovala kompletní jízdu na prvním 
provozním úseku I.B, jehož otevřením 
2. listopadu 1985 byl odstartován provoz 
nově vzniklé trasy B.

Unikátem celého programu pak byla 
ukázka zličínské zkušební tratě met-
ra, kam souprava zavezla návštěvníky 
při návratu zpět do domovského depa. 
To vše si ovšem vyžádalo náročnou nejen 
organizační, ale rovněž i legislativní pří-
pravu. Na počátku bylo udělení souhlasu 
Odboru dopravy Magistrátu hlavního 
města Prahy. Dále musely být jízdy za-
pracovány do vnitřní legislativy podniku, 
a to v podobě dopravně-organizačního 
opatření tzv. fonogramu „Zážitková tu-
ristika se soupravami metra“. A v ne-
poslední řadě také došlo k zakreslení 
průběhu jízd do současně platného gra-
fikonu vlakové dopravy, kterým se řídí 
veškerý provoz na linkách metra. Mi-
moto je nutné vzpomenout na hodiny 
příprav vlakového hlášení s informacemi 
o průběhu jízdy pro cestující, přípravu 
informačních prospektů, programu akce 
a podobně. Vhodné je tedy poděkovat 
všem, kteří se na přípravách a průběhu 
akce podíleli. 

Petr Havlíček, foto: Hana Kaňovská

Z ohlasů návštěvníků

Tahle jízda mě fakt dostala. Přemluvil mě přítel, který se 
o tyhle věci zajímá, což jsem doposud vůbec nechápala. 
Čekala jsem nějakou nudu od Dopravního podniku, tohle 
ale byl pravý opak. Hlavně průvodci byli skvělí, samé 
srandičky, ale přítel mi říkal, že tomu opravdu rozuměli. 
DPP, výborně! Jen tak dál, přiznávám, že jsem na vás 
trochu změnila názor. 
Tereza Hašková,19 let, Čerčany



Řídicí počítače 
CBTC v Budapešti.

Vpravo: Venkovní 
anténa CBTC 
na otevřené trati. 

Dole: Vysílací a přijí-
mací anténa CBTC 
na stropě tunelu.

Pohled do budoucnosti 
– vlakový zabezpečovač CbTC
Tento článek, který je posledním dílem našeho seriálu o zabezpečení jízdy vlaků v metru, se 
zabývá nejmodernějším typem vlakového zabezpečovače, který je instalován na nových či 
rekonstruovaných trasách metra ve světě. Označuje se zkratkou cbTc (communications based Train 
control – řízení vlaku na základě komunikace). 

14 z podniku

Ž elezniční zabezpečovací zařízení 
je zařízením, které zajišťuje, aby 
železniční doprava byla nejen 

plynulá, ale i bezpečná. Jeho účelem tedy 
je, aby nebylo možné povolit jízdu vlaku 
v případě, že hrozí jakékoli nebezpečí ne-
hody. Staniční ani traťové zabezpečovací 
zařízení však nedokáže kontrolovat stroj-
vedoucího a zajistit, aby nedošlo k neho-
dě z důvodu chyby či indispozice strojve-
doucího. Tuto činnost zajišťuje technické 
zařízení, které označujeme názvem „vla-
kový zabezpečovač“. V předchozích čís-
lech DP kontaktu jste si mohli přečíst 
o všech typech vlakových zabezpečovačů, 
jež se v pražském metru používají. 

Vlakové zabezpečovače na trasách 
A a B spadají do kategorie tzv. rych-
lostních zabezpečovačů, to znamená, že 
na soupravu metra se ze stacionární části 
přenáší údaj o maximální dovolené rych-
losti v daném úseku. Mobilní část vla-
kového zabezpečovače na soupravě tuto 
rychlost porovnává s aktuální rychlostí 
soupravy. V případě, že aktuální rych-
lost soupravy tuto povolenou rychlost 
překročí, vlakový zabezpečovač zasáhne 
a vlak zastaví. Vlakový zabezpečovač 

na trase C (PA-135) je předchůdcem 
systému „distance-to-go“ s pevným blo-
kem a parabolou generovanou off-line. 
To znamená, že vlak dostává informaci 
o volnosti trati před sebou z kolejových 
obvodů a sám si vypočítává křivku (pa-
rabolu) rychlosti tak, aby zastavil v po-
žadovaném místě. 

Na konci 90. let 20. století dospěl tech-
nologický vývoj k základní architektuře 
nazvané CBTC. Jejími základními prv-
ky jsou: systém řízení vlakového provo-
zu založený na procesorech, nepřetržitý 
obousměrný přenos dat mezi vlakovými 
a traťovými systémy, přesná lokalizace 
vlaků na základě výpočtů prováděných 
všemi vlakovými jednotkami s aktuali-
zací v krátkých intervalech a technická 
architektura vybudovaná nad základním 
datovým komunikačním systémem, která 
propojuje všechny prvky systému dohro-
mady. Komunikaci mezi stacionární částí 
a soupravami je možné provádět různý-
mi způsoby, např. pomocí indukčních 
smyček, vyzařovacích kabelů, vlnovodů 
apod. V poslední době se však masivně 
rozšiřuje rádiová technologie s bezdráto-
vým přenosem informací, a to i přes to, že 
zvládnout šíření rádiových vln v tunelech 
metra a dosáhnout požadované spolehli-
vosti nebylo jednoduché. 

V principu systém CBTC pracuje tak, 
že souprava hlásí do centra svoji aktuální 
polohu a dostává informaci o vzdálenos-
ti nejbližšího tzv. chráněného bodu, tedy 
místa, kam až souprava může dojet, aniž 
by narazila na překážku. Palubní počítač 

pak zpracuje informace o rychlosti vlaku, 
poměrech na trati, grafikonu, zpoždění, 
nadjetí, atd. Z těchto informací spočítá, 
jak rychle má souprava jet, jak intenzivně 
brzdit či zrychlovat a kde zastavit. Tedy jíz-
du vlaku nejenom zabezpečuje, ale též řídí. 
Jedná se o princip „distance-to-go“ + „mo-
ving block“ (pohyblivý blok), kdy se chrá-
něný bod posouvá kontinuálně, jako by si 
jej předchozí souprava „vlekla“ za svým 
zadním čelem. Soupravy tak mohou jet 
za sebou nikoli na vzdálenost danou kole-
jištěm, ale s určitou rezervou pouze na zá-
brzdnou vzdálenost daného vlaku. Výhoda 
pohyblivého bloku proti bloku pevnému 
je zřejmá z nákresu vpravo nahoře. Pod-
mínkou správné činnosti celého systému je 
nepřetržitá obousměrná komunikace mezi 
vlaky a stacionární částí, kdy vlaky jednak 
předávají informaci o své okamžité poloze 
a naopak přijímají informaci o poloze nej-
bližšího chráněného bodu. 

CBTC může pracovat v různých re-
žimech automatizace. Může zajišťovat 
pouze bezpečnost provozu, případně au-
tomatické vedení vlaku se strojvedoucím. 

Text a foto: Jiří Čejka



Porovnání pevného 
bloku a pohyblivého 
bloku CBTC. 

Vpravo: Zařízení 
stacionární části 
CBTC v tunelu. 

Vlevo: Údržbové 
a diagnostické 
pracoviště CBTC 
Trainguard MT.
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Obvykle se však používá ve dvou nejvyš-
ších stupních automatizace. Ve vyšším 
stupni automatizace může zajišťovat pro-
voz vlaku bez strojvedoucího, avšak s po-
sádkou na palubě, kdy je tento pracovník 
k dispozici cestujícím a v případě nutnosti 
je schopen vlak řídit. V nejvyšším stupni 
automatizace je možné provozovat do-
pravu v plně automatickém režimu zcela 
bez posádky. V obou těchto režimech je 
nutné zabezpečit volnost kolejiště. V pra-
xi to znamená zamezit výskytu předmětů 
a osob v kolejišti. Existuje mnoho druhů 
zařízení na detekci předmětů a osob v ko-
lejišti a neustále probíhá vývoj dalších. 
V současné době však pouze nástupištní 
dveře dokáží zajistit, že se cizí předměty 
a osoby do kolejiště nedostanou, a mají 
tak preventivní účinek. V současné době 
se více než polovina projektů CBTC 
ve světě týká systémů s vyšší úrovní au-
tomatizace bez strojvedoucího/bez po-
sádky. V Evropě tento podíl činí dokonce 
dvě třetiny.

Výhody CBTC oproTi konVenčním 
VlakoVým zaBezpečoVačům:
•  vlakový zabezpečovač CBTC pro svoji 

činnost nepotřebuje kolejové obvody, 
počítače náprav a v případě rádiového 
přenosu informací ani žádné kabely 
v kolejišti. Tím výrazně usnadňuje údrž-
bu kolejiště,

•  je možné snadno měnit konfiguraci tra-
ti, např. omezení rychlosti při údržbo-
vých pracích apod., 

•  je schopný zkrátit intervaly mezi jed-
notlivými soupravami z dnešních mini-
málních 90 s až na 60-70 s, a tím zvýšit 
přepravní kapacitu metra při zachování 
její rychlosti, 

•  umožňuje automatizovaný provoz met-
ra bez strojvedoucího/bez posádky, 

•  úspora nákladů na provoz (zejména 
úspora trakční energie optimalizací jíz-
dy, a v bezobslužném provozu i úspora 
osobních nákladů). Např. na lince 14 
v Paříži bylo dosaženo úspory provoz-
ních nákladů ve výši 30  % ve srovnání 

s podobnými linkami metra vybavenými 
konvenčními systémy. Pořizovací nákla-
dy na vlakový zabezpečovač tohoto typu 
jsou již díky klesajícím cenám proceso-
rové techniky srovnatelné se zabezpečo-
vači předchozích generací. V porovnání 
např. s PA-135, který vyžaduje relativně 
složitý individuálně vyráběný progra-
mový pás v celé délce trati, mohou být 
i výrazně nižší.  
Vývoj tak složitého zařízení, jakým je 

vlakový zabezpečovač, je velmi časově 
i finančně náročný. Z tohoto důvodu 
se vývoji a výrobě vlakového zabezpe-
čovače věnuje ve světě pouze několik 
firem s velkými zkušenostmi v oboru 
železniční zabezpečovací techniky. Mezi 
nejvýznamnější patří THALES (dříve 
Alcatel) se systémem SelTrac RF, AL-
STOM (systém Urbalis 300), BOM-
BARDIER (Citiflo 650) a SIEMENS 
(Trainguard MT). Pro představu o roz-
machu systému CBTC je třeba říci, že 
v současné době je ve světě provozováno 
nejméně 116 linek metra s vlakovými 
zabezpečovači typu CBTC s různými 
stupni automatizace. Je běžné, že na tra-
sách metra, kde je nutné vlakový zabez-
pečovač modernizovat, je jako nový typ 
použita právě technologie CBTC. Např. 
v Budapešti, kde je provozován vlakový 
zabezpečovač PA-135, byl na další tra-
se již instalován zabezpečovač CBTC 
TrainGuard MT. Do budoucna věříme, 
že na plánované lince metra D v Pra-
ze bude tento moderní systém CBTC 
instalován a Praha se tak zařadí mezi 
moderní světová města s plně automa-
tickým provozem metra.

Na závěr ocitujme úvodní větu člán-
ku o CBTC z časopisu „Metro Report 
International“ z března 2013: „Každý 
projekční tým, který v roce 2013 projektuje 
novou linku metra, téměř jistě navrhne vla-
kový zabezpečovač typu CBTC. CBTC se 
rychle stává standardní technologií pro nová 
metra i pro modernizaci zabezpečovacího 
zařízení stávajících linek.“ 



Vysunutá plošina 
u autobusu B732 
v úpravě pro vozíč-
káře, 14. 11. 1997.

Vůz ev. č. 5721 se 
zkušebním typem 
celoprosklených 
křídel dveří,  
25. 11. 1996.

Čtvrt století s Karosou B732
Pražský dopravní podnik se 19. dubna letošního roku rozloučil s autobusy karosa B732 s mechanickou 
převodovkou. Reportáž z rozlučky vyšla v minulém čísle dP kontaktu, v tomto článku se podíváme 
do historie jejich 26letého provozu v hlavním městě.
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Prvních 107 autobusů b732 
Převzal Pražský doPravní 
Podnik v roce 1987.

P řestože téma historie vývoje a vý-
roby autobusů Karosa řady 700 
je zpracováno poměrně podrob-

ně v odborných článcích a publikacích, 
neuškodí uvést alespoň některá základní 
fakta. Vývoj výrobní řady 700 sahá až 
na úplný počátek 70. let. Tehdy již bylo 
zřejmé, že koncepce autobusů ve světě 
se ubírá jasným směrem – samonos-
ná karoserie s motorem a převodovkou 
v její zadní části (předchůdce, řada Š11, 
měla hnací agregát uprostřed vozu mezi 
nápravami). První prototypy řady 700 
vyjely z bran vysokomýtského závodu 
v roce 1973 a do konce 70. let vznikla 
celá řada dalších prototypů a funkčních 
vzorků všech modifikací (městské, lin-
kové i zájezdové). Sériovou výrobu se 
podařilo rozjet od podzimu roku 1981. 
Na počátku produkce byla uspokojována 
hlavně poptávka podniků ČSAD mezi-
městským dvoudveřovým typem C734 
s mechanickou převodovkou. Od ná-
sledujícího roku však došlo ve výrobě 
i na městský třídveřový typ B731 s au-
tomatickou převodovkou Praga 2M70, 
který byl určen především dopravním 
podnikům v celé tehdejší ČSSR. Později 
se dostalo i na ryze zájezdové autobusy 
LC735 a autokary LC736. Autobusy 
řady 700 převzaly od svého předchůdce 
Š11 většinu mechanických dílů a skupin: 
nepřeplňovaný motor LIAZ, převodovky 

Praga (automatickou i mechanickou), 
přední a zadní nápravu apod. Zásadním 
rozdílem, jak již bylo řečeno, byla zástav-
ba hnacího agregátu vzadu. Karoserie, 
tehdy moderních hranatých tvarů s bo-
hatě prosklenými plochami, byla sestave-
ná ze šesti panelů včetně nosného roštu 
vzájemně sešroubovaných k sobě.

Během výroby pochopitelně docházelo 
k mnoha vylepšením a modernizacím, jež 
měly za cíl jednak zvýšení užitných vlast-
ností vozidla, jednak prodloužení život-
nosti a později i zvýšení konkurenceschop-
nosti. Zásadní novinkou od roku 1986 
bylo zavedení montáže turbodmychadlem 
přeplňovaných motorů LIAZ s vyšším vý-
konem a také náhrada zadní nápravy s ko-
lovými redukcemi Rába za jednostupňové 
typy bez reduktorů. Jedním z důvodů byl, 
už od počátku výroby kritizovaný, značný 
hluk, který pocházel právě z vůlí v plane-
tovém soukolí kolových redukcí. Možná 
si mnozí ještě vzpomenou na ono typické 
hučení zesilující se stoupající rychlostí. To 
bylo patrné nejvíce u linkových a dálko-
vých typů.

Cesta k „předměstské“ karose
Tak jako u předcházející řady Š11, ani 
u nové řady 700 výrobce původně ne-
počítal s variantou, že bude montovat 
do městské karoserie se třemi dveřmi mo-
tor spojený s mechanickou převodovkou. 

Zkrátka, pro městskou verzi měla být 
určená pouze převodovka automatická. 
To se ovšem změnilo v polovině 80. let. 
Na požadavek ze strany podniků ČSAD 
zařadila Karosa do výrobního programu 
právě typ B732, tedy kombinaci karoserie 
v městském provedení, ale s mechanic-
kou přímo řazenou převodovkou. Vznikl 
tak typ, který byl v technických průka-
zech trochu krkolomně označen jako 
„předměstský“. 

V následujících letech se začal poměr 
vyrobených Karos B731 a B732 rychle 
měnit ve prospěch druhého typu, tedy 
B732. Hlavní důvody byly dva. Prvním 
z nich byla zastaralá dvoustupňová au-
tomatika Praga 2M70, kterou používaly 
autobusy ŠM11 už od 1. poloviny 60. let. 
Navíc se n.p. Praga potýkal s kolísající 
kvalitou výroby těchto převodovek a vý-
voj nového typu čtyřstupňového automa-
tu byl v nedohlednu. Druhým důvodem 
byla spotřeba pohonných hmot. V té 
době se již začalo více hledět i na tento 
faktor a rovněž zde to na plné čáře vyhrála 
mechanická převodovka a „práce“ řidiče 
se spojkou. Další důvody můžeme hledat 
v daleko jednodušší údržbě mechanické-
ho řazení a jeho delší životnosti.

Ondřej Volf, foto: Jan Arazim (5) a autor (1)



Nanášení obtisků 
na nově dodané 
autobusy v garáži 
Dejvice, 22. 6. 1990.

Dopravní podniky většiny měst ve dru-
hé polovině 80. let odebíraly z Vysokého 
Mýta prakticky již jen autobusy B732. 
Z pohledu technického řešení to byl sa-
mozřejmě krok zpět hned o několik dese-
tiletí. Jak jsem již uvedl, autobusy ŠM11 
byly vyráběny výhradně s automatickým 
řazením a o 20 let později zpátečnicky 
ovládla městský provoz převodovka me-
chanická. V 90. letech po celospolečen-
sko-ekonomických změnách silně narost-
la individuální doprava a ulice měst se více 
začaly plnit osobními auty. Práce řidiče 
autobusu se tím stávala čím dál více ná-
ročnější na pozornost v okolním provozu, 
což vedlo ke snaze o její ulehčení. Proto 
došlo ve výrobě opět k osazení městského 
provedení řady 700 automatickou pře-
vodovkou, tentokráte ale již moderními, 
plně automatickými planetovými převo-
dovkami s vestavěným retardérem zahra-
niční provenience Voith a ZF. Několik 
těchto vozů B731 v barvách DPP mohou 
cestující stále ještě na linkách potkávat.

sedmsetřiCetdvojky u dpp
Prvních 107 autobusů B732 převzal praž-
ský dopravní podnik v roce 1987. Jednalo 
se o modifikaci B732.20, tedy již s výkon-
nějším turbodmychadlem přeplňovaným 
motorem. Následující rok bylo dodáno 
dalších 231 autobusů B732, ještě společ-
ně s posledními 26 vozy B731 s automa-
tem Praga. V dalších letech počet rychle 

stoupal. V roce 1989 bylo dodáno 108 
vozů, v roce 1990 dalších 147 vozů včetně 
pěti na zemní plyn. V letech 1991 a 1992 
pouze 5, resp. 10 kusů, v roce 1993 však 
110 kusů a v posledním roce 1994 do-
konce 128 vozů. Autobusy jednotlivých 
sérií se vzájemně mírně lišily v souvislosti 
s modernizacemi ve výrobě nebo na přání 
odběratele. Hlavní rozdíly jsou uvedené 
v tabulce.

Vzhledem k velkému počtu autobu-
sů tohoto typu se v podmínkách DPP 
v průběhu provozu na mnoha z nich tes-
tovala různá vylepšení, nebo byly ověřo-
vány technické změny. Některé z nich se 

osvědčily, jiné znamenaly jen slepou ulič-
ku vývoje. Řada autobusů byla také opat-
řena celoplošnou reklamou, která byla 
v 90. letech u zadavatelů velmi populární.

plynový neúspěCh
V roce 1990 uskutečnil DPP experiment 
s alternativním palivem. Tím se stal zem-
ní plyn. Karosa dodala z výroby 5 uprave-
ných autobusů B732 bez palivové nádrže 
a s přidanými otevíratelnými schránami 
na levé i pravé straně. Vestavba tlakových 
lahví a další úpravy proběhly v ČSAO 
Praha. Autobusy byly vypravovány z vr-
šovické garáže na linku č. 101 ›››
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Modifikace Rok dodání Ev. č. Popis

B732.20 1987, 1988 5200 – 5226, 
5234 – 5245, 
5247 – 5277,
5282 – 5296,
5300 – 5324,
5331 – 5558

motor LIAZ M 1.2 A ML 636 N, výkon 155 kW; 
převodovka mechanická Praga 5P80; zadní 
náprava Rába 007

B732.40, 
později 
značeny 
B732.1652

1989 – 1992 5006 – 5015
5559 – 5818

zadní náprava Rába 009; zesílený rám;
vozy ev. č. 5006 – 5010 na zemní plyn;
od č. 5792 menší pneu 11/70 R22,5;
od č. 5809 vybaveny katalyzátorem

B732.1654 1993, 1994 5819 – 5968 zadní náprava Detva s diferenciálem Rockwell;
od č. 5929 mezichladič nasávaného vzduchu

B732.1658 1994 7061 – 71 28 převodovka mechanická Praga 5P115; 
elektromagnetický retardér Telma; prodloužená 
zadní část (čelo řady 900)

B732.1660 1994 7041 – 7060 shodný s B732.1658, pouze použit 
hydrodynamický retardér Voith
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ze Strašnic k plynárně Měcholupy, kde 
probíhalo doplňování zemního plynu. 
V roce 1991 výrobce dodal dalších 5 au-
tobusů, ale k přestavbě na plyn již nedo-
šlo a byly provozovány na běžnou naftu. 
Provoz na plyn vydržel do poloviny 90. 
let. Výsledky ukázaly mnoho problémů, 
především v nutnosti velkých investic 
do vybudování infrastruktury plnicích 
stanic. V současné době se o využití toho-
to druhu paliva již neuvažuje.

karosa B732 pomáhala potřeBným
V roce 1992 se rozjel projekt speciál-
ních linek pro tělesně postižené cestují-
cí na invalidním vozíku. Pro tento účel 
byly přestavěny některé starší autobu-
sy B732. Úprava spočívala v montáži 
zdvihací plošiny do prostoru středních 
dveří, v interiéru byla odstraněna větši-
na sedaček a do podlahy byly umístě-
ny kotevní úchyty pro invalidní vozíky. 
V průběhu provozu speciálních linek 
bylo takto upraveno 10 autobusů B732. 
Od ostatních byly odlišeny na první po-
hled reklamním nátěrem a později světle 
zelenou barvou. V současné době jsou již 
pro tento účel používány zvlášť vyčleněné 
částečně nízkopodlažní autobusy Iveco 
Crossway LE.

Zajímavostí také bylo, že mezi lety 
1992 až 1994 bylo v Ústředních dílnách 
DP Autobusy a u společnosti ČSAO 

Zlín (později Zliner) přestavěno celkem 
27 starších autobusů Karosa B731 z řady 
3xxx na typ B732. Z autobusů s automa-
tickou převodovkou se tedy staly vozy 
s mechanickým řazením. Do celkově 
opravené karoserie byl kromě mechanic-
ké převodovky také vestavěn výkonnější 
přeplňovaný motor namísto původního. 
Důvody byly prosté – snížení objemu 
finančních prostředků na obnovu vo-
zového parku vedlo k těmto opravám 
ve snaze prodloužit životnost stávajícím 
autobusům.

akCe generální opravy
V polovině 90. let již bylo jasné, že pení-
ze do obnovy prostředků MHD nepo-
tečou tak snadno a v takovém objemu, 
jako tomu bylo před rokem 1990. Au-
tobusy nebylo možné vyřadit po 6 až 8 
letech, i když na tak dlouho měly naplá-
novanou technickou životnost. Muselo 
se jednat. Řešením bylo většímu počtu 
autobusů prodloužit životnost provede-
ním celkové (generální) opravy. Nejpo-
četněji zastoupeným typem ve vozovém 
parku DPP byly Karosy B732, a tak 
i s ohledem na jednoduchost konstruk-
ce a dostupnost náhradních dílů bylo 
mnoho z nich vybráno k provedení 
opravy takového rozsahu. Zpočátku se 
celkové opravy vozů B732 prováděly 
ve Zlíně, několik autobusů bylo opra-

veno také v Čáslavi a Toužimi, ale vět-
šina autobusů se podrobila „generálce“ 
v Ústředních dílnách v Praze. Celkem 
bylo v letech 1993 až 2002 takto opra-
veno 231 autobusů Karosa B732 (191 
v ÚD DP Autobusy).

Celková oprava spočívala ve výměně 
nosného roštu autobusu, opravě nebo vý-
měně bočnic, předního a zadního panelu, 
střechy, výměně schodů a podlahy. Opra-
veny byly veškeré agregáty a mechanické 
skupiny. Kompletně byla vyměněna chla-
dicí a vzduchová soustava a elektroin-
stalace. Postupně byly do seznamu prací 
zahrnuty i modernizační prvky: montáž 
elektronických orientací, později klimati-
zace kabiny řidiče, lednička, apod. Takto 
opravené autobusy měly stanovenou pro-
dlouženou životnost o 6 – 7 let. Praxe ale 
ukázala, že některé z nich vydržely v pro-
vozu o 10 – 11 let déle. Celková životnost 
se tedy dostala až k 20 letům a milionu 
najetých kilometrů, a to už jsou úctyhod-
ná čísla.

Autobusy Karosa B732 končí, protože 
nesmějí přesáhnout stáří 20 let (dle na-
řízení vlády a standardů kvality Ropid), 
ale i proto, že jsou dnes již technicky 
a morálně zastaralé. Budoucnost vnit-
roměstských linek patří nízkopodlaž-
ní koncepci, automatické převodovce 
a motorům produkujícím minimum 
škodlivých látek.  

Motor LIAZ M 1.2 A ML 636 N; objem 11 940 cm3; 
výkon 155 kW; horizontální řadový vznětový 
šestiválec s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný 
turbodmychadlem

Převodovka Praga 5P.80, mechanická, pětistupňová

Přední náprava LIAZ lichoběžníková, s nezávisle zavěšenými koly

Zadní náprava Rába 009 jednostupňová

Celková délka 11 055 mm

Šířka 2500 mm

Výška 3165 mm

Obsaditelnost 95 celková (32 sedících, 63 stojících)

Technické údaje Typu B732.40 z dodávky roku 1990

Vlevo: Vůz ev. č. 
5213 v úpravě  
pro vozíčkáře  
5. 4. 1993 na ná-
městí Republiky.

Vpravo: Vůz ev. č. 
5915 deset  
let po celkové 
opravě v ÚD BUS, 
18. 4. 2013.

Vůz ev. č. 5008 
poháněný zemním 
plynem, 20. 6. 1991.



Vlevo dole: O zá-
zemí v Lublaňské 
se řidičům stará Jiří 
Jinda.

tam, kde řidič může vypnout
Čtvrt roku služby má za sebou nový střídací bod řidičů tramvají 
v Lublaňské ulici v těsné blízkosti náměstí I. P. Pavlova. Na pozvání 
zástupců jednotky Provoz Tramvaje jsme se byli v přízemních 
prostorách podívat.
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S třídací bod v Lublaňské byl ote-
vřen 27. února 2013 s tím, že 
nahradil ne příliš oblíbené mís-

to v přízemí Centrálního dispečinku 
Na Bojišti. Bývalé kanceláře zřízené 
z původního třípokojového bytu vino-
hradského činžáku poskytují pro potřeby 
řidičů tramvají na více než 70 m2 dosta-
tečnou plochu. Takovou, že jim ji mohou 
na jiných, většinou menších bodech jen 
tiše závidět. 

Kapacita řidičů střídacího bodu odvisí 
od počtu míst k sezení, tedy v případě 
Lublaňské 26. „Záleží hodně na počasí. 
Když je hezky, zastaví se tu 10 až 15 lidí 
za den, za špatného počasí už jde o desítky 
lidí,“ vypočítává Jiří Jinda, zástupce vý-
pravčího. „Rozhodně jich sem ale přijde víc 
než na původní místo v budově dispečinku 
Na Bojišti. Je to maximálně dvě minuty 
z Pavláku a mají tu komfortní zázemí,“ do-
dává. Dvě velké místnosti, třetí vybavená 
jako kuchyňka, vedle sociální zařízení 

a vstupní chodba využitá pro informace 
na nástěnkách. Nechybí nápojový a po-
travinový automat, mikrovlnná trouba 
a rychlovarná konvice. V největší z míst-
ností je televize, v druhé pak počítač s pří-
stupem na intranet a DORIS. 

Střídací body nepíší v Praze dlouhou 
historii, protože začaly vznikat v roce 
2005. Do té doby řidiči odpočívali na ko-
nečných zastávkách v tramvajích. Řidič tu 
tráví přiměřenou dobu na oddech a jídlo. 
„Střídací místo v Lublaňské je velmi poho-
dové,“ říká Pavel Čeněk, vedoucí pro-
vozovny Jízdní služba. „Výhodou tady je, 
že šlo původně o byt s velkými místnostmi. 
Ve srovnání například se střídacím bodem 
Na Knížecí jde opravdu o velkou plochu. 
Mezi příjemná místa se dá zařadit i Bra-
ník,“ doplňuje Čeněk. Vedle intranetu se 
i na střídací body blíží internet. 

Dobrou duší na střídacím bodu je zá-
stupce výpravčího. Má přehled o služ-
bách řidičů a poskytuje jim informační 
servis prostřednictvím počítače nebo 
nástěnky. Kdykoli je třeba, pomůže jim 
s řešením problému. Je zázemím i pro tzv. 
řidiče-svačináře, kteří řídí tramvaj pouze 
po dobu přestávky řidiče, jenž je zrovna 

na střídacím bodě. Stejně jako by nastou-
pili na tramvaj do vozovny, nastoupí ráno 
na střídací bod, obdrží „svačinový“ jízdní 
řád, hlídají si linku a čas. Střídací bod je 
vůbec takovou menší výpravnou s tím 
rozdílem, že slouží komukoli z celé Prahy. 
Pro zajímavost, je tu připraven i rezervní 
stavěcí klíč, tzv. tágo. Z opačného pólu 
technických vymožeností se pak uvažuje 
o šíření Wi-Fi signálu. 

Text a foto: Petr Ludvíček

Řidiči tramvají mají v Praze k dispozici 5 střídacích bodů: 
Hradčanská, Na Knížecí, Braník, I.P. Pavlova a Palmovka. 

Místa se hledala v optimální vzdálenosti od trati 
a z hlediska důležitosti uzlu.

Hlas pro střídací body:  
Řidič může tzv. vypnout, protože 
opustí tramvaj a může se odebrat 
mimo ruch provozu.

Hlas proti střídacím bodům: 
Řidič se nevrací na „svou“ tramvaj, 
může řídit i několik typů vozů 
za službu.



Štafeta DPP – zleva 
Jiří Honců, Anna 
Findurová Staničo-
vá, Pavel Děd, David 
Dohnal.

Premiéra v dresu dPP
Spojuje je láska k pohybu, příslušnost k Dopravnímu podniku a, jak jsem měla možnost během 
krátkého povídání poznat, i nakažlivě dobrá nálada. Řeč je o štafetě DPP, která se v neděli 12. května 
2013 zúčastnila Pražského maratonu a získala krásné 171. místo z 520 zúčastněných štafet.
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Jak a proč jste se dali dohromady?
„V tom má prsty Honza Štojdl z marke-
tingu. Věděl,  že  já  běhám,  David  běhá, 
a když se přihlásil Jirka, byli jsme tři. Je-
likož o své kolegyni Aničce vím, že také 
sportuje, oslovil jsem ji s nabídkou, jestli 
by do toho nešla s námi. A ona souhlasi-
la,“ popisuje vznik štafetové čtveřice Pa-
vel Děd, technický pracovník z oddělení 
Smluvní vztahy. 

Jak dlouho jednotlivě běháte a jaké závody 
jste už absolvovali?
Slovo si bere David Dohnal, vedoucí od-
boru  Strategický  a  investiční  rozvoj:  „Já 
běhám utajeně za DPP už od roku 1982. 
Mám za sebou 31 ročníků Velké kunra-
tické, a potom ty klasické běhy, jako jsou 
Běchovice, půlmaraton, atd. Většinou ab-
solvuji  tak pět závodů ročně.“ Zdatným 
běžcem  je  také dispečer Technologické-
ho  dispečinku  Jiří  Honců:  „Běžel  jsem 
maraton,  dvakrát  půlmaraton  a  třikrát 
večerní desítku. Mám rád městské běhy, 
ty terénní mě moc nelákají.“ Pavel Děd, 
který má na svém kontě nejen maraton, 
ale i čtyřikrát půlmaraton a několikrát de-

sítku, je oproti své kolegyni ze Smluvních 
vztahů Anně Findurové Staničové  zku-
šeným rutinérem. „Běhám jen rekreačně, 
abych  si  vyčistila  hlavu.  Mnoho  závodů 
jsem zatím neabsolvovala, možná i proto 
jsem byla před závodem lehce nervózní,“ 
upřesňuje Anna.

Panovala nervozita před závodem i u vás 
ostatních?
„Přestože zodpovědnost za kolektiv byla 
maximální, a to v tom smyslu, abychom 
se zdraví dostali na start, abychom se na-
šli, proběhli trať a doběhli, tréma nakonec 
nebyla.  Jediné,  čeho  jsem  se  já  osobně 
obával, bylo to, abychom nezazmatkova-
li při předávce, což se u některých štafet 
stalo,“ přibližuje své předstartovní obavy 
David. „Já měl obavy pouze z toho, aby-
chom se poznali. Jinak atmosféra závodů 
je mi důvěrně známá a je i jedním z dů-
vodů, proč tak rád běhám,“ přidává svůj 
pohled na věc Jiří. To Pavel i přes nemalé 
zkušenosti přiznává: „Nervózní jsem byl. 
Když  jsem  běžel  sám,  vždycky  jsem  se 
těšil. Teď jsem se při tenise přistihl, že se 
bojím,  abych  se nezranil. Přihlášky byly 

uzavřené  a možnost náhradníků už ne-
byla.“

Měli jste před závodem nějaký společný 
tréninkový plán?
„Já ne. Běhám pro radost v lesích kolem 
Prahy, kde se individuálně připravuji po-
dle toho, jak mám chuť, náladu, a podle 
počasí,“  přichází  s  bleskovou  odpovědí 
Jiří. Stejný přístup uplatňuje i David: „Je-
likož se cítím jako ryzí amatér, kondiční 
plán,  ať  pod patronací  odborníků,  nebo 
sám pro sebe, si nedělám. Běhám nezá-
visle na počasí, jednou dvakrát týdně pět 
kilometrů,  tedy  žádné  smrtelné  dávky.“ 
I třetí muž štafety Pavel nebere přípravu 
nijak  vědecky:  „Mám  to  podobné  jako 
Jirka s Davidem. Mám nějaké vyzkouše-
né trasy a když mám chuť, jdu si prostě 
zaběhat.“ Jediným v týmu, kdo tedy urči-
tý plán dodržoval, byla Anna: „Můj man-
žel je triatlet, tak mi radil, jak rozložit tré-
ninkové dávky a jakým způsobem upravit 
jídelníček. Šlo ale jen o maličkosti.“

I přes konkurenci profesionálů jste skončili 
na velmi solidním 171. místě. Poběžíte příští 
rok znovu?
„Myslím, že pokud se tady ve zdraví se-
jdeme,  tak  jo.  Je  tam  i varianta  týmová, 
kdy každý běží  celou  trať  a  časy  se pak 
sčítají…“  nadhazuje  s  úsměvem  možné 
nové pojetí štafety Pavel, zatímco zbývají-
cí trojice je zdrženlivější: „Hlavně že jsme 
to přežili a doběhli. Čas nebyl rozhodu-
jící a všichni  jsme dělali, co  jsme uměli. 
Každopádně bychom byli rádi pilotními 
závodníky, kteří budou mít v budoucnu 
své následovníky.“

Je nějaký závod, který byste, ať už z jakého-
koliv důvodu, našim čtenářům doporučili?
„Já za sebe určitě Velkou kunratickou. Její 
kouzlo spočívá v tom, že když běžíte a tr-
píte, tak se můžete hodinu předtím i ho-
dinu potom dívat na ty, kterými se záhy 
stanete.  Situace,  kdy  například  někomu 
spadnou hodinky do potoka,  on  je  tam 
loví a ostatní mu skáčou přes hlavu, s tím, 
že  chvíli  se  tomu  nešťastníkovi  smějete 
a  za  chvíli  jste  v  jeho  kůži,  činí Velkou 
kunratickou nezapomenutelnou,“ dodává 
David. 

Jana Šejnohová, foto: Miloš Findura

Štafeta 
Dopravního 

podniku hl. m.  
Prahy se 

zúčastnila 
19. ročníku 
Volkswagen 

Prague 
maratonu 
v kategorii 

obecných štafet 
(běželo se ještě 

v kategorii 
záchranných 

sborů 
a univerzit). 

Časem 03:39:28 
dosáhla 171. 
místa z 520 

zúčastněných 
štafet. 



Metrem opět zněla hudba
Dopravní podnik společně s Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka 
podruhé uspořádal hudební tour v prostorách pražského metra pod 
názvem Nalaďte se v metru. V úterý 14. května se tak cestujícím 
pražské podzemky představilo na 37 kapel ve třičtvrtěhodinových 
vystoupeních.
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V  17 stanicích metra se představi-
lo 35 hudebních uskupení sou-
časných či bývalých žáků školy 

spolu s profesory, dechový orchestr Pra-
linka Praha a  samozřejmě Pěvecký  sbor 
DPP. Ten  vystoupil  ve  vestibulu  stanice 
Vltavská a do svého programu zařadil li-
dové skladby, spirituály i vážnou hudbu. 
Maraton  hudebních  žánrů  odstartovalo 
v  6  hodin  ráno  kytarové  duo  ve  stanici 
Hradčanská, aby na cílové pásce ve 22:45 
na  Vltavské  dozněly  poslední  rockové 
tóny funkdisco skupiny Homoguru. 

Stejně  jako  vloni,  kdy  tato  akce  měla 
premiéru, přibývalo posluchačů s přibýva-
jícím časem, až se ve večerních hodinách 

vestibuly naplnily stovkami lidí. Mezi nimi 
byli náhodně procházející cestující, pak fa-
noušci konzervatoře a školy, ale i tradiční 
cestovatelé od akce k akci. Pestrost žánrů 
se dá ve zkratce prolétnout od klasiky, fol-
ku, country, přes jazz, swing, lidovky, mu-
zikály až po rock, hip-hop či street music. 
Na 150 hudebníků tak v  jeden květnový 
den určitě zpříjemnilo cestování nemalé-
mu procentu cestujících. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna (5) a autor (1)



Čechův most byl 
častým námětem 
pohlednic. Býval 
zde tradičně velký 
ruch. Zastávka byla 
umístěna v ob-
loucích uprostřed 
křižovatky. 

Nezvykle „roz-
kročený“ pilíř není 
jen architekto-
nickým záměrem. 
Těmito místy vede 
kanalizační sběrač. 
V ose mostu se 
původně uvažovala 
komunikace průko-
pem nebo tunelem 
na Letnou.

V červnovém historickém ohlédnutí si připomeneme opět tři události. Nejdříve se podíváme 
na Čechův most, který si odkrojil prvních pět let z druhého století své existence, a pak nabídneme 
pár řádků o jednom typu autobusů, který po válce významně pomohl pražské dopravě. Třetí 
kapitolka se původně měla týkat 100. výročí prodloužení tramvajové tratě ve Vršovicích či 
115. výročí prvního návrhu pražské podzemní dráhy. Osud ale chtěl, abychom připomněli jiné 
výročí, které není ani kulaté. 
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Jeden z neJhezčích pražských 
mostů přes VltaVu 
Nejkratší most, který v Praze spojuje oba 
vltavské břehy, Čechův, nenápadně osla-
vuje svoje 105. narozeniny. Uvádí se, že 
toto krásné secesní dílo mostního stavi-
telství bylo postaveno za neuvěřitelných 
11 měsíců v letech 1907–1908, ale tento 
údaj není zcela přesný. Například v dobo-
vém tisku se dočteme, že stavba mostu 
byla zahájena 15. září 1905. To je mno-
hem reálnější, protože 17. dubna 1907 byl 
za účasti císaře Františka Josefa I. položen 
tzv. závěrný kámen, čímž byly dokončeny 
pilíře mostu. Další práce – montáž vlastní 
konstrukce mostu – ale trvaly ještě více 
než rok. Bylo zapotřebí vybudovat růz-
né inženýrské sítě, a tak teprve 6. června 
1908 o půl desáté dopoledne byl most 
slavnostně předán do užívání. 

„Rada městská a sbor obecních starších 
usnesly se, aby most tento, dílo, jež vzdorova-
ti má věkům, všemu potomstvu hlásal svým 
jménem vděčnost velkému našemu básníku 
a aby na věčné časy nesl jméno »Most Sva-
topluka Čecha«,“ prohlásil při slavnostním 
otevření mostu pražský starosta Karel 
Groš. O den později začaly po Čechově 
mostě jezdit i tramvaje. První linka, která 
po něm jezdila, měla číslo 8. Jejím úko-
lem bylo zajistit spojení Starého Města 
s Výstavištěm, na kterém tehdy probíhala 
jubilejní výstava Obchodní a živnostenské 
komory. Linka jezdila zpočátku jen od sta-
roměstského předmostí, protože zbývající 
část tratě v nově se rodící Mikulášské třídě 
(dnešní Pařížské) nebyla dokončena z dů-

vodu stávky dlaždičů. Až na Staroměstské 
náměstí se tramvaje rozjely za další tři týd-
ny, 28. června.

Most má železnou konstrukci o třech 
obloucích se dvěma kamennými pilíři. 
Ve své době měl most největší rozpětí jed-
noho oblouku v Praze (59,2 m). Období 
secese se na něm podepsalo jeho nádher-
nou výzdobou. Typické jsou například 
vysoké pylony s lucernami a alegorickými 
postavami Viktorií. Náklady na stavbu 
mostu činily 2 300 000 korun.

Během více než sta let existence mostu 
se uskutečnily pochopitelně některé změ-
ny. Na vozovce byla například původně 
dřevěná špalíková dlažba z australského 
stromu Jarrah, později dubová. Největ-
ší proměnu ale zaznamenalo letenské 
předmostí. V první polovině padesátých 
let minulého století tu byl v souvislosti 
s úpravami letenské stráně, vyvolanými 
stavbou Stalinova pomníku, vybudo-
ván pro automobily jedoucí od Klárova 
do Holešovic podjezd. 

Dodejme ještě, že za použití mostu 
každý chodec platil mostné 2 haléře, 
které se tady (či přesněji na všech praž-
ských mostech vyjma Karlova) vybíralo 
až do 22. ledna 1925.

Málokoho napadne, že v době, kdy byl 
most předán do užívání, bývala křižovat-
ka pod letenskou strání na krátký čas vý-
znamným tramvajovým uzlem. Měla tu 
konečnou linka číslo 5, která sem jezdila 
z Vysočan (1908–1910) a obracela na ko-
lejovém přejezdu. Kromě ní tudy projíž-
děla od Holešovic ke Staroměstskému 
náměstí ještě sedmička. Během let se zde 
pochopitelně vystřídalo víc linek.Všimli 
jste si, že se před nedávnem Čechův most 
poněkud změnil? V prosinci 2011 ho 
na čas opustily sochy alegorie Vítězství, 
či jak se častěji říká, Viktorií, umístěné 
na 17 a půl metru vysokých pylonech. 
Bronzové sochy totiž stály na kovových 
lucernách, které už značně poškodila rez, 
takže vyžadovaly nezbytnou opravu. 

před 65 lety začaly V praze Jezdit 
autobusy praga ndo 
První poválečná léta pražské městské au-
tobusové dopravy se vyznačovala spíš sko-
míráním a improvizacemi. Vozový park 
byl v katastrofálním stavu. K 31. prosinci 
1945 bylo v dejvických a pankráckých ga-
rážích k dispozici 74 autobusů a 4 auto-
busové přívěsy, ale šlo o vozy pěti značek 
a deseti typů vzájemně se lišících. Nedo-

Pavel Fojtík; foto autor a archiv DPP

Červnový historický kaleidoskop



Tak vypadal památ-
ník stého kilometru 
s pamětní deskou. 
Vydržela na místě 
necelých 86 let.

Zahájení provo-
zu do Hlubočep 
a s tím spojená 
oslava 100. kilo-
metru pražských 
tramvajových tratí 
přilákala 20. čer-
vence 1927 velké 
množství diváků. 
Vpravo od pomníku 
stojí primátor Baxa 
a předseda správní 
rady Elektrických 
podniků Mölzer.

Autobus Praga 
NDO na konečné 
v Podbabě v roce 
1948. Dnes odtud 
výhled na oko-
lí s ohledem 
na zástavbu není 
možný. V pravé 
části snímku vidíme 
dnes již zbořenou 
sladovnu.
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statek náhradních dílů a pneumatik měl 
za následek, že bylo možné vypravovat 
pouhých 25 vozů a v září 1947 41 auto-
busů a 3 přívěsy. 

Situace se zlepšila až v roce 1948, kdy 
Dopravní podnik nakoupil 50 nových 
autobusů Praga NDO. Spodek vozu 
vyrobili v Pragovce, karoserii v Karose 
Vysoké Mýto. Autobusy měly elektricky 
svařenou kostru karoserie z lehkých oce-
lových profilů, vně oplechovanou. Střecha 
byla ze dřeva a potažena impregnovanou 
vagónovou plachtovinou. Vnitřní prostor 
a strop byly obloženy dřevovláknitými 
deskami. Podélná sedadla byla čalouně-
na umělou kůží. Zavírání a otvírání dveří 
se dělo mechanicky pákou. Zadní dveře 
se ovládaly z místa průvodčího, přední 
od řidiče. Jako motor byl použit řadový 
naftový vznětový šestiválec Praga NDO 
o výkonu 125 koní, chlazený vodou. Vozy 
byly vybaveny preselektivní pětistup-
ňovou poloautomatickou převodovkou 
Praga-Wilson s elektropneumatickým 
řazením rychlostí. 

Autobusy se vyznačovaly významnou 
novinkou – poprvé byla u pražských au-
tobusů zřízena pokladna pro průvodčího 
a zavedeno organizované nastupování 
cestujících zadními dveřmi. Nicméně 
průvodčí měli nařízeno, aby cestující od-
bavovali ve špičce zatím obvyklým způ-
sobem, tj. stáli venku u vstupních dveří, 
případně uvnitř vozu jako u starých typů 
autobusů. Ve voze měli cestující 17 míst 
k sezení a dalších 42 (ale i 50) jich mohlo 
stát.

Vozy byly označeny evidenčními čísly 
150–200 a do provozu byly zařazeny vět-
šinou v červnu 1948 v souvislosti se za-
jišťováním dopravy na strahovský stadion 
během XI. sokolského sletu. Nasazení 
nových autobusů do provozu bylo ozná-
meno oběžníkem č. 75/48 z 2. června 
1948. „Očekávám, že všichni řidiči si ob-
sluhu nových vozů dokonale osvojí a pozor-

ným výkonem služby se všichni přičiní nejen 
o podstatné snížení provozních nákladů, 
ale i o to, aby schopnost života nových vozů 
byla co možná nejdelší,“ sděloval tehdej-
ší ústřední ředitel Dopravních podniků 
Ing. Vojtěch Thoř v tomto oběžníku.

Éra těchto autobusů nebyla příliš dlou-
há, trvala jen 15 let. Vozy byly vyřazovány 
od roku 1957 a v roce 1960 už statistiky 
uvádějí jen dva a v roce 1963 už žádný. 
Autobusy Praga NDO se v poválečném 
období staly významným pomocníkem 
pražské MHD. Byly to poslední pražské 
autobusy s „čumákem“. Další vozy – po-
čínaje legendární Škodou 706 RO, dodá-
vanou od roku 1951 – už měly trambu-
sovou karoserii. Jeden z těchto autobusů 
je ve sbírkách Automuzea Praga ve Zbu-
zanech.

příběh pamětní desky
Na závěr dnešního historického kalei-
doskopu si nebudeme připomínat kulaté 
výročí, ale přesto se chceme o jedné his-
torické události zmínit. Při stavbě tram-

vajové tratě do Hlubočep bylo 7. června 
1927, tedy před 86 lety, dosaženo stého 
kilometru pražských tramvajových tra-
tí. O víc jak měsíc později, 20. července 
1927, byl na nové trati zahájen slavnostně 
provoz. „Obyvatelé Zlíchova a Hlubočep 
radostně vítali první vozy, které stanu-
ly na místě, kde dosáhnut byl stý kilometr 
pražských elektrických drah. U kamenného 
památníku, kde zatím se shromáždilo četné 
obecenstvo, předal ing. Mölzer novou trať 
primátoru Baxovi, který opět v krátkém 
proslovu předal ji místnímu starostovi Jen-
šovskému. K uvítání prvních vozů dostavili 
se četní zástupcové baráčnické obce ze Zlícho-
va a Hlubočep v krojích,“ popisovalo udá-
lost už ten samý den odpolední vydání 
novin Národní politika. 

O jaký památník šlo? Správní rada 
Elektrických podniků se rozhodla, že tak 
významnou událost, jakou je dosažení 
stého kilometrů pražské tramvajové sítě, 
natrvalo připomene. Stý kilometr tak byl 
označen pamětním kamenem, který za  
3 tisíce korun dodala firma J. Gabriel – 
velkozávod kamenický Praha VII, opat-
řeným pamětní deskou z litého bronzu 
s textem „100 km dosažený 7. 6. 1927 
elektr. drahami hl. města Prahy“ a s praž-
ským znakem, kterou dodala firma Fran-
ta Anýž, závody pro umělecko-průmys-
lové práce kovové v Praze. Cena desky 
byla 670 korun. Památník tak 85 roků 
připomínal významnou událost v histo-
rii pražské tramvajové dopravy. A proč 
o něm vlastně píšeme, když nemá výročí, 
a navíc v minulém čase? Před několika 
týdny byla bronzová deska z památníku 
všudypřítomnými zloději kovů ukradena. 
Řeknete si možná – co je to 670 korun? 
Ale pozor – tehdy to byly jiné peníze než 
dnes. A navíc – historická hodnota desky 
je nenahraditelná.  



Doprava v katalánské metropoli
Druhé největší španělské město, rozkládající se na břehu Středozemního moře, má skoro 2 mil. 
obyvatel. Tomuto velkému počtu sloužily v Barceloně nejprve tramvaje, ale již od 20. let minulého 
století se i zde přikročilo ke stavbě metra. 
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P ro stavbu první trasy metra byla 
ustavena v prosinci 1920 společ-
nost FC Metropolitano Barce-

lona, pro kterou se vžilo označení Metro 
Transversal. Přikročilo se ihned ke stavbě 
první trasy, pro niž byl zvolen normální 
rozchod 1435 mm. První úsek Plaza Ca-
talunya – Lesseps byl otevřen 30. prosin-
ce 1924. To už ale v Barceloně existovala 
další společnost, tentokrát Compania del 
Ferrocaril Gran Metropolitano de Barce-
lona SA, která se začala označovat jako 
Metro Gran a jež začala stavět severojižní 
trať. Její první úsek Bordeta – Catalu-
nya byl otevřen v roce 1926 a zvolen byl 
neobvyklý rozchod 1672 mm (španěl-
ské železnice mají přitom lehce odlišný 
rozchod – 1668 mm). Obě společnosti 
pak postavily do roku 1934 ještě tři další 
úseky, na víc prozatím nebyly peníze, jistě 
i díky tomu, že si obě společnosti zuřivě 
konkurovaly. 

Až 28. června 1961 byly obě společnosti 
sloučeny do jediného podniku, nazvaného 
tehdy Ferrocaril Metropolitano de Barce-
lona SA, který se pak v 70. letech sloučil 

s provozovatelem autobusů do dnes exis-
tující společnosti Transport Metropoli-
tano de Barcelona (TMB). Po spojení 
v roce 1961 byla širokorozchodná trať 
Metro Gran označena jako L1, metro 
Transversal pak dostalo označení L2 a L3. 
Počítalo se i s přestavbou na jednotný sys-
tém o rozchodu 1435 mm a s napájením 
třetí kolejnicí, ale dosud k tomu nedošlo. 
V roce 1969 byl otevřen první úsek další 
linky L5, v roce 1970 pak zanikla linka 
L2, když byla spojena s L5. V roce 1973 se 
podařilo otevřít první úsek další linky me-
tra L4. Když v roce 1986 bylo rozhodnuto 
Barceloně přidělit pořádání olympijských 
her v roce 1992, začala se projektovat další 
linka metra. Z důvodu finančních problé-
mů se ale podařilo první úsek otevřít až 
v roce 1995. V současné době se stavějí 
nové stanice metra na letiště a v některých 
stanicích vznikají dveřní stěny oddělující 
nástupiště od kolejiště. 

Barcelonské metro má velké dopravní 
uzly: Estación de Sant (příměstské vla-
ky a dálkové vlaky Renfe a vlakový spoj 
na letiště) a Plaza de Catalunya, kde je 

střed města s velice dobrým napojením 
na městskou autobusovou dopravu. Lin-
ky metra jsou na mapách odlišovány 
pomocí různých barev. Žádná z linek 
barcelonského metra nemá svůj vlastní 
název. Ve vozech metra jsou ukazatele 
jednotlivých stanic, kde se světelně zob-
razují projeté stanice od jednotlivých ko-
nečných stanic. V každé stanici najdete 
displej zobrazující čas příjezdu následují-
cího vlaku. Některá nástupiště stanic jsou 
stavěna do oblouku. Průměrná vzdále-
nost mezi jednotlivými stanicemi je 650 
metrů. Vstup do stanice zajišťují schody, 
eskalátory a někdy i výtahy. 

Barcelonské metro, to však nejsou jen 
nové velkorysé trasy, ale i velmi stará in-
frastruktura, kterou už bohužel příliš 
zmodernizovat nelze. Vskutku zajímavě 
je velice často prováděna elektroinstalace: 
lištami na omítce či neizolovanými spoji. 
Nevýhodou bohaté historie barcelonského 
metra jsou stísněné stanice, dlouhé a krko-
lomné přestupní chodby a také nesnesitel-

Text a foto: Přemysl Kudrna
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né horko ve stanicích, i když na povrchu 
panuje příjemné svěží počasí. V převážné 
většině souprav je kvalitní klimatizace. 
Metro má 11 linek a 166 stanic s celko-
vou délkou 125 km. Je třeba upozornit, 
že jízda načerno činí 40 Euro. Ve většině 
stanic musíte vložit jízdenku do turniketu 
i při výstupu. Dozorčí stanic metra nemají 
vůbec přehled o autobusové a tramvajové 
dopravě a jejich vzájemné návaznosti, což 
turisty přivádí do rozpaků.

Za samostatné připomenutí určitě stojí 
zrekonstruovaná stanice metra Drassanes. 
Temné katakomby zastávky na lince L3 
architekti přeměnili na zářivě bílé s vel-
kým množstvím světel i vizuálně pou-
tavých prvků, připomínajících celkově 
kosmickou loď z vědeckofantastické lite-
ratury. Původní stanice Drassanes, která 
je jedna z pěti hlavních linek barcelonské-
ho metra, vznikla u přístavu v roce 1968 
a tehdy získala poměrně fádní vzezření 
černých katakomb. Stěny byly pokryty 
bělostnými panely se zaoblením u podla-
hy i stropu, na nástupišti z nich vystupují 
zaoblené lavičky, černé sloupy se z polovi-
ny natřely na zeleno, na zemi vedou čer-
vené linky pro zrakově postižené. Zářivky 
se protínají u stropů a schody podcháze-
jící na druhé nástupiště kryje průhledné 
sklo, které neruší vizuální dojem z geo-
metricky špičaté rudé mozaiky, jejíž sílu 
je možné spatřit i v některých úsecích. 
Další zrekonstruovanou zajímavou sta-
nicí je Sant Andreu. Hlavní pozornost je 
zde upnuta na stropní vyklenutí s mnoha 
velkými šestiúhelníky, připomínající včelí 
plástve. Do nich jsou namířeny reflektory, 
postupně měnící své barvy.

V Barceloně funguje i velmi hustá síť 
autobusů, kterou je nejlépe využít mimo 
dopravní špičku. Autobusové stanice však 
nemají přístřešky ani jízdní řády. Vý-
chodní a západní část města je připojena 
k centru tramvajovou tratí, která často 
vede mezi širokými bulváry, takže provoz 
je plynulý. Nezanedbatelným dopravním 
prostředkem jsou v Barceloně lanové 
dráhy. Pozemní lanová dráha – zubačka 
na vrch Tibidabo, 512 m – byla otevřena 
stejně jako tramvaj v roce 1901, dodnes 
je provozována společností SAT, která 
ji postavila. Lanová dráha o rozchodu 
1435 mm a délce 1120 metrů je v provozu 

denně mezi 6. až 24. hodinou a je využí-
vána hlavně jako cesta na vrchol do velké-
ho zábavního parku. 

Na území Barcelony se nacházejí i dvě 
visuté lanové dráhy. První vede od koneč-
né pozemní lanovky (délka 758 m s aty-
pickým rozchodem 1200 mm) na vrch 
Montjuic ke stejnojmennému hradu. Jde 
o gondolovou visutou lanovku s oběžným 
provozem s 55 kabinkami pro osm ces-
tujících na délce 752 m. Druhou visutou 
lanovou drahou je pak kuriózní spojení 
přes přístav Proximiat. Jedná se o kabi-
novou visutou lanovou dráhu se dvěma 
kabinami pro 16 osob, která přechází 
v délce asi 300 metrů vjezd do přístavu. 
Lanovka ušetří značně dlouhou cestu ko-
lem přístavu. Kabiny jsou původní, jedna 
váží 1400 kg a překonává délku 1303 m. 
Pokud jedete z parku Montjuic – stanice 
Miramar, opouštíte pevnou zem a vysoko 
nad přístavem nejprve míjíte věž Torre 
Jaume I ve výšce 107 metrů (na molu ob-
jektu World Trade Centra). Pak přijíždíte 
do cílové stanice Torre Sant Sebastià, kde 
lanovka končí ve výšce 78 metrů nad mo-
řem. Odtud výtahem sjedete dolů a vy-
stoupíte rovnou do romantické přístavní 
čtvrti Barceloneta.  
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VýstaVa Zdeněk dVořák 
(1897–1943) – Zapomenutý 
abstrakcionista
Letohrádek Hvězda hostí od 7. června 
výstavu sochaře Zdeňka Dvořáka. Zdeněk 
Dvořák byl mimořádnou osobností české 
abstrakce třicátých let 20. století a jedním 
z řady dnes již víceméně neznámých účast-
níků protifašistického odboje. Výstava oba 
tyto úseky jeho života zdůrazňuje. Tvorba 
sochaře Zdeňka Dvořáka nebyla dosud 
souhrnně zpracována. Stejně je tomu 
i u struktury a aktivit významné odbojové 
organizace Národní revoluční výbor in-
teligence, k jejímž členům Dvořák, spolu 
např. s Vladislavem Vančurou nebo Bedři-
chem Václavkem, patřil. Činnost v protifa-
šistickém odboji jej také nakonec přivedla 
do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 
v roce 1943 zemřel. Podnětem k mono-
grafickému zpracování Dvořákovy tvorby 
se stala jeho dosud neznámá písemná po-
zůstalost, před lety nalezená v Literárním 
archivu Památníku národního písemnictví. 
Kromě biografických a dalších autorských 
archiválií obsahuje téměř kompletní foto-
grafickou dokumentaci děl, a také soubor 
devíti mimořádně zajímavých kresebných 
podkladů k nerealizovaným abstraktním 
reliéfům a řadu skic. Tento nález umožnil 
celostní náhled na Dvořákovu tvorbu včet-
ně identifikace většiny dnes nezvěstných 
děl a stejně tak její vyhodnocení jako vý-
tvarného výkonu, který svým zaměřením 
a invencí nemá v české abstrakci první po-
loviny 20. století, kromě Františka Kupky 
anebo Františka Foltýna, obdobu. Výstava 
potrvá do 15. září.

FestiVal united islands jubilejní
Klubovou nocí zahájí ve čtvrtek 20. červ-
na svůj program již jubilejní desátý roč-

ník festivalu United Islands. Následovat 
budou dva dny plné hudby pod širým 
nebem v pátek a v sobotu (21. a 22. 6.). 
S ohledem na rekonstrukci Střeleckého 
ostrova a nakonec i na fakt, že v loňském 
roce navštívilo festival okolo 60 000 divá-
ků, mění jubilejní ročník tak trochu i mís-
ta, kde se bude v pátek a v sobotu hrát. 
K pódiu určenému především pro world 
music (od polského folklóru, přes klezmer 
a španělskou hudbu až po africké vlivy), 
které vyroste tradičně na Kampě, přibu-
dou letos scény na Petříně (určené přede-
vším pro blues, folk a rock) a v Kinského 
zahradě, kde budou vládnout zejména 
aktuální hudební trendy. A koho tedy 
festival divákům letos představí? Seznam 
účinkujících již je k dispozici na webo-
vých stránkách akce (www.unitedislands.
cz). Za všechny z něj můžeme uvést ales-
poň několik zajímavých interpretů. Třeba 
hipsterskou princeznu, novozélandskou 
skladatelku a hudebnici Chelsey Nikkel, 
známou pod uměleckým jménem Prin-
cess Chelsea, britskou indie kapelu Citi-
zens!, jejich žánrové kolegy z Izraele, sou-
bor Acollective, osobitou folk rockovou 
severoevropskou atrakci Dánjal, ke slav-
ným The White Stripes přirovnávané ra-

kouské duo My Name Is Music nebo in-
die-elektro-popové francouzské trio We 
Were Evergreen. Opomenuta rozhodně 
nebude ani domácí hudební scéna. Pokud 
se budete toulat festivalovými destinace-
mi, můžete narazit na muziku Michala 
Prokopa, kapely Psí vojáci, energických 
Goodfellas nebo pozoruhodného tria 
Kazety, které bylo v roce 2010 nominová-
no na cenu Anděl v kategorii alternativní 
hudby. Poslechnout si budete moci také 
letošního držitele ceny Anděl v kategorii 
Objev roku, skupinu Zrní, elektronické 
Le Pneumatiq, hiphopové Prago Union 
nebo soubor Midi Lidi.

FestiVal prague proms 2013
Letošní ročník festivalu Prague Proms 
zahájí již v neděli 16. června velký koncert 
na Václavském náměstí, nazvaný Open 
Air Hollywood Night. Jak již samotný 
název napovídá, Český národní symfo-
nický orchestr pod vedením dirigenta 

Jana Chalupeckého si pro tento večer při-
pravil ukázky filmových melodií. A tak se 
po znělce společnosti Universal Pictures 
můžete dočkat hudby z filmů o Jame-
si Bondovi, muziky ze Star Wars nebo 
snímků jako Forrest Gump, Rocky, Kmo-
tr, Jurský park, ET – Mimozemšťan, Mis-
sion Impossible nebo Piráti z Karibiku. 
Dalšími hudebními lahůdkami programu 
festivalu mohou být i akce ve Smetanově 
síni Obecního domu. Ať už se bude jed-
nat o koncert k osmdesátinám slavného 
dirigenta Libora Peška v neděli 23. června, 
o světovou premiéru díla dirigenta a skla-
datele Stevena Mercuria A Grateful Tail 
Symphony, kde se v hlavní zpívané roli 
představí představí F. Murray Abraham, 
legendární Salieri, plánovanou na středu  
3. července, nebo vystoupení světoznámé-
ho jazzového trumpetisty, rodáka z New 
Orleans, Wyntona Marsalise ve středu 
10. července. Milovníci českého všeuměla 
a génia Járy Cimrmana si jistě nenechají 
ujít světovou premiéru kompletního frag-
mentu nalezené operety Proso, která se 
uskuteční v sobotu 13. července. 

Kam v Praze za Kulturou
Milan Slezák
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správná odpověď z Fotosoutěže v dp kontaktu č. 5 zněla: 
stanice metra Kobylisy. Dvě volné vstupenky do Malostranské besedy na interaktivní 
výstavu Vikýře PLAY a DVD „Dopravní podnik pro 21. století“ získali: Eva Frenclová, 
Čestmír Rulec a Tomáš Tvrdek.

tajenka z minulého čísla skrývala citát Ernesta Hemingwaye: uchovejte si šarm i pod tlakem.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

Z jaké ulice vyjíždí tramvaj kt8d5 
při své rozlučce?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte dvě 
volné vstupenky do Galerie Jaroslava Fragnera na Bet-
lémském náměstí a publikaci „110 výletů s Dopravním 
podnikem“.
Odpověď zašlete nejpozději do pátku 28. června 2013 
na e-mailovou adresu: soutezdpk@dpp.cz (předmět 
Fotosoutěž).

Křížovka: tajenka skrývá dokončení citátu marilyn monroe: Nevadí mi…

›››

›››



Kulatiny v Patočkově ulici
Nádvoří střešovického Muzea městské hromadné dopravy bylo svědkem 
několikanásobné slavnostní příležitosti. Zatímco několik dní předtím jeho náruč 
přivítala nový exponát v podobě doslouživší tramvaje KT8D5, 28. května naopak 
z jeho dvacetiletých bran vyjel jeden jubilant a jeden znovuoživený krasavec.

D vacetiny muzea, sté narozeni-
ny vyhlídkového vozu č. 500 
a vypravení zrekonstruované-

ho motorového vozu č. 2172 přilákaly 
davy fanoušků a také řadu vzácných hos-
tů. Než Milan Křístek z pozice generál-
ního ředitele DPP naleštěný „motorák“ 
pokřtil, zdůraznil radost nad tím, že se 
v této složité době bití se o financování 
a budoucnost Dopravního podniku na-
šla chvilka důstojně si připomenout 20. 
narozeniny muzea. „První impulzy k jeho 
založení začaly přicházet už v roce 1908, 
základem sbírky se pak stal otevřený letní 
vůz koněspřežné tramvaje č. 90 z roku 1886, 
který mě spolu s vyhlídkovým vozem č. 500 

zaujal už při první ná-
vštěvě muzea,“ dodal 
Křístek. 

Slova díků pak 
směřoval Milan Po-
korný, vedoucí jed-
notky Historická vo-
zidla, ke všem, kteří se 
o vznik muzea v roce 
1993 zasloužili. „Ze-
jména bych připomněl 
Lubomíra Kyselu a jeho 
tým, bez jehož zaní-

cenosti by dnes muzeum nebylo. Troufám si 
říct, že za tu éru jsme dosáhli na úctyhodný 
počet exponátů. Jedinečnost světového vý-
znamu vidím v propojení statického muzea 
s dynamickou projížďkou historických linek. 
Kroužek pražské dopravy musím zmínit 
v souvislosti se zde zrekonstruovaným vo-
zem 2172, jehož členové jej zachránili,“ 
zdůraznil Pokorný. 

O Muzeu MHD a vyhlídkovém voze 
č. 500 psal nejen květnový DP kontakt, 
ale jak připomněl vedoucí archivu Pavel 
Fojtík, i dobový tisk. Ocitoval sto let staré 
Národní listy, které vyhlídkový vůz v jed-
nom textu oslavovaly, v druhém kritizovaly. 
V každém případě před sto lety z Ring-

hofferovy továrny na Smí-
chově vyjel ojedinělý vůz, 
který se dnes představuje při 
mimořádných příležitostech 
a na nějž navazují ostatní 
historické vozy při oblíbe-
ných vyhlídkových jízdách 
po Praze. Jejich vozový park 
právě rozšířil dvounápravový tramvajo-
vý obousměrný vůz č. 2172 z roku 1929,  
který Pražanům sloužil do roku 1974 
a po 39 letech se vrací, tentokrát prostřed-
nictvím linky 91.  

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna
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