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3EDITORIAL

svůj úvodník začnu poněkud netradič-
ně, a to počasím. To nám v posledních 
týdnech výrazně zasáhlo do naší práce. 
Minule jsem psal o povodních a loučil se 
slovy, abychom si užili i sluníčko. To jsem 
ale nečekal, že se má předpověď naplní 
až tak doslova, a zažijeme tropický týden 
s úmornými teplotami, které jsou běžné 
spíše na poušti. Proto jsem rád, že jsme 
oba „vrtochy“ počasí bez větších potíží 
zvládli. 

V uplynulých dnech jsme dokončili 
hodnocení svých aktivit během povodní 
a všechny výsledky ukazují, že Doprav-
ní podnik včasně a správně zareagoval 
na povodňovou situaci. Díky včasnému 
postavení protipovodňovým bariér a uza-
vření stanic metra nebyla žádná stanice 
zatopena a došlo jen k vyšším než běž-
ným průsakům ve stanici Nádraží Hole-
šovice. Celkové škody včetně ušlého zisku 
z přepravy předběžně odhadujeme na 52 
až 60 milionů Kč, které budou uhrazeny 
pojišťovnou. Celkově tak ve srovnání s ro-
kem 2002 jde o škody opravdu minimál-
ní a ještě jednou vám všem děkuji za vaše 
mimořádné nasazení. 

Během hektických minulých týdnů 
jsme se věnovali i rozšíření služeb pro 
naše cestující a jsem velmi rád, že se nám 

podařilo od 1. července spustit novou 
mobilní aplikaci sejf. Jde o mobilní pe-
něženku, která umožní pohodlný nákup 
jízdného pomocí chytrého telefonu. Vý-
hodou aplikace je pohodlné ovládání pro 
uživatele a větší zisk z prodeje jízdenek. 
DPP totiž nemusí platit provize mobil-
ním operátorům. 

Mobilní peněženkou sejf otevíráme 
možnost jednoduchého nákupu elektro-
nické jízdenky dvěma skupinám cestují-
cích, kteří si SMS jízdenku nyní zakou-
pit nemohou. Jsou to zahraniční turisté, 

kteří nemají telefon s českou SIM kartou, 
a potom uživatelé s blokovanými Pre-
mium SMS službami. Ti podle odhadů 
tvoří až 15  % z celkového počtu uživatelů 
mobilních telefonů. 

Během letních měsíců nás čeká nejen 
zasloužený oddych, ale současně i přípra-
va velké řady projektů nutných pro bu-
doucí fungování a financování Dopravní-
ho podniku. Věřím, že se nám je podaří 
všechny perfektně zvládnout.

Přeji vám příjemné léto a dovolenou 
s pokud možno hezkým letním počasím.

� Milan�Křístek,
� generální�ředitel
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Od  soboty  29.  června  2013  se  trvale 
změnily trasy 5 tramvajových a 11 au-
tobusových linek, u některých spojů se 
změnily také intervaly. Jedná se o avi-
zované  doladění  systému  metropolit-
ních linek, který začal v Praze fungovat 
loni v září. 
Filip Drápal, foto: Ropid

Realizované změny odsouhlasily nebo 
vzaly na vědomí všechny městské části, 
kterých se týkají, většina změn byla připra-
vena přímo podle jejich požadavků. Pouze 
v jednom případě s realizovanou změnou 
nesouhlasila městská část (Praha-Troja), 
ale kvůli nutnému posílení linky 3 v centru 
města o další vůz je přesto realizována, dal-
ší tři městské části tuto změnu potřebují.

Tramvaje
Od letních prázdnin mění svou trasu 5 tram-
vajových linek, jedná se o posílení ve vytíže-
ných úsecích a omezení v místech, kde byla 
nadbytečná kapacita. V některých případech 
se mění též kapacita nasazených vozidel.
Linky 3 a 17
V září začala jezdit linka 3 mezi branickým 
nádražím a Kobylisy každé čtyři minuty 
s tím, že nově vložené posilové spoje měly 
jen jeden vůz. Tím, že začala jezdit trojka 
každé čtyři minuty, začal v ní raketově růst 
počet cestujících a nově vložené vlaky 
o jednom voze přestávaly kapacitně sta-
čit. Na lince 3 tak jezdí všechny soupravy 
o dvou vozech, interval 4 minuty zůstane. 
V praxi to znamená také vyšší náklady. Aby 
bylo možné trojku v nejvytíženějším úse-
ku takto posílit, je nezbytné na tuto změ-
nu ušetřit na jiném místě, kde je naopak 
frekvence minimální. V tomto případě to 
znamená, že linka 17 již nejede ve špičkách 
Trojskou ulicí každé 4 minuty, ale v osmi-
minutovém intervalu, a linka 3 končí mimo 
špičky pracovních dnů v zastávce Nádra-
ží Braník (dochází k mírnému omezení 
do Modřan, kde je zajištěna dostatečná 
kapacita linkou 17).
Oblast vinohrad, jarova a Strašnic
Městská část Praha 3 požadovala obnovení 
přímého spojení Jarova a Vinohrad, Praha 
10 spolu s Prahou 2 zase volaly po obno-
vení přímého spojení po Vinohradské uli-
ci. Linka 11 se tak nově prodlužuje z Ol-
šanských hřbitovů přes Biskupcovu až 
na Spojovací a zavedena je linka 13 v trase 
Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Mu-
zeum – Olšanské hřbitovy – Želivského – 
Černokostelecká a v souvislosti s tím má 
linka 5 pouze jeden vůz (z Flory až na Čer-
nokosteleckou jede společně s novou lin-
kou 13 po stejné trase). Z důvodu mini-
mální frekvence mezi Černokosteleckou 

a Ústředními dílnami DP nově pětka s jed-
ním vozem pokračuje z Černokostelecké 
až k dílnám a naopak linka číslo 7 skončí už 
na Černokostelecké.
Hostivař
Z důvodu malého využití linky 22 v úseku 
Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař kon-
čí mimo špičku pracovních dnů a o víken-
dech každý druhý spoj linky 22 u Nádraží 
Strašnice. Ve špičkách jezdí do Hostivaře 
standardně všechny spoje. Toto opatření 
vychází i z doporučení řady dopravních 
odborníků, kdy kapacita linky 22 byla 
mimo špičky v této oblasti naddimenzová-
na vzhledem k reálnému počtu cestujících.
Praha 6 a Letná
Na Evropskou se po skončení výluk v ob-
lasti Prahy 6 vrátí linka 2, která pojede 
po trase Petřiny – Dejvická – Divoká Šárka. 
Linka 5 nově naopak pojede na Podbabu 
společně s linkou 8. Z Podbaby tak nově 
jede přímá tramvaj jak na Malostranskou, 
tak na Letenské a Strossmayerovo náměs-
tí. Linky 5 a 8 se při cestě do centra pro-
hodily – pětka, která má nově jeden vůz 
(viz výše), jede z Hradčanské na Náměstí 
Republiky po nábřeží přes Malostranskou 
(jeden vůz je zde kapacitně dostačující), na-
opak linka 8, která má dva vozy, jede přes 
Letnou a Strossmayerovo náměstí, kde by 
kapacitně jeden vůz pětky nestačil.

auTObuSy
Autobusové změny se týkají zejména ob-
lasti Prahy 4, kde vycházíme vstříc poža-
davkům městské části, ale také reaguje-
me na skutečnou poptávku na některých 
linkách – to platí obecně pro celou Pra-
hu – z méně vytížených linek se kapacita 
přesouvá do hojně využívaných spojení. 
Na západě Prahy vznikají díky zkrácení in-
tervalů dva nové metrobusy – 143 a 179.
Linka 118
Od září začala jezdit v pracovní dny nově 

z Dvorců až na Smíchovské nádraží, po-
čet cestujících od září vzrostl natolik (cca 
o 116 %), že je nezbytné nasadit na linku 
118 v pracovní dny nově kloubové autobu-
sy. Na Smíchov pojede také i o víkendech 
(doposud končily všechny víkendové spoje 
na Dvorcích).
Linka 193
Rostoucí zájem o linku 193 v nové trase 
(od září začala jezdit až do Kunratic) vede 
k tomu, že na linku jsou nově nasazeny 
kloubové autobusy, a navíc je z Kunratic 
nově prodloužena kolem vysokoškolských 
kolejí a areálu Vysoké školy ekonomické 
přes zastávku Volha až na Chodov.
Linky 121 a 148
Praha 4 požadovala opětovné prodloužení 
autobusové linky 148 z Kavčích hor na Bu-
dějovickou. Od léta to již platí, jen se ne-
jedná o linku 148, ale nově je z Budějovické 
přes Kavčí hory do Podolí prodloužen au-
tobus číslo 121. Číslo 148 tak zaniká a Po-
dolí a Kavčí hory mají nově přímé spojení 
s oblastí Novodvorské. Také je po mnoha 
letech obnovena obsluha zastávky Zelená 
liška.
Linka 293
Tato midibusová linka, která vozí oby-
vatele Prahy 11 bez přestupů ke krčské 
nemocnici a k poliklinice na Budějovické, 
z podstatné části mění svoji trasu. Nově 
jede na Praze 11 už z Milíčova a propojuje 
Háje, nový i starý Spořilov, Kačerov, Krč-
skou nemocnici a polikliniku Budějovická. 
Trasa této linky je na první pohled kom-
plikovaná, obsluhuje velké množství zastá-
vek, ale zároveň je to jediná možnost, jak 
splnit mnohdy velmi protichůdné požadav-
ky městských částí i občanských sdružení 
v oblasti Spořilova.
Linky 154 a 197
Linka 197, která jezdí ze Smíchovského ná-
draží přes Písnici na Chodov, je nově pro-
dloužena z Chodova přes Benkovu a Do-
novalskou kolem Modré školy až na Háje 
po trase dosavadní linky 154, která tak 
zaniká. Místo standardních autobusů linky 
154 tu nově jezdí na polovině spojů linky 
197 kloubové autobusy.
Linky 101, 122 a 181
Městská část Praha 14 požadovala posí-
lení linky 181, která jezdí z Opatova přes 
Hostivař na Černý Most. Nově tak dochází 
ke sloučení linek 122 a 181, posilové spoje 
jezdí prozatím jen do zastávky Barvy a laky. 
Číslo 122 zaniká, linka 181 jede v úse-
ku Opatov – Barvy a laky dvakrát častěji 
(v ranní špičce každých 5 minut, odpoled-
ne každých 7–8 minut). Ve zbývajícím úse-
ku k Depu Hostivař nahrazuje linku 122 
prodloužená linka 101, která nově zároveň 
zajíždí do zastávky Zentiva. 

DolaDění metropolitní sítě mHD
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namalujte svou tramvaj poDruHÉ
Soutěž „Namalujte svou tramvaj“, jejíž druhý ročník se uskutečnil během 
letošního května a června opět pod patronací Magistrátu hl. m. Prahy 
ve spolupráci s Dopravním podnikem, zná svého vítěze. Ze 114 návrhů, 
které zaslali žáci základních škol a víceletých gymnázií, hlasující nejvíce 
oslovil nápad studentů sekundy A z pražského gymnázia Nad Alejí, nazva-
ný „Já miluju Prahu“. Na druhém místě se umístilo ztvárnění „Schéma do-
pravy v Praze“, jehož autorem jsou žáci 9. B Základní školy na Chaplinově 
náměstí. Třetí místo pak získal návrh „Brouček“, který namalovali žáci 8. B 
ZŠ Generála Františka Fajtla z Prahy 9 – Letňan. Slavnostní křest polepe-
ného tramvajového vozu proběhne v září ve vozovně Střešovice.  

Dpp přeDstavil mobilní  
peněženku
Od 1. července 2013 mají cestující mož-
nost zakoupit si jízdné prostřednictvím 
chytrého telefonu. Aplikace s názvem sejf, 
jejímž dodavatelem je společnost Erika, by 
měla usnadnit cestování nejen zahraničním 
turistům, ale i uživatelům s blokovanými 
Premium SMS službami, a měla by fungovat 
na všech chytrých telefonech s operačním 
systémem Android a iOS.  

směnečný program scHválen
Pražské zastupitelstvo schválilo 20. června 2013 
návrh, na jehož základě Hl. m. Praha poskytne 
Dopravnímu podniku záruku na osmimiliardovou 
půjčku na koupi tramvají 15T ForCity od Škody 
Transportation. Nový směnečný program ve výši 
8 mld. Kč tak vyřeší refinancování směnečného 
programu z roku 2012 ve výši 4 mld. Kč a zároveň 
zajistí finanční zdroje na úhradu dodávek tramvají 
15T ForCity v roce 2013 a 2014. 

vysvěDčení ve vozovně  
střešovice
Úspěšní maturanti SPŠD a jejich rodiny se 7. červ-
na 2013 sešli ve vozovně Střešovice u příležitosti 
převzetí maturitních 
vysvědčení. Do slav-
nostně vyzdobené vo-
zovny dorazilo téměř 
150 absolventů denní-
ho i dálkového studia, 
mezi kterými nechy-
běli ani zaměstnanci 
DPP. Maturantům po-
gratulovali a mnoho 
úspěchů nejen pra-
covních popřáli ředi-
tel školy František Novotný (vlevo) a personální 
ředitel Dopravního podniku Václav Turko.  

nový taHač pro klíčov
Provoz Vnitropodniková doprava 20. června 2013 převzal nové vozidlo  
TATRA 815 – 6x6 v úpravě pro odtah au-
tobusů. Vozidlo je vybaveno motorem, kte-
rý splňuje emisní normu EURO 5 a dokáže 
si poradit s celkovou možnou hmotností 
soupravy až 34 tun. Vozidlo má také sníže-
nou celkovou výšku na 3120 mm. Nové vo-
zidlo bude přiděleno na provoz Klíčov, kde 
nahradí tahač LIAZ 706 z roku 1985. 

kinobus pošestÉ
Promítáním filmu Líbáš jako ďábel zahájí 22. červen-
ce 2013 na Václavském náměstí svou pouť oblíbený 
Kinobus. A tímto snímkem ji i ukončí, a to 1. září 
2013 na Petříně. Letošní zredukovaná verze nabíd-
ne divákům ve 12 lokalitách celkem 8 filmových 
lahůdek z domácí 
filmové produkce. 
Vstupné, stejně jako 
v předcházejících pěti 
ročnících, je zcela 
zdarma a opět bude 
při každém promítá-
ní k dispozici kasička 
v rámci charitativní 
akce Pomozte dě-
tem. Více informací 
o programu nalez-
nete na www.dpp.cz/
kinobus.  

změna v organizační struktuře
Počínaje 1. červencem 2013 došlo ke změně v úse-
ku generálního ředitele. Pod nový odbor Marketing 
a komunikace bylo sloučeno oddělení Externí a in-
terní komunikace a odbor Marketing a styk s ve-
řejností. Vedoucí odboru se stala Lada Hlaváčková. 
V dopravním úseku bylo zřízeno oddělení Střediska 
dopravních informací, kam přešla část agendy z oddě-
lení Styk s veřejností (Infocentra). 

ÚspěcH stuDentů spšD 
Krásné třetí místo získali studenti SPŠD v soutěži Junior Achievement 
Czech, kterou každoročně pořádá mezinárodní vzdělávací organizace. Úko-
lem pětice studentů ve složení Václav Pasášek, Petr Šilha, Barbora Strymplo-
vá, Michaela Černá a Kryštof Zach bylo založit fiktivní firmu, jejíž originální 
produkt by obstál před odbornou porotou. S výrobkem nazvaným „Ne-
obal“, který zajišťuje správnou teplotu nápoje, vybojovali studenti celkové 
třetí místo ze čtrnácti zúčastněných skupin. Finanční výtěžek z prodeje uni-
kátních Neobalů byl věnován kojeneckému ústavu v Praze 4. 
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Tentokrát přinášíme výběr z pozitivních ohlasů 
na práci zaměstnanců Dopravního podniku při 
zvládání mimořádných situací v souvislosti s červ-

novými povodněmi.

Dobrý den, chtěla bych moc pochválit DPP za dobře zvládnutou po-
vodňovou dopravu, za informace pro cestující, letáčky. Skvělé. Děkuji. 
� Šárka�Supová

Díky za to, jakým způsobem jste zvládli povodeň. Doprava fungovala 
výborně po celou dobu. � Martin�Hofman

Dobrý den, velmi oceňuji, jak DPP zvládl povodňovou situaci, koor-
dinátoři na stanicích pracovali skvěle. � Jiří�Procházka

Dobrý den, jezdil jsem v době povodní denně do práce autobusy  
XC z Vltavské na Pražského povstání. Chtěl bych Vám poděkovat 
za velice dobře zvládnutou situaci, týkající se povodní 2013. �Pavel�Karas

Dopravu v rámci povodní jste zvládli perfektně. Díky. � Eva�Pazourková

Velká pochvala zaměstnancům Dopravního podniku. Zvládli jste ne-
čekanou situaci s dopravou na jedničku. Informátoři, kteří navigovali 
u stanic metra, byli příjemní a každému ochotně poradili. �
� Pavla�Nebeská

Dobrý den, chtěl bych Vás pochválit za práci během záplav. To, jak se 
točila linka XC, super práce, klobouk dolů. � Michal�Bednařík

Dobrý den, chtěla bych poděkovat všem pracovníkům Dopravní-
ho podniku a především řidičům, kteří zajišťovali provoz náhradní 
dopravy XC v době záplav. I přes často vypjaté situace při přepravě 
jsem oceňovala jejich trpělivost a snahu vyjít maximálně vstříc všem 
cestujícím. Není divu, pokud by byl někdy některý řidič trochu ner-
vózní, vždyť situace se dala zvládat jedině díky pochopení a toleranci 
nás všech.  Velký dík všem.  Ladislava�Váchová

Dobrý den, musím vyjádřit velkou úctu a pochvalu za práci Do-
pravního podniku v uplynulých náročných dnech povodní. Od první 
chvíle uzavírek jsem se setkal s ochotnými, trpělivými a informující-
mi pracovníky v jednotlivých stanicích. Metro, které bylo uzavřeno 
v neděli, bylo bleskovou rychlostí během několika dní opět uvedeno 
do provozu. Nemohl jsem věřit svým očím, když dnes ve čtvrtek 6. 
6. 2013 jsem při pravidelné cestě z Dejvic (mé bydliště) do Petrovic 
(má práce) zjistil, že je již obnoven provoz na lince A. Velmi potěší, 
když se člověk setká s tak profesionáním přístupem celé organizace. 
Tento text posílám na vědomí i primátorovi Prahy.  Hynek�Krátký

Touto formou bych rád poděkoval jménem všech občanů 
našeho městyse Štěchovice Vám, kteří jste neváhali a ihned 
reagovali na žádost o pomoc v den, kdy nás postihly ničivé 
červnové povodně 2013. 

Děkujeme za materiál, pomoc a podporu, kterou jste nám 
poskytli. 

Vám všem bych chtěl vyslovit uznání a poděkování za zá-
služnou práci, kterou vykonáváte ve prospěch druhých 
a pomáháte při takovýchto živelních katastrofách. 

Přeji vše dobré a hodně elánu. 

Děkujeme, že máme za zády takové lidi, když nám „teče 
do bot“… 
� S�úctou�a�díky�Miloš�Čapek,�starosta

Děkuji Vám za všechny tiskové zprávy a materiály, které jste neustále 
během povodní aktualizovali. Z hlediska toho, co k nám přicházelo, byl 
DPP zcela jistě nejaktivnější a nejaktualizovanější. Chtěla bych v této 
souvislosti zařadit článek, který s dobrou prací Dopravního podniku 
souvisí. Prosím o kontakt na mladého muže, který informoval cestu-
jící na stanici Florenc (náhradní autobusová zastávka metra C). Podle 
reakcí lidí byl ze všech nejvstřícnější a všichni si ho velmi pochvalovali.  
 Kateřina�Chvátalová,
� redaktorka�Pražského�deníku

Z�DOPISU�STAROSTY�MĚSTYSU�ŠTĚCHOVICE�
GENERÁLNÍMU�ŘEDITELI�DPP�MILANU�KŘÍSTKOVI:

Z�E-MAILU�KATEŘINY�CHVÁTALOVÉ,�REDAKTORKY�
PRAŽSKÉHO�DENÍKU,�PRO�ODD.�EXTERNÍ�
A�INTERNÍ�KOMUNIKACE�ZE�DNE�6.�6.�2013:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
během povodňových dnů jsem měl 
možnost sledovat mimořádné pra-
covní nasazení Vás, zaměstnanců  Do-
pravního podniku hl. m. Prahy, při boji 
s letošními povodněmi. Chtěl bych 
Vám proto, z pozice předsedy do-
zorčí rady Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, poděkovat za mimořádně pro-
fesionální a velice pohotovou reakci. 
Preciznost, vytrvalost i důslednost, s jakou byly provede-
ny činnosti k zajištění mimořádných dopravních opatření, 
k minimalizaci škod a ochraně majetku společnosti, si vyža-
dují můj respekt i obdiv.

Přesvědčili jste Pražany o tom, že Dopravní podnik hl. 
m. Prahy má kvalitní zaměstnance s pohotovým úsudkem 
a týmovým duchem.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji Vám pohodové prožití do-
volených.
S pozdravem
� Ing.�Jiří�Pařízek,
� předseda�dozorčí�rady�DPP
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Povodně 2013 v tisku
Během povodní fungovaly v nejvyšší pohotovosti 

i sdělovací prostředky, které určitě pomáhaly 
tomu, aby byla veřejnost informována o aktuální 
dopravní situaci. Odehrává-li se nějaké neštěstí, 
jako např. přírodní katastrofa, každá informace 
prostřednictvím médií, ale i sociálních sítí může 

být velmi cenná. Zde je ukázka toho, co se o nás 
v době letošních povodní psalo v tisku.

Aneta Řehková



Optimem je nyní 
rekonstruovat přes 
10 km kolejí, tj. 5 km 
dvoukolejných tratí 
ročně, říká Miroslav 
Penc, vedoucí 
jednotky Dopravní 
cesta Tramvaje.

Pražská tramvajová síť 
má svá světová Prvenství
Rozhovor s vedoucím jednotky Dopravní cesta Tramvaje Miroslavem Pencem byl připraven 
do minulého čísla. Pak však přišly povodně a bylo zajímavé k tématům, jako jsou rekonstrukce 
tramvajových tratí, projekt kolo-kolejnice či bezbariérovost zastávek, přidat aktuální informace, 
zejména o důsledcích velké vody na pražskou tramvajovou síť.

8 rozhovor

Když se řekne JDCT, jak byste ji stručně 
čtenáři představil? 
JDCT se zabývá správou, údržbou a plá-
nováním rekonstrukcí svěřené tramvajo-
vé infrastruktury. Současně disponujeme 
vlastní kapacitou pro provádění klíčové 
údržby a menších rekonstrukčních zása-
hů na tramvajové infrastruktuře. Kolejová 
síť čítá, včetně obratišť a vozoven, přes 
340  km. V systému provozujeme 939 
výhybek, což je pravděpodobně nejvíce 
na světě. Jde o produkt vysoké flexibility 
systému. Máme 3 kolejové čtyřramenné 
křižovatky, kde jsou kolejově propojeny 
všechny směry: Palmovka dolní, tedy 
křižovatka ulic Zenklova – Na Žertvách, 
křižovatka na Strossmayerově náměstí 
a křižovatka na Palackého náměstí. „Lep-
ší systémy“ ve světě mívají v síti jednu 
takovou. Dalším charakteristickým ry-
sem pražské tramvajové sítě je flexibilita 
ve vztahu k vozovému parku. Naším cí-
lem je mít plně přechodnou kolejovou síť 
pro všechny typy tramvají, které provozu-
jeme, což také není ve světě běžné.
Můžete nás krátce seznámit s vnitřní struktu-
rou, tedy s „pavoukem“ vaší jednotky?
JDCT má ve své struktuře jeden odbor, 
jedno oddělení a dvě provozovny. Klíčo-
vý je odbor Správa a technické zajištění 
DCT. Zde jsou soustředěni správci, kteří 
řídí celou infrastrukturu. Na této úrovni se 
rozhoduje, co ještě opravovat a co rekon-
struovat. Řeší se tu systémové závady po-
užívaných technologií a opatření, jež mají 
vést k prodlužování životnosti jednotlivých 
komponent TT a k růstu jejich spolehli-
vosti. Odbor vede Petr Mašek. Vnitřně je 
dále členěn na oddělení Správa TT a spe-
ciálních staveb DCT, kde je, kromě kolejí, 
vedena i správa speciálních staveb, které 
má jednotka svěřeny, což jsou zejména 
mosty, estakády, objekty tělesa lanové drá-
hy na Petřín a řada opěrných a zárubních 
zdí podél TT. Dalším oddělením je Správa 
napájení TT, jež sdružuje správu trolejí, 
elektricky ovládaných výhybek, měníren 
a kabelové sítě a zabývá se především říze-
ním infrastruktury; část prohlídek a správy 

vykonává totiž její partnerská provozovna 
Napájení TT. V odboru správy je dále odd. 
GIS a posuzování PD, což je útvar, který 
vede elektronický pasport tramvajové in-
frastruktury a za JDCT svodně zajišťuje 
vyjádření k projektovým dokumentacím 
externích subjektů, jež procházejí Svod-
nou komisí DPP. Posledním a neméně 
důležitým je oddělení Koordinace přípra-
vy DCT, které zabezpečuje a koordinuje 
výlukovou činnost z hlediska celé doprav-
ní cesty – připravuje a projednává výluky 
a dopravní opatření, jež jsou nezbytné 
v rámci údržby, oprav a rekonstrukcí. Dále 
připravuje a projednává harmonogramy 
výluk na TT.
Zbývají dvě neméně důležité provozovny, 
a to Napájení a Vrchní stavba…
Provozovna Napájení provádí údržbu 
a opravy, případně i vlastní investice v ob-
lasti elektro, tedy v oblasti měníren, kabe-
lové sítě a trolejového vedení. Provozovnu 
vedl od jejího vzniku až do konce června 
Otakar Höschl a nyní vládne nad pomy-
slným vypínačem Vladimír Kozák. Dru-
hou provozovnou v jednotce je Vrchní 
stavba, která zajišťuje část fyzických pro-
hlídek výhybek a v rámci čištění i odvod-
nění kolejí a především zajišťuje souvislou 
údržbu i plnohodnotné rekonstrukce 
tramvajových kolejí. Provozovnu Vrchní 
stavba vede Ing. Ladislav Sarnovský. Ne-
smím zapomenout na důležité oddělení, 
a to ekonomické, které nese název Provoz 
– správa JDCT. To vede Ivana Vančurová. 
V celé jednotce nás nyní pracuje 422.

I letošní rok je ve znamení několika rekon-
strukcí tramvajových tratí. Můžete je na úvod 
zrekapitulovat?
Začnu rekonstrukcemi, které probíha-
jí ve vlastní režii jednotky: podařilo se 
dokončit rekonstrukci tramvajové tratě 
v Myslbekově ulici a po dlouholeté uzávě-
ře kvůli výstavbě tunelů, patřících ke kom-
plexu Strahovského tunelu, ji spolu s tratí 
v Patočkově ulici úspěšně otevřít. V dubnu 
se podařilo dokončit krátký úsek v ulici 
Milady Horákové pod vozovnou Střešovi-
ce, který je kvůli výstavbě městského okru-
hu uzavřen do konce září. Koncem června 
byla v koordinaci s ostatními správci sítí 
dokončena rekonstrukce severní poloviny 
ulice Komunardů v Holešovicích. Od po-
loviny dubna běží rekonstrukce tramvajové 
tratě v ulicích Francouzská a Moskevská, 
což je letošní stěžejní akce. Co se týče 
rozsahu a délky, nemá v historii vlastních 
kapacit JDCT obdoby.
Značné aktivity jsou směřovány do oblasti 
Prahy 6 v souvislosti s tunelem Blanka 
a dostavbou metra…
Z důvodu výstavby tunelového komplexu 
Blanka je nyní uzavřena tramvajová trať 
od Hradčanské na Vítězné náměstí a již 
zmíněný krátký úsek nad křižovatkou 
Prašný most. S tím je koordinována i re-
konstrukce stropní desky stanice metra 
Dejvická a převedení tramvajové dopravy 
z provizorií na Horoměřické a nádraží 
Veleslavín do definitivního uspořádání, 
tedy projekty související s výstavbou me-
tra A. Proto se nejezdí ani na Evropské 
a do Podbaby. Odříznutí vozovny Vokovi-
ce od tramvajové sítě je využito pro pokra-
čování rekonstrukce nosných konstrukcí 
v halách depa a pro rekonstrukci části dvora 
vozovny, která se tím připravuje na příjezd 
tramvají 15T. S tím vším je koordinováno 
i budoucí zřízení objízdné koleje. Poslední 
stavbou je projekt RTT Evropská, kte-
rý propojuje ostatní aktivity v oblasti tak, 
aby vznikly ucelené rekonstruované úseky 
od Hradčanské až k Thákurově a od Ho-
roměřické po vozovnu Vokovice. Ten má 
ale v tuto chvíli zpoždění.

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna



Vloni bylo zrekonstruováno 7 kilometrů 
tramvajových tratí tzv. vlastní kapacitou.  
Co to znamená?
Abych to upřesnil, vlastní kapacitou 
bylo rekonstruováno 7  km kolejí, ne 
tratí. Vlastní kapacita znamená, že klí-
čové práce v rámci rekonstrukcí zajišťují 
sami pracovníci jednotky Dopravní cesta 
Tramvaje. Nejvíce práce připadá na pro-
vozovnu Vrchní stavba. Zajišťujeme si 
i přípravu a projednání projektů, územní 
a stavební řízení. Zaměřujeme se na akce 
menšího rozsahu, obvykle v řádu sto-
vek metrů. Výjimkou jsou letošní stavby 
ve Francouzské a Moskevské, které měří 
dohromady 3,3 km. Vzhledem ke koordi-
naci s ostatními pracemi jiných investorů 
se naše činnost segmentuje, jako bychom 
spíše prováděli několik kratších staveb.
Poslední roky jsme na čilý ruch rekonstrukcí 
zvyklí. Bylo tomu tak i dříve?
Dosavadní vývoj šel ve vlnách. Velmi 
vysoké tempo prací bylo v 80. letech, 
následované prudkým útlumem. Rekon-
strukce se pak prováděly v tempu, které 
bylo nižší, než bylo zapotřebí, průměrný 
věk tramvajových tratí rostl. Tím jsme se 
počátkem roku 2007 dostali k poměrně 
velké podudržovanosti sítě. S nástupem 
Ing. Jana Šurovského do jednotky se po-
dařilo provozovnu Vrchní stavba trans-
formovat ze zaměření na převážně opravy 
a souvislou výměnu panelů a kolejnic 
systému BKV do útvaru, který přešel 

na modernější technologie, jimiž tramva-
jové tratě rekonstruuje nyní. V roce 2008 
se podařilo vlastní kapacitou opravit trať 
v Olšanské ulici, která tehdy měla 42 let 
a byla ve velmi špatném stavu. V roce 
2009 se podařilo za pomoci spolufinan-
cování z evropských fondů připravit první 
ucelenou rozsáhlou rekonstrukční činnost 
v Praze 8. Obdobně se v roce 2010 sou-
středila pozornost na území Prahy 5, ze-
jména na trať v Plzeňské ulici, která byla 
tehdy ve stadiu klinické smrti.

Budeme-li jako základní vstup uvažovat 
životnost tratě 30 let, je nezbytné rekon-
struovat v průměru 8,7 km průběžných 
kolejí ročně. Protože do těchto počtů ne-
jsou zahrnuty koleje ve vozovnách, obra-
tištích a křižovatkách, je celková potřeba 
o něco vyšší. Také je nutné mít na mysli, 
že v současnosti už máme několik tratí 
zcela dožitých, na nichž se provoz udržuje 
za cenu zvýšených nákladů a s omezení-
mi. Optimem je nyní rekonstruovat přes 
10 km kolejí, tj. 5 km dvoukolejných tratí 
ročně. Je tedy nezbytné provádět i rekon-
strukce nad rámec vlastní kapacity, které 
jsou zajišťovány dodavatelsky. Takovou 
rekonstrukci provádí externí firma po vý-
běrovém řízení.
Jsou rekonstrukce stěžejní činností  
vaší jednotky?
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce jsou 
z důvodu omezení provozu jak tramvají, 
tak ostatní dopravy pečlivě sledovány, i me-

diálně, zastiňují vše ostatní. Často se stává, 
že běžný občan nerozlišuje pojmy rekon-
strukce a oprava. Provádíme-li opravu TT, 
je zpravidla mediálně prezentována jako 
rekonstrukce. V činnosti celé jednotky jsou 
rekonstrukce klíčové a kromě obnovy ma-
jetku znamenají vyřešení havarijního stavu, 
umožňují zlepšení geometrie TT a na po-
jížděných tratích zlepšují i stav pojížděné 
vozovky. Opravy jsou proto ve stínu rekon-
strukcí, ale probíhají a jsou velmi důležité.
Jaká dnes v Praze najdeme  
místa s omezením?
V síti je několik zákazů potkávání tram-
vají, které se týkají především vozů KT8, 
i když zde nastal díky úpravě zrcátek vel-
ký pokrok. Na trať Průběžná – Švehlova 
nesmějí tramvaje typů 14T a 15T. Mnoho 
omezení platí v kolejištích vozoven. Méně 
významné je omezení kvůli táhlému klesá-
ní trati z Barrandova, které se řeší obnovou 
vozového parku. V síti je také mnoho desí-
tek omezení rychlosti jízdy.
Samostatnou kapitolou, skrytou zrakům 
veřejnosti, jsou měnírny…
Energetika je vůbec zajímavé téma, přede-
vším tím, že jezdíme 24 hodin denně po 7 
dnů v týdnu. Energetická zařízení jsou 
k tomu uzpůsobena, zejména právě mě-
nírny. Jsou technologicky vybaveny tak, že 
umožňují prohlídky a opravy většiny prv-
ků za provozu, kdy se například část distri-
buce elektrické energie tramvajím zajišťuje 
přes rezervní komponenty. ›››
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Ing. Miroslav Penc, Ph.D., 
nastoupil do Dopravního podniku 

jako absolvent Stavební fakulty ČVUT 
před 15 lety. V DPP prošel několika 
různými pozicemi, aby se na konci 
roku 2011 stal vedoucím jednotky 

Dopravní cesta Tramvaje.
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Jak probíhá proces postupné  
modernizace měníren? 
V měnírnách probíhá kontinuální mo-
dernizace. Snažíme se, abychom při počtu 
41 měníren rekonstruovali  jednu měnír-
nu ročně, a dále v koordinaci s ostatními 
investory, nejčastěji s dodavatelem elek-
trické energie, provádíme opravy nebo 
rekonstrukce dílčích částí měnírenské 
technologie. Trolejové vedení se v součas-
né době nachází ve velmi slušném stavu 
a jeho rekonstrukce a opravy jsou koor-
dinovány s rekonstrukcemi kolejové sítě. 
Nepřibývají tak další výluky.
S vaším jménem je spojován projekt  
kolo-kolejnice. Co přesně obnáší?
Projekt je součástí většího zkoumání vzta-
hu chování vozidla a jeho interakce s tratí 
navzájem. Je to mimo jiné otázka geo-
metrie jízdního obrysu kola a geometrie 
na kolejnici. S tím jsem se setkal již v roce 
1998, kdy jedním z mých prvních úkolů 
po nástupu do DPP bylo věnovat se ne 
zcela dobře fungujícím dilatačním zaříze-
ním na trati Ohrada – Palmovka. Dopo-
ručil jsem tehdy přejít na dilatační zaří-
zení z širokopatních, tedy bezžlábkových 
kolejnic, které by fungovalo lépe než dila-
tační zařízení ze žlábkových kolejnic, jaké 
tam dosud je. Další zkušenosti, znalosti 
a literatura o této problematice mě vedly 
k přesvědčení, že je třeba se vztahem kola 
a kolejnice vážně zabývat. Dopravní pod-

nik přistoupil ke změně jízdního obrysu 
kola tramvají a jeho mezních parametrů, 
který vede současně ke správnému vedení 
kola po křižovatkách, srdcovkách a které 
současně umožňuje používat i širokopat-
ní kolejnice standardního profilu. Změ-
nu jízdního obrysu kola tramvají a s tím 
spojené činnosti a zkoumání zařazujeme 
do projektu kolo-kolejnice. Navazující 
aktivity, jako je opětovné používání širo-
kopatní kolejnice v Praze, geometrické 
úpravy na výměnách, srdcovkách a po-
dobně, jsou spíše součástí širšího pojmu 
hledání optimálního rozhraní a vztahu 
mezi vozidlem a kolejí a do pojmu pro-
jekt kolo-kolejnice je neřadíme. Dalším 
motivem ke změně bylo to, že používá-
me atypické žlábkové kolejnice, vyvinuté 
jen pro některé z tramvajových provozů 
v bývalém Československu, které se jinde 
ve světě nepoužívají. Každopádně je pro-
jekt kolo-kolejnice týmovou záležitostí, 
proto bych se, s jistou dávkou nadsázky, 
mohl nanejvýš označit za jeho duchovní-
ho otce.
Jakou má širokopatní neboli  
bezžlábková kolejnice v městské  
dopravě v České republice historii?
Začátky tramvajových systémů v ČR jsou 
s širokopatní kolejnicí nerozlučně spjaty. 
V nedávné minulosti je standardně pou-
žívala Ostrava, Most a Brno, ke kterým se 
přidal i Liberec. Praha tyto kolejnice ni-

kdy používat nepřestala – nejstarší široko-
patní kolejnice jsou instalovány ve vozov-
ně Hloubětín, a to od jejího zprovoznění 
v r. 1951, kde byly použity jako již opotře-
bené z trati. Určitě jsem nebyl sám, kdo si 
kladl otázku, proč na tratích s otevřeným 
svrškem, jako je TT do Modřan, nebyly 
od počátku použity širokopatní kolejnice, 
když jsou levnější a zajišťují lepší jízdní 
komfort než kolejnice žlábkové.
Je to tedy dnes v Praze nastaveno tak,  
že v otevřeném svršku budou logicky  
širokopatní kolejnice?
Širokopatní kolejnice jako taková není 
nezbytně spojená s otevřeným svrškem, 
ale otevřený svršek má svoje další před-
nosti, pro které stojí za to jej zvažovat 
v každém místě. V otevřeném svršku 
je logické širokopatní kolejnici použít, 
výjimkou jsou oblouky o malém polo-
měru. Širokopatní kolejnice lze ale pou-
žít i na tratích se zatravněným svrškem, 
jako je tomu mnohde v zahraničí, a také 
na trati do Podbaby a na kratším úseku 
v Řepích. Tuto kolejnici je možné použít 
i na trati se zákrytem, ale není to ekono-
micky efektivní. Žlábková kolejnice byla 
vyvinuta pro tratě se zákrytem a je pro ně 
ideální. Pro nás to momentálně znamená 
hledat optimální tvar žlábkové kolejnice, 
který se bude přibližovat kolejnici širo-
kopatní, abychom co nejvíce výhod, jež 
jsme u širokopatní kolejnice mohli ověřit 

Průřez širokopatní 
neboli bezžlábkové 
kolejnice, označo-
vané 49E1 nebo 
také S49.

Dole:  Aktuálně 
používané profily 
kolejnic v Praze:  
širokopatní, 
stojinová žlábková 
a žlábková bloková.
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v praxi, že fungují i s naším vozovým par-
kem, mohli využít na tratích se žlábkový-
mi kolejnicemi.
Poslední otázka ke kolejnici širokopatní  
se týká souhrnu jejích výhod...
Kromě již zmíněné nižší ceny kolejnic 
je to především její symetričnost. Tako-
vá kolejnice si při chladnutí ve válcovně 
udržuje správný tvar a rovinnost po své 
délce snáze než kolejnice nesymetrická. 
Vychází tak z výroby rovnější. Jede-li 
kolo po přímé koleji, optimální tvar kola 
a kolejnice umožňuje vozidlu zaujímat 
střední polohu, kdy se tramvaj pohybuje 
v sinusovce s dlouho amplitudou, a to 
znamená velmi klidnou jízdu. To se daří 
lépe zajistit právě symetrickým širokopat-
ním kolejnicím. Fakt, že tramvaj nenaráží 
kolem do kolejnic z boku, znamená méně 
emitovaného hluku. Neztrácí se takto ki-
netická energie, která by se proměňovala 
v energii akustickou. Kolejnice široko-
patní má nižší stojinu a je i celkově nižší, 
takže má z akustického hlediska menší 
vyzařovací plochu. Tím, že nemá přírubu, 
má také menší hmotnost a menší průře-
zovou plochu, čímž je v takové kolejnici 
při extrémních teplotách v bezstykové 
koleji menší napětí a z toho vyplývá men-
ší namáhání. Symetrický tvar umožňuje 
kolejnice po opotřebení jedné strany hlavy 
otočit a používat dále. Za v uvozovkách 
drobnosti lze pak považovat nezřizování 
odvodňovačů žlábků kolejnic nebo snazší 
manipulovatelnost.
Jedním z témat jednotky jsou i bezbariérová 
nástupiště. Jakou má tento proces historii?
Bezbariérovost je téma velmi žhavé. 
Za první bezbariérové zastávky v Praze 
lze zřejmě považovat zastávkové mysy 
na Masarykově nádraží a Hlavním ná-
draží z 80. let. Dalším bezbariérovým po-
činem v rámci rekonstrukcí tramvajových 
tratí byla implementace bezbariérových 
cest přes tramvajové těleso do projektu 
RTT na Petřiny. Do všech rekonstrukcí 
a novostaveb tramvajových zastávek se 

bezbariérový přístup zakomponovává 
od roku 1995. Za klíčovou bych označil 
TT na Barrandov, kdy DPP projednal 
v rámci této novostavby zvýšení nástupní 
hrany až na 24 cm nad temeno kolejnice. 
Bohužel krátce po této úspěšné epizodě 
byla, ještě na konci roku 2001, přijata 
nová bezbariérová vyhláška, která zakáza-
la stavět nástupní hrany zastávek vyšší než 
20 cm. Nazval bych to dobrým úmyslem, 
který se přetransformoval ve špatný od-
stavec.
Jaká je v této otázce situace dnes?
Tento stav byl změněn až v roce 2009. 
A to rovnou tím kotrmelcem, že všechny 
tramvajové zastávky vybudované v soula-
du s vyhláškou z r. 2001 jsou hodnoceny 
jen jako částečně bezbariérově přístupné. 
Tento deficit si dlouho poneseme a nabízí 
se otázka, zda budoucí změny této legis-
lativy nepřinesou znovu podobná překva-
pení. Hned v roce 2010 se vyšší nástupní 
hrana podle vzoru Barrandov použila i při 
rekonstrukci Plzeňské a Makovského 
a na bezbariérovosti i nadále intenzivně 
pracujeme. Prozatím posledním zřízením 
bezbariérové zastávky je zastávka Bota-
nická zahrada do centra, kde DPP v roce 
2010 při rekonstrukci změnou polohy 
kolejí umožnil vznik této zastávky. Po re-
konstrukci inženýrských sítí TSK povrch 
finálně upravila s bezbariérovým řešením. 
I jinde v síti jsme připravili koleje k tomu, 
aby bezbariérový nástup mohl dodatečně 
vzniknout.
A jaký je stav v tolik medializované  
zastávce Lazarská?
Je snaha zrekonstruovat zastávku Lazar-
ská současně s rekonstrukcí tratě. Bylo 
by velmi neekonomické přistavět ke staré 
TT krásné nové bezbariérové nástupiště. 
Zřizování bezbariérových zastávek by 
mělo vždy být navázáno na RTT, ať už 
proběhne současně s rekonstrukcí, anebo 
v koordinaci následně po rekonstrukci 
TT. Lazarská je ve fázi přípravy a závisí 
na tom, zda se DPP podaří získat kladná 

stanoviska k RTT. V kladném případě by 
na ni mohlo dojít zkraje roku 2014.
Jak zasáhly červnové povodně  
do tramvajové sítě?
Povodně na začátku letošního června zna-
menaly uzavření čtyř tramvajových tratí 
(Národní divadlo – Palachovo náměstí, 
Nádraží Holešovice – Ke Stírce, Bra-
ník – Modřany a Palmovka – Kobylisy). 
Uzavření prvních dvou úseků souviselo 
s vybudováním protipovodňových bariér, 
koleje zde nebyly pod vodou. Krátce byla 
zaplavena trať u divadla Pod Palmovkou 
a největší škody napáchala voda ve dvou 
zatopených úsecích na trati do Modřan. 
Zde je nutné snést kolejový svršek a zemní 
pláni vrátit její původní vlastnosti, utrpěla 
rovněž nosná konstrukce troleje. Ostatní 
výdaje spočívaly v realizaci opatření podle 
povodňového plánu (demontáž a zpět-
ná montáž měnírny Trojská a elektricky 
ovládaných výhybek na Otakarově, Výtoni 
a křižovatce Elektrárna Holešovice, opat-
ření na měnírnách v Modřanech, zřízení 
náhradních cest pro pěší mimo zatopené 
podchody, mimořádné prohlídky apod.).
Následně po povodních přišel druhý  
extrém – vysoké teploty. Co v Praze  
na tratích způsobily?
Vysoké denní teploty přinesly přibližně 
tři desítky havárií na starších tramvajo-
vých tratích. Ve čtyřech případech bylo 
nutné zastavit provoz, na ostatních mís-
tech se dařilo provoz s obtížemi udržovat. 
Provedené havarijní opravy je třeba po-
važovat za dočasné, protože za provozu 
nebo při teplotním extrému není možné 
provést opravu definitivní. Ty postupně 
následují po poklesu teplot. Naši svářeči 
jsou sice kouzelníci, ale svářečské zásahy 
vyžadují standardní podmínky. I tak roste 
na opravovaných místech riziko poruchy 
při opačném teplotním extrému v zimě, 
protože užitá technologie obvykle ne-
umožňuje odstranit příčinu, kterou je 
nejčastěji snížený odpor proti podélnému 
posunutí kolejnic. 

ZajíMavostI Z Pražské traMvajové sítě
•  Pražská tramvajová síť čítá 340 km kolejí. 939 výhybek 

v systému a 3 všemi směry propojené kolejové 
čtyřramenné křižovatky jsou světovým unikátem.

•  Poslední zprovozněná novostavba je TT do Podbaby 
(2011). V současnosti se projednává dokumentace 
k územnímu rozhodnutí na prodloužení TT Divoká Šárka 
– Dědina a TT z Barrandova do Slivence.

•  Nejstarší TT je krátký úsek v ulici Hládkov z roku 1947. 
Protože se k pravidelné dopravě využívá zřídka, není tedy 
ve stavu, který by nyní vyžadoval rekonstrukci.

•  Jednou z nejkritičtějších TT je trať Průběžná – Švehlova, 
kde se v současnosti vybírá zhotovitel.

•  Nyní užívaná bezžlábková neboli širokopatní 
kolejnice pochází z rodiny kolejnic S49. Název vychází 
z německého Schiene (kolejnice), číslo 49 znamená 
hmotnost v kg na jeden metr.



Městská hromadná doprava v přívalu vody
Před rokem jsme v DP kontaktu připomněli 10 let, jež uběhly od ničivých povodní, které Českou 

republiku v roce 2002 postihly. Redakce už měla v přípravě letošní prázdninová čísla, když 
se katastrofa na hlavní město přihnala znovu. V ohlédnutí za červnovou povodní jsme zvolili 

kombinaci dat a faktů s hlasy těch ze zaměstnanců, kteří obě přírodní pohromy na různých postech 
v Dopravním podniku prožili.
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U  obou  povodní  se  jako  stěžejní 
ukázalo téma poskytování aktu-
álních informací cestujícím. Pro-

to  první  slovo  dáváme  Petru Malíkovi, 
který se letos i před 11 lety podílel na pří-
pravě informací, jež byly dále rozpracová-
vány do letáků: „Ty se rozdávaly cestujícím 
či byly publikovány na webu Dopravního 
podniku.  Právě  ve  funkčnosti  webových 
stránek  a  jejich  rozšíření  vidím  největ-
ší  rozdíl  oproti  době  před  11  lety,“  říká 
a pokračuje: „V roce 2002 byl ještě inter-
net v plenkách, navíc stránky Dopravního 
podniku měly tehdy problémy a moc ne-
fungovaly. Tentokrát to byl prvotní infor-
mační kanál pro veřejnost, jak jasně doku-
mentují čísla. Průměrná denní návštěvnost 
našich stránek se pohybuje okolo 60 tisíc 
a v neděli 2. června, kdy omezení dopravy 
začínala, byla návštěvnost téměř 300 tisíc. 
V pondělí návštěvnost dokonce překročila 
půl milionu, což znamená, že každý, kdo 
s  námi  jezdí,  se  podíval  na  naše  stránky 
(samozřejmě  čistě  statisticky)!  Povodeň 
opět ukázala nutnost kvalitního informo-
vání, což si myslím, že se v obou případech 
podařilo. Velkou  roli  letos  sehráli  všichni 
informátoři,  kteří  od  pondělí  do  pátku 
v ulicích pomáhali našim klientům zori-
entovat se v rychle se měnící městské hro-
madné dopravě. Vlastně každý den  jsme 
jezdili  trochu  jinak.“ K otázce porovnání 
obou  povodní  dále  říká:  „Stejně  prudký 
jako  před  11  lety  byl  nástup  velké  vody. 

Největší rozdíl vidím v tom, že si rok 2002 
stále připomínáme a máme ho v živé pa-
měti. V současnosti stačí i jen malá zmínka 
o velké vodě a okamžitě se startují všechny 
procesy. Tehdy jsme si všichni vůbec nedo-
kázali představit, co se může stát. Ve škole 
nám bylo vštěpováno, že povodeň už nyní 
nemůže přijít, protože  stojí  vltavská kas-
káda.“  Na  závěr  Petr  Malík  dodává  své 
hodnocení: „Najednou tu však byla voda, 
která překonala všechny rekordy a má pří-
vlastek pětisetletá! Letos Vltava nedosáhla 
(ku prospěchu nás všech) ani hladiny pa-
desátileté vody. Na druhou stranu to byla 
druhá největší povodeň od doby sledování 
průtoku Vltavy v Malé Chuchli.“

Nad  srovnáním  obou  povodní  se  za-
mýšlejí  i  Jiří Černík  a  Milan Slezák 
z  dopravně  provozních  informací.  Nej-
prve předjímají, že povodně v roce 2002 
a  2013  i  samotné  činnosti  Dopravního 
podniku při nich vykazují určité podob-
né znaky, ale i odlišnosti. „Záleží na tom, 
z jakého úhlu pohledu se kdo na ně za-
měří. Povodeň v roce 2002 byla ničivější 
a její následky jsme odstraňovali mnohem 
déle. Je ale také pravdou, že tehdy vlastně 
nastartovala některá nová účinnější proti-
povodňová  opatření,  která  prošla  zatěž-
kávací  zkouškou  letos.“ Oba dva prožili 
povodně  v  útvaru,  který  má  na  starosti, 
trochu  zjednodušeně  řečeno,  především 
informování  cestujících: „V obou přípa-
dech  tak  šlo  v  podstatě  o  totéž.  Dostat 

co  nejrychleji  mezi  cestující  informace 
o  aktuálním  stavu  provozu,  aktuálních 
omezeních a přispět  tak k  tomu,  aby  si 
každý  mohl,  pokud  možno,  co  nejlépe 
naplánovat  své  cesty  městem.  A  to  ať 
už se jedná o informace pro internetové 
stránky DPP, nebo  třeba o  letáky  s  ak-
tuálními  schématy  linkového  vedení 
a textovými informacemi.“ Nejvýraznější 
rozdíly z pracovního hlediska vidí v tom, 
že „v roce 2002 k nám do útvaru patřila 
i informační střediska. Tou dobou býva-
la  zveřejněna  telefonní  čísla  na  některá 
z nich a neexistovala informační telefonní 
linka. S ohledem na to, že část středisek 
byla postupem času uzavřena a lidé by se 
tak stejně nikam nedovolali, byla opera-
tivně zřízena  speciální  informační  linka, 
kam  se  postupně  přesunuli  pracovníci 

Materiály k povodním zpracovali: Petr Ludvíček a Jana Šejnohová
Uveřejněná data v boxech k povodním 2013 vycházejí z předběžných závěrů jednotlivých úseků.

Foto: Petr Hejna (9), Petr Ludvíček (3), Robert Mara (2), Zdeněk Bílý, Jan Šurovský (2) a Štěpán Wowesný
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právě z uzavřených informačních středi-
sek.“  Přesně  16.  srpna  2002  bylo  zpro-
vozněno dodnes známé a využívané tele-
fonní číslo 96 19 18 17 (po přečíslování 
296 19 18 17), čímž byl položen základ 
dnešní Infolinky DPP: „Letos už telefon-
ní infolinka patří přímo pod odbor Říze-
ní  a kontrola provozu,  tedy  je navázaná 
na dispečink ředitelství a do našeho útva-
ru  tentokrát  spadá  ,zastávková  služba‘, 
která v roce 2002 existovala odděleně pro 
zastávky tramvají a autobusů na  jednot-
livých odštěpných závodech. Její činnost 
přímo v rámci jednoho útvaru, v němž se 
informace i vytvářely, přinesla zase mož-
nosti rychlejší reakce ve vztahu k distribu-
ci informací přímo k zastávkám a na za-
stávkové  sloupky.  Bylo  tak  možné  snáz 
realizovat to, aby se na nejexponovanější 
dotčené zastávky povrchové dopravy do-
staly přes noc aktuální informace a druhý 
den ráno již mohli cestující na ,své zastáv-
ce‘ najít platný stav.“ Informování v rámci 
povodní 2002 byl tak trochu běh na delší 
trať; poslední z postižených stanic metra 
byly  zprovozněny  až  v  březnu  následu-
jícího  roku  a  informační  materiály  tak 
docela dlouhou dobu nemohly vykazovat 
„běžný“ stav dopravy, říká dále Jiří Černík 
s Milanem Slezákem a pokračují: „Letos 
se jednalo o velice intenzivní týden, kdy 
se  situace  upřesňovala  a  aktualizovala 
i několikrát denně. Tím, že se voda prak-

ticky  nedostala  do  metra,  bylo  možné 
obnovit provoz velmi rychle.“ Na závěr se 
zamýšlejí nad vnímáním DPP veřejnos-
tí: „Možná i s ohledem na to, že cestující 
mají minulou povodeň ještě v živé paměti, 
byla všechna naše opatření z jejich strany 
přijímána většinou velmi vstřícně a s po-
chopením. Vyzdvihnout je také třeba úsilí 
a pracovní nasazení všech našich kolegů, 
kteří se na zvládání těchto mimořádných 
situací podíleli. Vždy se při takových ak-
cích ukazuje,  že u nás pracují  lidé,  jimž 
záleží na dobrém  jménu podniku  i  celé 
pražské městské hromadné dopravy.“ 

Do třetice informace, tentokrát telefo-
nické. V roce 2002 pracovala Věra Nová-

ková v oddělení Střediska dopravních in-
formací: „Na starosti jsem měla společně 
s vedoucím oddělení Václavem Richterem 
telefonické  informace. Ty  vznikly  právě 
pro  potřebu  povodní,  kdy  byly  zřízeny 
provizorně v zasedací místnosti v 8. patře 
Centrálního dispečinku, kam byly zave-
deny  telefonické  linky,  zřízeno  jednotné 
číslo a převedeni pracovníci ze zavřených 
SDI.  Jako  výpomoc  sem  byli  převedeni 
také  pracovníci  přepravní  kontroly.  Sa-
mostatné pracoviště Telefonických infor-
mací vzniklo začátkem roku 2003, právě 
jako reakce na tuto situaci.“ Pohled na te-
lefonické  informace o 11  let mladší  zní 
takto: „Letošní povodně byly pro nás jako ›››
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Telefonické  informace  díky  propojení 
s dispečinky a přístupu na aplikace Doris 
a Audis jednodušší vzhledem k vyhledá-
vání informací. Linka měla prodloužený 
provoz,  byla  personálně  posílena,  přesto 
její vytížení bylo maximální. Počet telefo-
nických dotazů stoupl průměrně o 398 %, 
ve čtvrtek 5. června až o 600 %. Takové 
vytížení vyžadovalo od všech pracovníků 
maximální  nasazení  a  psychickou  odol-
nost. Myslím, že svou práci zvládli velice 
dobře, a ráda bych jim touto cestou podě-
kovala,“ hodnotí Věra Nováková a dodá-
vá: „Největší rozdíl vidím právě v přístupu 
k informacím. V roce 2002 byly k dispo-
zici mapky s textem, podle kterých byly 
informace  podávány.  V  roce  2013  byly 

pro cestující dostupné informace na we-
bových  stránkách,  které  byly  průběžně 
aktualizovány.“

Podle Povodňového plánu se do proti-
povodňových aktivit v případě metra za-
pojují všechny služby jednotky Dopravní 
cesta Metro. Pro cestující, obyvatele i ná-
vštěvníky  Prahy  jsou  vizuálně  nejzřetel-
nějšími úkony u všech povrchově ohrože-
ných stanic metra. Sled událostí z června 
2013 popisuje Zdeněk Rampa, vedoucí 
odboru Řízení provozu: „Do kompeten-
ce  služby  Stavby  a  tratě  spadá  ochrana 
ohrožených stanic metra jednak postave-
ním protipovodňových stěn z mobilních 
hradítek, případně i zajištění určitých vy-
specifikovaných míst na kanalizační  síti, 

zavírání šoupat apod. V neděli 2. června 
2013  před  polednem  byl  v  součinnosti 
s  provozem  Vnitropodniková  doprava 
zahájen  rozvoz  kontejnerů,  obsahujících 
prvky  protipovodňových  stěn,  na  jed-
notlivé stanice. Zároveň byly ke stanicím 
Staroměstská a Malostranská dopraveny 
kontejnery  obsahující  výkonná  čerpadla 
pro  snižování  hladiny  podzemních  vod, 
zajišťované  službou Technologická  zaří-
zení a OSM. Mezi 12. a 13. hodinou byla 
zahájena  stavba  protipovodňových  zá-
bran. Práce probíhaly s obrovským nasa-
zením, za neustálého deště a bez přestání 
přibližně po dobu deseti hodin, takže na-
konec byly stanice kompletně ochráněny 
v rekordním čase – ještě téhož dne mezi 

POVODNĚ 2013

2002
•   První uzavírka metra 12. 8. 2002
•   Nejvyšší průtok 5300 m3/s
•   18 stanic metra zcela nebo částečně 

zatopeno
•   Metro částečně uzavřeno: 3 – 4 měsíce 

(poslední otevřená stanice březen 2003 
 – 7 měsíců)

•   Celkové škody: 7 mld. Kč

2013
•   První uzavírka metra 2. 6. 2013
•   Nejvyšší průtok 3210 m3/s
•   Žádná stanice nebyla zatopená
•   Došlo jen k vyšším průsakům ve st. Nádraží 

Holešovice
•   Metro částečně uzavřeno: 7 dnů
•    Celkové škody: prvotní odhad 52 – 60 mil. Kč

Srovnání roKU 2002 S roKem 2013

Povodňová KomiSe 
V neděli 2. června 2013 bylo na základě 

vyhlášení III. stupně povodňové aktivity – 
ohrožení svoláno, v souladu s Povodňovým 
plánem DPP, na pokyn generálního ředitele 
jednání Povodňové komise DPP. Po dobu 

povodně je pro DPP vyšším povodňovým 
orgánem Povodňová komise hl. m. Prahy.



Generální ředitel 
DPP Milan Křístek 
v akci: na jednom 
z mnoha brífinků 
na Centrálním 
dispečinku a při 
kontrole stanice  
Vltavská (s předse-
dou dozorčí rady 
Jiřím Pařízkem 
a primátorem  
Tomášem Hudeč-
kem).
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21. a 22. hodinou.“ Stejně hektické tem-
po,  vyvolané  velmi  rychlým  vzestupem 
hladiny Vltavy, panovalo i při činnostech 
ostatních služeb. Pracovníci služeb Elek-
trotechnika,  Sdělovací  a  zabezpečovací 
i Dopravní zařízení se soustředili přede-
vším na evakuaci zařízení či  speciálního 
nářadí z ohrožených stanic, říká Zdeněk 
Rampa a pokračuje: „Nejpodstatnější část 
úkonů  vnitřní  protipovodňové  ochrany, 
totiž  aktivaci  rozsáhlé  tlakové  ochra-
ny v celých ohrožených úsecích (trať A: 
Můstek až Hradčanská, trať B: Palmovka 
až Smíchovské nádraží, trať C: Florenc až 
Kobylisy), prováděli pracovníci již zmíně-
né služby Technologická zařízení a OSM. 
Veliký dík jim proto patří nejen za obě-
tavé splnění všech požadovaných kroků, 
ale  i  za  operativní  překlenutí  důsledků 
některých rozhodnutí, díky nimž koordi-
naci požadovaných kroků nebylo možné 
přesně dodržet.“ Další nezbytnou činnos-
tí po realizaci protipovodňových opatření 
je hlídková služba v ohrožených úsecích, 
na níž se podíleli pracovníci více služeb. 
Tou byla odhalena řada průsaků a mezi 
nimi i dva výraznější, jeden za obratový-
mi kolejemi  stanice Nádraží Holešovice 
a  druhý  v  traťové  spojce  B/C.  K  tomu 
Zdeněk Rampa dodává: „Průsak ve spoj-
ce B/C však přímo neohrožoval obnovení 
provozu na obou tratích, které jsou díky ní 
propojeny. Situace za stanicí NH však vy-
žadovala opakované odčerpání průsakové 
vody z poměrně nepřístupného prostoru 
mezistropu  traťového  tunelu.  Než  byly 
v přepravní výluce 7. 6. zřízeny organizo-
vané  svody  uvedených  vodotečí,  musely 
být po celý předchozí provozní den jízdy 
vlaků  s  cestujícími  ukončeny  ve  stanici 
Hlavní  nádraží,  soupravy  pak  prováděly 
obraty  ve  stanici  Florenc.  Díky  zvýšené 
hladině spodních vod se v tunelech obje-
vovaly průsaky s proměnlivou intenzitou 
i lokalizací. Důsledkem toho byl i výraz-
ný  nárůst  vzdušné  vlhkosti  a  ohrožení 
především  elektrických  zařízení  v  tune-

lech.“ Od nedělního odpoledne 9. 6. byl 
konečně obnoven provoz metra v plném 
rozsahu;  vnější  protipovodňové  zábrany 
se  podle  rozhodnutí  Krizového  štábu 
HMP však demontovaly pouze  v  tako-
vém rozsahu, aby byl cestujícím umožněn 
bezpečný  průchod.  Tyto  činnosti  opět 
obětavě zajišťovali pracovníci Pohotovosti 
a  HZS  Metro.  Úplná  likvidace  hradí-
tek  byla  dokončena  v  průběhu  čtvrtka  
13. června 2013. Povodeň dosáhla tento-
krát jen úrovně dvacetileté vody a na zaří-
zení metra nenapáchala žádné škody, jak 
dodává  Zdeněk  Rampa:  „Hydrometeo-
rologické prognózy (zejména na pondělí  
3. i úterý 4. června) však byly daleko pesi-
mističtější. Proto byly všechny provedené 
činnosti plně na místě.“

V roce 2002 řídil Petr Hloch vozovnu 
Pankrác. Při  tehdy odlišném organizač-
ním uspořádání, než je dnes, měl na sta-
rosti zajistit posílení vypravení za zatope-
né metro. „Přestože bylo vše připraveno, 
posílení v prvním týdnu povodní 2002 se 
nekonalo. Bylo zatopeno podstatně více 
tramvajových tratí, než při letošních po-
vodních, a nebylo kudy  jezdit,“ hodnotí 
na úvod a vzpomíná, že povodeň 2013 jej 
zasáhla  významně: „Řešila  se  především 
operativa, běžná činnost šla stranou. Celé 

to bylo i fyzicky náročné, pět probdělých 
nocí za sebou. Nejtěžší na celé situaci byl 
rozhodně nedostatek času. Linkové vede-
ní tramvají bylo na následující den určeno 
podle  vývoje  situace  pozdě  v  noci.  Pak 
bylo potřeba připravit jízdní řády, přehrát 
data  v  tramvajových  vozech,  přeskupit 
náš  jízdní  personál.  Jen  pro  dokreslení, 
v pondělí 3. června 2013 jsme měli jízdní 
řády na daný den 14 minut před výjez-
dem prvního vlaku. Složité na organizaci 
byly i evakuace vozoven Pankrác a Koby-
lisy do ÚD Hostivař. To se nakonec uká-
zalo jako velmi podstatné, protože v úterý  
4. června nebylo možné z vozovny Kobyli-
sy vyjet.“ K oběma povodním vedoucí jed- ›››

Povodňový plán DPP je základním 
dokumentem pro řízení povodňové ochrany 

v DPP. Od zahájení činnosti  
2. 6. 2013 Povodňová komise DPP kontinuálně 
organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření 

na ochranu před povodněmi, analyzuje 
informace o vývoji povodňové situace a stavu 

opatření přijímaných subkomisemi Metro, 
Tramvaje a Autobusy. Po celou dobu PK 

DPP koordinuje protipovodňová opatření 
v DPP, koordinuje dopravní opatření s Policií 
a TSK Praha, přenáší informace a požadavky 
mezi Povodňovou komisí HMP a složkami 

Integrovaného záchranného systému.

Týden v KoSTce
2. června 2013
II. stupeň povodňové aktivity:
•   přerušen provoz tram. linky 17 v úseku 

Nádraží Holešovice – Ke Stírce pro stavbu 
protipovodňových zábran pod nádražím 
Holešovice

•   přerušen provoz autobusových linek 
PID v ulici K Hrnčířům pro stavbu 
protipovodňových zábran podél 
přilehlých rybníků

•   uzavřena ulice K Horkám v úseku 
Hostivařské nám. – Na Košíku pro 
rozvodněný Botič 

III. stupeň povodňové aktivity: 
•   uzavřeny některé stanice metra: Florenc 

(B i C), Vltavská, Nádraží Holešovice, 
Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, 
Malostranská a Staroměstská. Vlaky 
těmito stanicemi pouze projíždějí, 
na povrchu jsou nasazována 
protipovodňová hradítka

•   ve 23 hodin uzavřeny úseky metra 
Dejvice – náměstí Míru, Smíchov – 
Českomoravská a Pražského povstání 
– Ládví
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notky Provoz Tramvaje Petr Hloch říká, 
že byly nesrovnatelné: „V roce 2002 bylo 
zaplaveno podstatně více území hlavního 
města, a o to složitější bylo zajišťovat do-
pravu. Tehdy bylo zaplaveno také několik 
měníren a řešilo se i energetické napájení 
zprovozňovaných  úseků.  K  tomu  v  le-
tošním roce nedošlo. Letos hrozila voda 
v místech, kde jsme ji nečekali, například 
v okolí Botiče a Rokytky.“ Na závěr do-
dává,  že  ho  překvapilo,  s  jakým  klidem 
a  rutinou se  letos  řešily všechny situace: 
„A ještě jeden postřeh: na rozdíl od roku 
2002 byly dobré informace o situaci, což 
značně  ulehčilo  rozhodování  při  řešení 
dopravních  opatření. Také  mne  zaujalo, 
jak se všichni postavili k situaci a s jakým 
nasazením  pracovali.  Dispečeři,  řidiči, 
prostě  všichni.  Všem  velké  poděkování 
za odvedenou práci! Díky nim si myslím, 
že Dopravní podnik v této nelehké situaci 
obstál na výbornou. Nakonec to je patrné 
i z mnohých pochval, které k nám dora-
zily. Takže  nejsilnější  dojem:  po  dlouhé 
době se zaměstnanci semkli a táhli za je-
den provaz.“

V době povodní v  roce 2002 pracoval 
již přes rok Václav Jelínek ve funkci do-
pravního náměstka tehdejšího o. z. Auto-

busy. Kromě řidičů autobusů, dispečinku, 
výpraven a nutné správy byla v  tu dobu 
součástí dopravního úseku také oddělení 
dopravy  (např.  příprava  a  stanovení  ná-
hradních tras a výluk, oběžníky, jednání se 
státní správou), zastávkové služby (infor-
mace pro cestující na zastávkách) a jízd-
ních řádů (tvorba grafikonů). Letošní po-
vodeň ho již zastihla ve funkci vedoucího 
jednotky Provoz Autobusy. I když přípra-
va tras a parametrů náhradní autobusové 
dopravy a plánovaných odklonů linek je 
již  mimo  JPA,  tak  operativní  řešení  při 
nástupu povodní  a následné  řízení  stále 
se měnícího provozu bylo opět na auto-
busovém  dispečinku,  říká  a  pokračuje: 
„A ten zvládl situaci profesionálně a s vy-
sokým nasazením. Pro zajímavost mohu 
uvést, že vyřídil během jednoho dne přes 
3000 hovorů, z toho bylo přes 2000 vo-
lání  řidičů  pomocí  radiostanice.  Další 

náročnou  činností  v  JPA,  která  při  po-
vodni vyžaduje zavést nepřetržitý provoz, 
je  složitá  organice  zpracování  podkladů 
pro  vypravení,  včetně  neustálých  změn 
v  odbavovacím  a  informačním  systému 
autobusů a jejich předání na garáže.“ Jeho 
pohled zpět do roku 2002 je autentický, 
tehdejší  povodeň  považuje  za  charak-
teristickou  svým  rozsahem,  průběhem 
a následky: „Nikdy nezapomenu na noč-
ní pohled z oken dispečinku. Část Prahy 
byla úplně ve tmě a opakovaně se ozývaly 
střešní sirény a výzvy k evakuaci. Bylo to 
děsivé a jenom obrovské množství práce 
umožnilo nemyslet stále na osudy tisíců 
lidí, které jsme také našimi autobusy od-
váželi. Ale charakteristické pro DPP bylo 
i to, že s takovou pohromou neexistovaly 
novodobé  zkušenosti.  Většina  zaběh-
nutých  postupů  v  dané  situaci  nevyho-
vovala  a  musela  být  nahrazena  rychlým 

PřePravené oSoby
Trakce  pravidelný provoz  povodně  rozdíl oproti trvalému stavu
Metro  1 198 579  719 150  60 %
Tramvaje  1 070 819  1 201 202  112,18 %
Autobusy  1 080 419  1 243 500  115,09 %

POVODNĚ 2013

3. června 2013
•   od ranního výjezdu uzavřeny úseky metra 

Dejvice – Náměstí Míru, Smíchovské nádraží – 
Českomoravská a Pražského povstání – Ládví

•   zavedena náhradní doprava, která 
kopírovala uzavřené úseky metra – 
tramvajové linky XA a XB a autobusová 
linka XC. Linka XC v intervalu 90 sekund, 
linky XA a XB přibližně 4 minuty

•   instalace protipovodňových zábran 
ve stanicích metra Vltavská, Palmovka, 
Křižíkova a Staroměstská

•   byla zrušena linka č. 17, celkově byl 
výrazně posílen tramvajový provoz

•   realizováno několik odklonů autobusové 
dopravy. Náhradní autobusová doprava 
organizována dle aktuální situace

•   lanová dráha na Petřín mimo provoz
•   vzhledem k vývoji povodňové situace 

v Praze a dalšímu zvýšení hladiny Vltavy 
(průtok 3000 m3 za vteřinu) byly od 20 
hodin uzavřeny další 4 stanice metra: 
Smíchovské nádraží, Českomoravská, 
Vysočanská a Kolbenova 

•   prodloužena tramvajová linka XB

4. června 2013
•   v souvislosti s kulminací Vltavy příprava 

na postupnou obnovu standardního 
provozu 

•   od 12 hodin obnoven provoz tramvajových 
linek 3 a 10 v úseku Palmovka – Kobylisy 
(výluka kvůli rozvodnění Rokytky)

•   večer uzavřena stanice Muzeum A, linka 

A tak jezdila v úseku Náměstí Míru – Depo 
Hostivař. Linka B jezdí mezi Zličínem 
a Radlickou a Hloubětínem a Černým 
Mostem. Na lince C byly v provozu úseky 
Háje – Muzeum a Kobylisy – Letňany

5. června 2013
•   obnoven od ranního výjezdu provoz metra 

linka A: Depo Hostivař – Muzeum, linka 
B: Černý Most – Českomoravská a Zličín 
– Smíchovské nádraží, linka C: Letňany – 
Kobylisy a Háje – Muzeum

•   obnovena autobusová doprava 
na Strakonické ulici – zajištěna obsluha 
Zbraslavi, Chuchle a Radotína 

•   v 11 hodin obnoven provoz na lince č. 3 až 
na konečnou v Modřanech
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hledáním  nových  řešení  a  operativním 
rozhodováním.  S  ohledem  na  dlouho-
dobé vyřazení klíčových úseků metra  se 
organizace  dopravy  neustále  zdokona-
lovala a podařilo se něco, čemu by před 
povodní snad nikdo ani nevěřil.“ Přestože 
letošní povodeň měla na dopravu mno-
hem menší dopad, prověřila velmi dobře 
naši připravenost, říká dále Václav Jelínek 
a dodává: „Opět se ukázal velmi iniciativ-
ní  přístup  všech  zaměstnanců  a  ochota 
k  maximálnímu  nasazení.  Díky  tomu 

nebyl  problém  například  zajistit  až  157 
řidičů autobusů denně navíc. Proto bych 
závěrem chtěl touto cestou všem říci, že 
si  jejich pomoci a přístupu velice vážím 
a moc jim děkuji.“ 

V roce 2002 sloužil civilní službu v RO-
PIDu a podílel se zejména na dispečer-
ském  řízení  zvláštních  autobusových 
linek 701 a 702 z Nádraží Kyje na Černý 
Most. Povodeň 2013 zasáhla technické-
ho  ředitele  Jana Šurovského  při  aktiv-
ním  pobytu  v  povodňové  komisi  DPP, 

případně přímo v ulicích nebo prostorách 
metra. „Z mého pohledu bylo nejobtíž-
nější odhadnout moment, kdy kulminuje 
Botič. Chybělo jen velmi málo centimet-
rů do zaplavení podjezdu a následně uzlu 
Otakarova. To by v kombinaci s výlukou 
Francouzské a Moskevské ulice zásadně 
ochromilo provoz tramvají v Praze,“ vrací 
se ke konkrétním problémům a z osob-
ních dojmů dodává: „Z letošních povodní 
mám především velmi dobrý pocit z toho, 
jak  všichni  v  mém  okolí  táhli  za  jeden 
provaz a ukázali, v čem je síla Dopravního 
podniku. Obecně bych řekl, že podnik má 
daleko vyšší připravenost všech na velkou 
vodu a nepodceňování nebezpečí. Osob-
ně jsem na hladinu řek, zejména pak Be-
rounky, velmi vycvičený. Dnes už celkem 
dobře dokážu odhadnout, kolik budeme 
mít vody v chatě. Letos to bylo rovných 
60 cm. ,Naštěstí‘ se k chatě dalo dostat až 
v pátek, a tak jsem nemusel vůbec řešit di-
lema, zda být při povodních v práci nebo 
u rodiny.“

„V  roce  2002  jsem  pracoval  v  gará-
ži  Hostivař  jako  vrchní  mistr  střediska 
oprav.  Primární  úkol  při  povodních  byl 
jediný a jasný. Maximálně zajistit urych-
lení oprav autobusů, aby byly v co možná ›››

•   v poledne zahájeny přípravné práce nutné 
k obnovení provozu metra 

6. června 2013
•   ranním výjezdem spuštěn provoz metra 

na linkách A a B (uzavřeno 6 stanic, 
kterými vlaky projíždějí: Florenc B 
a C, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, 
Malostranská a Staroměstská). Na lince 
C provoz v úseku Háje – Hlavní nádraží 
a úseku Kobylisy – Letňany

•   z důvodu průsaku vody ve stanici Nádraží 
Holešovice vyloučen provoz v úseku 
Nádraží Holešovice – Florenc, voda 
z průsaku ve stanici Nádraží Holešovice 
byla odčerpávána 

•   v úseku Muzeum až Kobylisy nadále 

zajišťována doprava náhradní 
autobusovou linkou XC 

7. června 2013
•   provoz metra zajištěn na všech linkách 

– A, B, C. Linka A – provoz Dejvická – 
Depo Hostivař, nezastavuje ve stanicích 
Malostranská a Staroměstská. Linka B – 
provoz Zličín – Černý Most, nezastavuje 
ve stanicích Florenc, Křižíkova, Invalidovna 
a Palmovka. Linka C – provoz Háje – 
Letňany, nezastavuje ve stanicích Florenc, 
Vltavská a Nádraží Holešovice

•   náhradní autobusová doprava XC jezdí 
v úseku Kobylisy – Muzeum v int. 4 – 5 min.

•   od 13 hodin obousměrně obnoven 
tramvajový provoz přes Trojský most 

•   ve Strakonické ulici autobusové linky 
v provozu ve svých trasách bez omezení

•   obnoven provoz na Obchodním náměstí 
v Praze 12 – autobusové linky se v oblasti 
Modřan vrátily do obvyklých úseků 

8. června 2013
•   dopravní opatření byla stejná jako  

dne 7. června

9. června 2013
•   v 15 hodin otevřeny dosud uzavřené 

stanice metra Malostranská, Staroměstská, 
Křižíkova, Invalidovna a Palmovka, Vltavská, 
Nádraží Holešovice a Florenc, kolem stanic 
zůstávají protipovodňové zábrany

•   zrušena náhradní autobusová linka XC
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nejvyšším počtu připraveny pro vyprave-
ní,“ vzpomíná Jan Lebeda, dnes vedoucí 
jednotky  Správa  Vozidel  a  Autobusů. 
Letošní povodně má samozřejmě v živé 
paměti:  „Už  od  pátku  31.  května  jsme 
na portálu ČHMÚ bedlivě sledovali vý-
voj průtoku řeky Vltava. Průtok narůstal 
neskutečným tempem. V okamžiku, kdy 
byl  vyhlášen  2.  SPA,  byla  současně  za-
hájena  činnost  Povodňové  komise  JPA 
a  JSVA.  Od  nedělního  rána  2.  června 
2013 jsme zahájili kontinuální řešení po-
třebných kroků v souladu s OŘN DPP 
(organizační a  řídicí normy) a přijímání 
operativních  opatření.  Pracovali  jsme 
nonstop  do  13.  června  2013,  abychom 
zajistili maximální možné vypravení au-
tobusů, včetně náhradní autobusové do-
pravy za metro a tramvaje, a zajistili tak 
kvalitní  přepravu  našim  zákazníkům.“ 
Tím, co vnímá jako významnou odlišnost 
obou povodní, je zatopení metra v srpnu 
2002. To, že k tomu letos nedošlo, přičí-
tá tomu, že má Dopravní podnik dobře 
nastavené OŘN, funkční a akceschopný 
kolektiv,  který  táhne  za  jeden  provaz. 
Přidává, že „při živelné katastrofě nebý-
vá  jednoduché  eliminovat  a  minimali-
zovat cokoliv. Pro všechny to byla výzva 
a  všichni  vyvinuli  snahu  maximálně 
pomoci. Díky  tomu  jsme složité  situace 
a stavy zvládali na jedničku.“ Jan Lebeda 
dodává, že osobní dojmy jsou z letošního 
roku ryze pozitivní: „Při povodních jsme 

vypravovali až 999 autobusů, kdy z toho-
to počtu bylo 388 kloubových autobusů. 
Za tím vším stojí nasazení a kvalitní práce 
pracovníků JPA a JSVA, kdy tato trakce 
prokázala  svoji  nepostradatelnou  úlohu 
a  roli  v  DPP.  Za  výbornou  práci,  které 
si  nesmírně  vážím  a  cením,  jsem  všem 
kolegům JSVA postoupil 6. června 2013 
děkovný dopis. Povodně prostě byly pro 
JSVA výzva a priorita.“ 

Specifické  úkoly  při  obdobných  ka-
tastrofách  mají  na  svých  bedrech  vždy 
hasiči. V roce 2002 byl, stejně jako letos, 
ve  stejné  funkci,  tedy  velitele  jednotek 
Hasičského záchranného sboru. Než se 
Lubomír Janeba s koncem června s Do-
pravním  podnikem  rozloučil,  stihl  své 
postřehy z povodní sdělit DP kontaktu. 
Po  záchranářsku  má  jasno  ve  srovnání 
obou  katastrof:  „Povodeň  2002,  nazva-
ná  jako  povodeň  tisíciletí,  byla  značně 
rozsáhlá  a  vyžadovala  daleko  více  sil 
a prostředků použitých při jejím probě-
hu a  likvidaci  jejích následků. Povodeň 
2013  byl  méně  rozsáhlá,  ale  ,rychlejší‘, 
zejména  ve  svém  nástupu,  kdy  stavy 
očekávané  v  desítkách  hodin  se  dosta-
vovaly  v  hodinách.“  Pro  něho  osobně 
bylo  potěšující  zjištění  podpořené  ná-
sledným  konstatováním,  že  HZS  pod-

niku beze zbytku, ve vysokém nasazení 
a bezchybně splnil všechny požadované 
úkoly a úkony, ke kterým byl příslušný-
mi pracovišti a zaměstnanci Dopravního 
podniku vyzván, a připojuje: „Troufám si 
tvrdit, že v porovnání s rokem 2002 byl 
podnik a všechny jeho složky, tedy i my, 
lépe připraven, a to jak organizačně a čin-
ností  jednotlivých povodňových komisí, 
tak i materiálně. Tím myslím například 
hradítka, protipovodňové zábrany a po-
dobně.“ Ve stále živých vzpomínkách se 
vrací k některým výjevům z doby před 
jedenácti lety, jako například „překvapení 
ve stanici Malostranská, kde povodňové 
pytle zdárně zadržovaly vodu od Vltavy, 
ale po vstupu do  stanice  jsme viděli  již 
zcela zatopené eskalátory. Nebo stav, kdy 
jsme ve velkém spěchu opouštěli stanici 
Nádraží  Holešovice,  kde  voda  stoupala 
takovou  rychlostí,  že  jsme  nedokáza-
li  odnést  všechna  použitá  těžká  kalová 
čerpadla. Obdivovali jsme skupiny dob-
rovolníků,  kteří  nám  do  úmoru  pomá-
hali stavět protipovodňové stěny z pytlů 
s pískem. Byl  jsem přítomen v Karlíně 
v  době  povoleného  dvouhodinového 
pohybu  obyvatel  zdejších  vytopených 
domů, kteří  si mohli do svých domovů 
dojít jen pro to nejnutnější a hned odejít. 

POVODNĚ 2013

informování veřejnoSTi
Snahou DPP je o situaci a změnách v dopravě 
informovat cestující v maximální míře. 
Od 2. 6. 2013 do 12. 6. 2012 proto DPP:
•   zveřejňoval na webových stránkách DPP 

informace o aktuálních výlukách a náhradní 
dopravě

•   distribuoval denně aktuální jízdní řády 
na zastávky autobusů a tramvají

•   posílil Infolinku
•   posílil provoz Infocenter 
•   denně připravil a distribuoval cestujícím 

a médiím jednoduché grafické letáky se 
zobrazením aktuálního provozu metra 
a tramvajových linek

•   na důležitých dopravních uzlech a místech 
s vyloučenou přepravou informoval 
cestující o výlukách a náhradní dopravě 
pomocí informátorů. V daném období bylo 
v závislosti na potřebě v ulicích Prahy  
80 informátorů

•   jako informátoři byli v terénu i pracovníci 
přepravní kontroly

•   vydal 19 tiskových zpráv 
•   uskutečnil 8 brífinků o aktuální situaci 
•   kontinuálně poskytoval telefonicky 

a písemně informace o aktuálních 
dopravních opatřeních všem médiím



Vlevo: Provoz  
Vnitropodniková 
doprava zajišťuje 
rozvoz protipovod-
ňových zábran.

Vpravo: Na Radlické 
takhle plno „za su-
cha“ nebývá. 

Dole: Milan Křístek 
uprostřed mezi 
velitelem hasičů 
Lubomírem Janebou 
a vedoucím jednotky 
Dopravní cesta 
Metro při kontrole 
stanice Nádraží Ho-
lešovice. V tu dobu 
došlo i na bourání 
zábran v Partyzánské.
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Nikde světlo, všude plno bahna a rych-
le se pohybující osoby, to byl dost silný 
zážitek,  téměř  jako  scény  z  filmu  Den 
poté. Zde to však byla krutá skutečnost.“ 
K letošní povodni Lubomír Janeba do-
dává,  že  to  nebyla  procházka  růžovou 
zahradou, „ale i přes její rozsah jsem vý-
razně vnímal skutečnou atmosféru lidské 
soudržnosti  i  pomoci,  a  to  zejména  ze 
strany nasazených dobrovolných hasičů, 
ale  i dalších občanů. Dle mého to bylo 
letos o něco ,klidnější‘, i když práce, škod 
a lidského neštěstí tato povodeň přinesla 
také až dost.“ 

V  roce  2002  viděl  Zdeněk Bílý  jako 
prioritu  zajištění  náhradní  autobusové 
dopravy za zatopené metro. V roce 2002 

pracoval  na  autobusovém  dispečinku, 
organizoval provoz pohotovostních a dis-
pečerských  vozidel,  včetně  personálního 
zajištění.  Říká,  že  s  odstupem  času  se 
vzpomíná  na  to  dobré,  „a  to  byl  velmi 
aktivní přístup k plnění úkolů všech ko-
legů, kdy převážná většina z nich se velmi 
aktivně  zapojila  do  zajišťování  přepravy 
cestujících  v  rámci  MHD.“  Letošnímu 
včasnému uzavření metra dává velký vý-
znam: „Toto správné rozhodnutí se velice 
pozitivně projevilo při zpětném přechodu 
z povodňového provozu MHD do stan-
dardního.“  Ke  zhodnocení  fungování 
vnitropodnikové  dopravy,  jíž  je  Zdeněk 
Bílý vedoucí, říká: „Nejdůležitějším úko-
lem  bylo  zajištění  rozvozu  kontejnerů 
s  protipovodňovými  prvky  na  ochranu 
stanic metra a asistence jeřábů při  jejich 
instalaci.  Další  činností  byla  evakuace 
části  zařízení měnírny Trojská a zajiště-
ní  přepravy  zaměstnanců,  informačních 
letáků  a  ostatních  materiálů.  S  hrdostí 
musím  konstatovat,  že  přístup  zaměst-
nanců DPP k plnění pracovních povin-
ností se v takovýchto krizových situacích 
v průběhu  let podstatně nezměnil,  snad 
jen k lepšímu. Všichni zaměstnanci vni-
tropodnikové  dopravy  se  velmi  ochotně 
a  aktivně  zapojili  do boje proti  rozbou-
řenému  vodnímu  živlu  a  obstáli  se  ctí. 
Uložené úkoly dokázali splnit i ve ztíže-
ných podmínkách a dokonce i v několi-
kanásobně nižších časových limitech, než 
předepisují normy. Rád bych tímto podě-
koval všem zaměstnancům VD, kteří se 
podíleli na protipovodňových opatřeních, 
ale i těm, kteří museli zajistit ostatní běž-
ný provoz v rámci DPP.“ 

Epilog: povodňová sonda 
do útrob dopravního podniku
Říká se, že člověk se obnaží v hraničních 
nebo krizových situacích, při standardním 
chování není jednoduché odhadnout, s kým 
máme tu čest. Kdybychom toto přirovnání 

použili na naši firmu, a já myslím, že ten 
příměr funkční je, musíme konstatovat, že 
naše kořeny a základní instinkty máme vel-
mi zdravé.

Za dobu přibližně půl roku, co působím 
v DPP, jsem měl možnost spolupracovat 
a komunikovat se spoustou kolegů, vidět 
mnoho našich provozů, a tím si vytvořit ob-
rázek o naší společnosti. Většina našich kolegů 
jsou odborníci na svém místě a ještě k tomu 
srdcaři, kteří mají svou práci rádi. Je pocho-
pitelné, že se najdou výjimky, jež čest podni-
ku nedělají, ale těch je skutečně velmi málo. 

Doba červnových povodní je však na-
prosto samostatnou kategorií fungování lidí 
v DPP! A nejde jen o šéfy a management. 
To, co jsem mohl sledovat, především na do-
pravním úseku s jeho ústředím na dispečin-
ku, se nedá v krátkosti dost dobře popsat. 
Kdo zná práci médií a jejich přirozených 
protějšků – tiskových oddělení nebo odbo-
rů – má pojem o hektice, stresu a nasazení, 
ale i o nadhledu. Proto si myslím, že dokážu 
působení kolegů, kteří měli na starosti provoz 
MHD při povodních, náležitě ocenit. Ti lidé 
dřeli nehledě na čas s jediným cílem – zajistit 
Praze funkční dopravu. Přestože veřejnost 
a s ní i média takzvaně nevidí pod pokličku 
dění v DPP, intuitivně ocenili, jak dobře al-
ternativní doprava při povodních fungova-
la. Jedna moje známá mi vyprávěla, že jela 
narvaným xcéčkem, ale že nikdo nenadával, 
nikdo nebrblal a lidi se k sobě chovali slušně. 
Myslím, že byli rádi, že je náhradní doprava 
doveze, kam potřebují. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
kolegům, kteří zajišťovali skvěle fungující 
dopravu ve stále se měnících alternativách 
v závislosti na vývoji povodňové situa-
ce. Pokud má náš podnik tolik pracovních 
nadšenců a srdcařů, nemám o jeho budouc-
nost žádné obavy. Nikomu nepřeji hraniční 
situace, kterými jsou například i povodně, 
ale když už přijdou, můžeme se o sobě něco 
dozvědět.

� Petr�Vorlíček,�tiskový�mluvčí�DPP



I cestou z práce do Kralup se daly získat zajímavé záběry. 
Tento je z Dolan od Zdeňka Vlasatého z 3. června.

Nahoře: Okleštěný provoz metra přinášel cestujícím různé speciality. Zachytil Pavel Fojtík 4. června. 
Vlevo: Ne vše se podařilo z náplavek včas odstranit… Vyfotil 3. června Jan Kohout.

Povodně 
objektivem 

zaměstnanců
Tradiční rubrika DP kontaktu určená fotoreportážím tentokrát patří mozaice snímků, které v době 
červnových povodní zaměstnanci Dopravního podniku nejen zaznamenali na paměťové karty 

fotoaparátů či mobilů, ale hlavně odeslali do redakce. Na výzvu dorazily stovky fotografií, proto 
otištěná sestava může být pouhým vzorkem. Redakce všem děkuje. 

20 FOTOrepOrTáž

POVODNĚ 2013



21FOTOrepOrTáž

Alegorickou 
sochu Vltavy nad 

zatopenou plavební 
komorou 4. června 
zachytil Jiří Zeman. 

Vpravo: Poznáváte? 
Hostivařské náměs-

tí 2. června. Foto: 
Martin Ruhmann. 

Dole: Hasiče-lezce při čištění pilířů tzv. Rámusáku,  
tedy Trojského mostu, vyfotil Jan Šurovský.

Nahoře: Martin Jiroš byl 3. června večer s fotoaparátem na stanici 
metra Invalidovna, která byla takto připravena na velkou vodu.

Stanice me-
tra Vltavská 
3. června 
v obležení 
náhradní 
autobusové 
dopravy XC 
objektivem 
manželů 
Vidímových.
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Jan Balíček zachytil 3. června 
v poledne jedno z dalších kritic-
kých míst: most přes Rokytku 
v Zenklově ulici. 

Tabule s informacemi pro cestující ve vstupu do stanice metra 
Karlovo náměstí. Foto: Jan Ryšánek.

Rekreační středisko DPP v Nuzicích… Dětský tábor Dopraváček přesto děti na první 
turnus přivítal! Vyfotil Václav Pospíšil. 

Nahoře: Světlo na konci tunelu. Podnikoví hasiči na Těšnově čistí 
tramvajový podjezd od bahna po přívalovém dešti. Zaznamenal 
Petr Kopřiva 9. června. 

Vlevo:Hasiče při výstavbě hrazení u výtahu na stanici metra Vltav-
ská zachytil 2. června Jindřich Vocetka.
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Mezi rozbouřeným živlem a stově-
žatou Prahou držely stráž bariéry. 

Na břehu stál Pavel Fojtík.

Vpravo shora dolů: 
Tramvajová trať 
do Modřan 3. červ-
na z fotoaparátu 
Miroslava Pence. 

Zaplavená Voctářo-
va ulice pohledem 
Martina Šťastného 
z 3. června.  

Snímek spodní sta-
nice lanové dráhy 
v pražské ZOO 4. 
června zaznamenal 
Pavel Kejha. 

Dole: Jednu 
z mnoha tramvají 
na lince XA zachytil 
3. června Robert 
Mara v typickém 
povodňovém 
koloritu – za deště 
s pozadím Hradu.



Jednotný vzhled informačních materiálů
Dlouhá léta jste se mohli setkávat s různými informačními materiály o městské hromadné dopravě, 
potažmo Pražské integrované dopravě. Své vlastní informační materiály vydával ROPID a také 
Dopravní podnik, každý ve své grafice. Na sklonku roku se začalo pracovat na sjednocení vzhledu 
informačních materiálů a jejich jednotnosti. Je to první krok ve spolupráci Dopravního podniku 
hlavního města Prahy a ROPIDu v oblasti komunikace s cestujícími. 
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Do  dubna  letošního  roku  se 
pracovalo  na  přípravě  manu-
álu,  který  dává  jasné  pokyny, 

jak  mají  nové  materiály  vypadat.  Došlo 
k rozdělení vydávaných materiálů do čtyř 
základních  kategorií,  výlukové,  tarifní, 
o trvalém stavu a tematické. Od polovi-
ny května už se cestující mohou setkávat 
s novými materiály, z nichž není na první 
pohled poznat, která z obou firem mate-
riál vydala, což představuje významný po-
sun  ve  vnímání  celého  systému Pražské 
integrované dopravy. 

Materiály se nemění všechny naráz, ale 
postupně, jak vzniká potřeba informovat 
cestující, nebo jak probíhají změny v praž-
ské městské hromadné dopravě. Proto se 
ještě několik týdnů budou cestující setká-
vat  i  s původními materiály.  Informační 
materiály jsou určeny především do drá-
těného programu do stanic metra, do in-
focenter, pracovníkům u vstupu do stanic 
metra a do předprodejů. 

Obě firmy se dohodly nejen na jednot-
ném vzhledu informačních materiálů, ale 
také  na  dlouhodobé  kampani,  ukazující 
výhody městské hromadné dopravy proti 
jízdě  osobním  automobilem.  Jednotlivé 
vizuály kampaně Kde jinde :-) jsou dopl-
něny někdy i mírně provokativními texty, 
jejichž součástí jsou také úryvky z děl Mi-
chala  Viewegha  nebo  hudební  skupiny 
Mandrage. Grafický  styl kampaně  i  in-
formačních materiálů vytvořilo a navrhlo 
studio Dcode Creative.

S  jednotlivými  typy  plakátů  kampaně 
Kde  jinde  :-)  se  setkáte  nejen  ve  vozi-

dlech  a  na  zastávkách,  ale  také  na  bill-
boardech u významných pražských silnic, 
aby  se nad nimi mohli zamyslet  i  řidiči 
osobních aut. Představená část kampaně 
je jen počátkem dlouhodobé komunikač-
ní koncepce Dopravního podniku a RO-
PIDu. V dalších měsících připomeneme, 

že  pražská  městská  hromadná  doprava 
je  z  pohledu  mezinárodních  výzkumů 
jedna z nejlepších na světě, protože je lev-
ná,  oproti  ostatním  metropolím  přesná 
a jezdí po Praze opravdu všude a v jakou-
koli denní i noční dobu, což není ve světě 
zcela běžné. 

Petr Malík, foto: archiv DPP

Infolinka: 296 19 18 17, www.ropid.cz, www.dpp.cz Kde jinde :-)
@

Kde jinde si najdete 
čas na skvělou muziku

Květen 2013
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Infocentra
Muzeum
pondělí až neděle včetně svátků 7.00–21.00 hodin

Anděl, Nádraží Holešovice
pondělí až pátek 7.00–21.00 hodin
sobota 9.30–17.30 hodin

budova Magistrátu hl. m. Prahy
pondělí až čtvrtek 8.00–18.00 hodin
pátek 8.00–16.00 hodin

Letiště Václava Havla Praha - Terminál 1,
Letiště Václava Havla Praha - Terminál 2
pondělí až neděle 7.00–21.00 hodin

Hlavní nádraží - zákaznické centrum ČD 
pondělí - neděle 8.00 hodin-18.30 hodin
přestávka od 13.30 do 14.00 hodin

Ztráty a nálezy
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 235 085

Ztráty časových jízdenek
Centrální dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy
Na Bojišti 5, 120 00 Praha 2
tel.: 296 192 173

Tento dokument obsahuje pouze orientační informace o jízdném 
PID. Závazné a úplné znění Tarifu PID je k dispozici v Infocentrech 
Dopravního podniku, v předprodejních místech ve stanicích metra 
a dále na www.ropid.cz nebo www.dpp.cz.

www.ropid.cz
www.dpp.cz

296 19 18 17

Kontrola jízdenek
Platnost jízdenek mohou kdykoliv během jízdy nebo pobytu 
v přepravním prostoru ověřovat kontroloři Dopravního podniku hl. 
m. Prahy, akciové společnosti. Kontrolor je ve vozidlech PID 
a v přepravním prostoru oprávněn dávat cestujícím závazné pokyny 
v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu, požadovat od cestujícího 
předložení platné jízdenky, odebírat neplatné jízdenky a uložit, 
v případě jízdy bez platné jízdenky, přirážku 1000,- Kč, která se při 
zaplacení na místě nebo v doplatkové pokladně Dopravního podni-
ku hl. m. Prahy, akciové společnosti snižuje na 800,- Kč. Přirážka se 
nesnižuje v případě, kdy se cestující prokáže padělaným jízdním 
dokladem (napodobeninou jízdního dokladu), jízdním dokladem 
pozměněným či upravovaným. Totéž platí v případech předložení 
jízdního dokladu použitého jinou osobou. V případě nezaplacení 
přepravného činí přirážka 200,- Kč, která se při zaplacení na místě 
nebo v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciové společnosti, snižuje na 100,- Kč. Při porušení přepravních 
podmínek cestujícím je kontrolor oprávněn uložit přirážku ve výši 
400,- Kč. V případě, že cestující nezaplatí uloženou přirážku na 
místě, je ze zákona č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů povinen prokázat se osobním dokladem 
a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání zaplacení jízdného 
a přirážky; osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo 
narození a adresa pro doručování. Pokud cestující neprokáže svou 
totožnost, je povinen na výzvu kontrolora setrvat na určeném místě 
do příchodu policie nebo jej na jeho výzvu následovat na pracoviště 
veřejné správy ke zjištění totožnosti. O zaplacení stanovené částky 
nebo odebrání časové jízdenky je kontrolor povinen vydat potvrze-
ní. Kontrolor se prokazuje kontrolním odznakem s nápisem 
„Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost – přepravní 
kontrola“ a čtyřmístným identifikačním číslem. Na vyžádání kontro-
lovaného cestujícího je povinen předložit ještě služební průkaz 
s podobenkou a číslem shodným s číslem odznaku. Cestující je 
povinen po dobu nezbytně nutnou pro provedení kontroly platnosti 
jízdního dokladu setrvat na místě kontroly. Předložením jízdního 
dokladu se rozumí předat jízdní doklad pověřené osobě dopravce do 
ruky, pokud o to pověřená osoba dopravce cestujícího požádá.

Cena přepravného za zavazadlo, 
psa bez schrány nebo dětský 
kočárek bez dítěte je 16 Kč. Časová 
a pásmová platnost jízdenky za 
zavazadlo nebo psa bez schrány je 
shodná s časovou a pásmovou 
platností jízdenky cestujícího, který 
zavazadlo nebo psa přepravuje, 
max. však 300 min. 

0Kč

Bezplatně se přepravuje dětský 
kočárek s dítětem. Kolo se přepravuje 
bezplatně v metru, na přívozech, 
na lanové dráze na Petřín, v určených 
časech ve vybraných tramvajových 
úsecích. 
Ve vlacích PID na území Prahy cestující 
s platnou jízdenkou PID přepravuje 
jízdní kolo bezplatně. 

SMS jízdenka
Jízdenku na cestu Prahou si můžete koupit SMSkou.

   Pro nákup tohoto jízdního dokladu bude vyžadována potvrzující SMS 
zpráva „Ano“ na 902 06.

Cena SMS zprávy dle vašeho tarifu u operátora.

Přibližně do dvou minut přijde SMS jízdenka. V případě smazání 
jízdenky v době platnosti získáte duplikát za 3 Kč zasláním SMS ve 
tvaru: DPTA na číslo 900 06 03.

Cestující smí nastoupit do vozidla (plavidla) nebo vstoupit do přepravního 
prostoru pouze s již přijatou platnou SMS jízdenkou!

SMS jízdenka platí pouze v pásmu P. Neplatí ve vlacích PID a v příměstských 
autobusových linkách (linky č. 301 – 495 a 601 – 610). Neplatí v tarifních 
pásmech 0, B a ve vnějších pásmech (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Pro využití této služby je nutné mít aktivovanou službu Premium SMS. 
SMS jízdenku můžete získat pouze se SIM kartou českých operátorů. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Více informací naleznete na www.dpp.cz nebo na www.platmobilem.cz

Toto je pouze orientační informace o tarifu. Plné znění je uvedeno na 
www.dpp.cz a www.ropid.cz.

Provozuje: CROWSNEST, a. s. Technicky zajišťuje: 
Erika, a. s., Na Příkopě 9 – 11, 110 00 Praha 1. Infolinka: 277 779 331.

DPT24 na 902 06
30 minut za 24 Kčpro SMS jízdenku na

zašlete SMS zprávu ve tvaru

DPT32 na 902 06
90 minut za 32 Kčpro SMS jízdenku na

zašlete SMS zprávu ve tvaru

DPT110 na 902 06
24 hodin za 110 Kčpro SMS jízdenku na

zašlete SMS zprávu ve tvaru

DPT310 na 902 06
72 hodin za 310 Kčpro SMS jízdenku na

zašlete SMS zprávu ve tvaru

Postup při nákupu SMS jízdenky

v městské hromadné 
dopravě v Praze

Informace 
o jízdném

Přeprava zavazadel
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Pojeďte s námi
nočním městem

Travel with us 
the night city
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Velká voda 
na Komunardů 
nevystoupala. Ale 
vytrvalé deště 
i tak způsobily 
zaplavení díla. Práce 
se musely na jeden 
den přerušit a voda 
vyčerpat.

Praha 7 dál utichá
Další část tramvajové sítě na území Prahy 7 hlásí hotovo. V květnu a červnu proběhla rekonstrukce 
trati v severní části ulice Komunardů. Za dlouhotrvající příkoří v podobě rozsáhlé stavební činnosti 
mnoha investorů teď místní i cestující ocení tišší a komfortnější provoz tramvají. 
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S edmá  městská  část,  přestože 
není  v  samotném  centru  města, 
je  v  pražských  poměrech  malou 

tramvajovou velmocí. Tramvaje obstará-
vají  většinu  povrchové  veřejné  dopravy, 
vyznačují  se atraktivní cestovní rychlostí 
a jsou současně velmi oblíbené jako napa-
ječe od metra i pro přímé cestování.

Už v  roce 2012 došlo na  rekonstrukci 
prvních  úseků  tratí:  oblast  Letenského 
náměstí, nábřeží Kapitána Jaroše a Děl-
nickou ulici. Letos vypukla rekonstrukce 
ulice Komunardů mezi Dělnickou a Or-
tenovým náměstím.

A právě k loňské rekonstrukci Dělnic-
ké se dá letošní navazující akce přirovnat. 
Opět  došlo  na  koordinaci  s  Pražskou 
teplárenskou,  jež  vedle  trati  prováděla 
rekonstrukci teplovodu. Navíc byla stavba 
koordinována  s  rekonstrukcí  Ortenova 
náměstí, kterou zajišťovala Městská část 
Praha  7.  K  tomu  DPP  opět  umožnil 
správcům  dalších  sítí  (například  plynu 
a  elektřiny)  činnost na  svých  zařízeních 
v místě pod tratí. A ještě před tramvajo-
vou výlukou došlo v ulici k rekonstrukci 
vodovodu. 

Tramvajová trať v ulici Komunardů ne-
patřila mezi  ty úplně nejhorší ve městě, 
i když její opotřebení bylo značné. Její re-
konstrukce logicky navázala právě na cizí 
investiční  akce  v  oblasti.  Významným 
přínosem by mělo být snížení hlučnosti. 
Původní BKV panely, které místy již ne-

ležely  pevně  na  konstrukčních  vrstvách, 
v  sevřené  zástavbě  vytvářely  při  jízdě 
zvláště těžkých vozů silný hluk i vibrace.

Nová trať je zřízena systémem W-tram, 
tedy na betonové desce,  stejně  jako  trať 
v  Dělnické.  Jako  posilující  protihluková 
opatření jsou po stranách kolejového tě-
lesa osazeny gumové bokovnice kolejnic. 
V  oblouku  na  Ortenově  náměstí,  který 
doznal  nepatrného  zlepšení  geometrie, 
je  zřízena  trať  na  dřevěných  pražcích 
ve štěrku. Kolejnice jsou v celé trati žláb-
kové stojinové typu NT1 a zákryt je pro-
veden z litého asfaltu.

Na nové trati lze očekávat snížení hlu-
kové zátěže. Tu by měla podpořit zřejmě 
příští rok TSK výměnou dlažby za asfalt 
ve vozovkách, kterou se nepodařilo reali-
zovat nyní v koordinaci s výlukou tramva-
jí. V rámci akce TSK není z technického 
hlediska vyloučeno bezbariérové zpřístup-
nění obou jednosměrných zastávek (Děl-
nická a U Průhonu) zřízením vídeňských 
zastávek,  což  však  v  minulosti  narazilo 
na  nesouhlas  Policie  ČR  a  Sjednocené 
organizace  nevidomých  a  slabozrakých. 
Hledání řešení pro tuto velmi bariérovou 
oblast tedy zatím nemá šťastný konec.

Součástí  akce  bylo  také  odvodnění 
tramvajové tratě a rekonstrukce trakční-
ho vedení, v jejímž rámci byla postavena 
třicítka nových stožárů náhradou za pů-
vodní. Dále bylo zřízeno rádiové ovládání 
výhybky na křižovatce Dělnická – Komu-

nardů od Ortenova náměstí. Byly prove-
deny úpravy a výměny dráhových kabelů 
a zpětné dělicí skříně.

Trať  byla  uvedena  do  provozu  
29. června. Příští rok naváže rekonstrukce 
Plynární ulice, a to od Ortenova náměstí 
až po křižovatku Partyzánská – Na Zá-
torách, která dozná vylepšení geometrie. 
Činností pro koordinaci zde bude znovu 
mnoho.  Opět  se  plánuje  rekonstrukce 
teplovodu (Pražská teplárenská), dále vo-
zovek, nástupního ostrůvku na Ortenově 
náměstí a signalizací (TSK). 

Miroslav Grossmann, foto: Petr Čáslavský a Michal Novotný



Vpravo:  Vůz č. 9002 
z ověřovací série 
projíždí křižovatkou 
Těšnov v prvních 
dnech provozu 
KT8D5 na lince  
č. 15. Za povšimnutí 
stojí poloauto- 
matická spřáhla 
ESW, jež byla 
během krátké  
doby demontována 
(8. 7. 1986).

Tramvaje KT8D5 v pražsKé Dopravě
Pražský Dopravní podnik se s tramvajemi KT8D5 v původním konstrukčním provedení rozloučil  
21. května 2013. Reportáž z této akce byla otištěna v minulém čísle DP kontaktu, v dnešním článku 
přinášíme krátké ohlédnutí za historií této článkové tramvaje.
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Č lánkové vozy se ve vztahu 
k pražské tramvajové dopra-
vě poprvé objevily na počátku 

60. let. V této době se rozbíhaly počet-
né dodávky tramvají T3 a na prknech 
projektantů začal především po vzoru 
západoevropských měst vznikat projekt 
dvoučlánkové šestinápravové tramvaje 
K1. Vysoké technické parametry klade-
né na tehdejší projekt byly nepochybně 
ovlivněny i přípravou výstavby systému 
podpovrchové tramvajové dopravy v Pra-
ze, typ K1 se však do pražské dopravy 
nakonec nikdy nedostal. 

Ani tříčlánková vozidla na sebe nene-
chala dlouho čekat. V roce 1967 se ob-
jevila první všeobecná studie tříčlánkové 
osminápravové tramvaje K3 pro Sovětský 
svaz, od roku 1972 pak vznikají již po-
drobnější návrhy tříčlánkových vozidel 
v rámci nové typové řady tramvají. Jejím 
základním stavebním prvkem se v roce 
1974 stal sólo vůz T5B6 a do roku 1981 

i čtyři systémy regulace pohonu (dva 
odporové se zrychlovačovým, resp. sty-
kačovým řízením, tyristorový TV2 pro 
rychlodrážní provoz a tyristorový TV3 
pro městský provoz). Ačkoliv byl pražský 
tramvajový provoz zázemím ke zkouškám 
většiny prototypů či funkčních vzorků 
nových typů, dodávky článkových vozidel 
až do počátku 80. let Prahu míjely.

ZroZena v TaTře, monTována v Dpp
Projekt tramvaje KT8D5 začal vznikat 
na základě technického zadání tehdejších 
orgánů státní správy (Ministerstvo vnitra 
– Správa pro dopravu ČSR a Federální 
ministerstvo dopravy) z července 1981. 
Tramvaj měla být tříčlánkového obou-
směrného provedení se dvěma řidičský-
mi stanovišti, všemi nápravami hnacími, 
tyristorovou pulzní regulací rozjezdu 
a brzdění a s možností spřahování až 
do třívozových vlaků. Vozová skříň měla 
být stavebnicové modulární konstrukce, 

umístění dveří bylo požadováno v rovné 
části bočnic. Mechanická část byla řešena 
v závodě ČKD Tatra (hlavní projektant 
Ing. Zdeněk Kramoliš), elektrická vý-
zbroj využívající systém TV3 poté v zá-
vodě ČKD Trakce (hlavní projektant 
Ing. Lubor Hájek). 

Po třech letech vývoje byly do ústřed-
ních dílen DPP po jednotlivých nedo-
strojených článcích dodány dva prototypy 
KT8D5 (tovární č. 0018 a 0019). Zde 
probíhala jejich konečná montáž a zpro-
voznění. Uspořádání smíchovského závo-
du ČKD Tatra neumožňovalo manipula-
ci se sestavenými více než 30 m dlouhými 
vozy. Po jednotlivých článcích byly proto 
později dodávány i sériové KT8D5, je-
jichž výroba probíhala ještě na Smíchově.

 První zkušební jízda tramvaje KT8D5 
vlastní silou (č. 0019) se uskutečnila  
11. 6. 1984. V roce 1986 obdr-
žel DPP 4 vozy z tzv. ověřovací série  
(č. 9001–9004). Po kompletaci v ústřed-
ních dílnách byly přiděleny do vozovny 
Hloubětín, která s nimi 7. 7. 1986 zahá-
jila provoz s cestujícími na tehdejší lince 
č. 15 (Sokolovská – Černý most), což byl 
napaječ nově zprovozněné linky metra B. 

Robert Mara, foto: Tomáš Dvořák, Michal Martinek a autor 

Základní technické údaje kt8d5 
Délka vozu přes spřáhla (mm) 31 240

Výška vozové skříně (mm) 3 145

Šířka vozové skříně (mm) 2 480

Vzdálenost otočných čepů (mm) 7 500

Výška podlahy nad TK (mm) 900

Míst k sezení 54

Maximální obsaditelnost 337

Hmotnost prázdného vozu (kg) 38 000

Hmotnost plně obsazeného vozu (kg) 61 550

Trvalý výkon trakčních motorů (kW) 8×45

Max. zrychlení prázdného vozu (m/s2) 1,8

Max. zpoždění prázdného vozu (m/s2) 2,3

Maximální provozní rychlost (km/h) 60



Prototypy KT8D5 
(č. 0018 a 0019)  
při zkouškách dvoj-
členného provozu, 
zastávka Poliklinika 
Vysočany  
(28. 9. 1984). 

Vlevo: Poštovní 
známka vydaná 
v roce 1986 při 
zahájení provozu 
tramvají KT8D5 
ověřovací série. 
Motiv navrhl grafik 
Jiří Bouda v rámci 
edice známek 
s motivy moderních 
kolejových vozidel.
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KT8D5 Doma v moTole a HlouběTíně
Sériové dodávky tramvají KT8D5 
probíhaly ve dvou vlnách: 24 vozů  
(č. 9005–9028) v roce 1989 a 20 vozů  
(č. 9029–9048) v roce 1990. Celkový 
počet dosáhl 48 vozidel, která byla roz-
dělena mezi vozovny Hloubětín (vozy 
do č. 9030, resp. 9031) a Motol (vozy 
od č. 9031, resp. 9032 od roku 1992). 
Mezi prvními linkami, obsluhovanými 
tříčlánkovými tramvajemi, byly kromě již 
zmiňované patnáctky linky č. 5 (od 1987) 
a 8 (od 1990) z vozovny Hloubětín a lin-
ky č. 3 (od 1990) a 4 (od 1992) z vozovny 
Motol. Obousměrné provedení bylo při 
výlukové činnosti využíváno již od pro-
since 1989. Od roku 1996 bylo významně 
zjednodušeno zavedením užívání povr-
chových kolejových spojek „californien“. 
Provozní zajímavostí bylo nasazení spřa-
žených dvouvozových souprav KT8D5 
o celkové délce přes 60 m při výluce tratě 
do Sídliště Ďáblice v roce 1993.

Provoz tramvají KT8D5 byl zpočátku 
problematický. Provozní podmínky byly 
zcela odlišné, než se předpokládalo na po-
čátku 80. let. Redukce tramvajové dopra-
vy v centrální části Prahy byla přehod-
nocena, budování nových tramvajových 
tratí, vhodných pro provoz KT8D5, proti 
tomu probíhalo velmi pozvolna. Doprav-
ní podnik byl nucen přebírat výrobně 
nedokonale zpracovaná vozidla s četnými 
konstrukčními nedostatky a především 

zcela nevhodným půdorysným uspořá-
dáním skříně pro provoz na stávajících 
tratích. Úpravy kolizních míst (zejména 
osové vzdálenosti v obloucích a na křižo-
vatkách) byly záležitostí na mnoho let. 

DPP pro nové tramvaje dále fungoval 
jako pracoviště konečné montáže, což 
bylo zvláště náročné zejména při největ-
ších dodávkách v roce 1989. Pro údržbu 
elektrické výzbroje a elektroniky bylo 
nutné částečně vyvinout a zajistit speciál-
ní přístroje a vyškolit potřebný provozní 
personál. Se ctí v této roli obstáli přede-
vším pracovníci vozovny Hloubětín, kteří 
se o vozy KT8D5 od počátku provozu 
starali a stáli i za mnoha jejich provoz-
ními úpravami. Vozovna Motol provo-
zovala tříčlánkové tramvaje do zahájení 
dodávek tramvají T6A5. V rozmezí let 
1995 a 1996 tak byly motolské KT8D5 
postupně převedeny do Hloubětína. 

Ze Tří sToveK jen 48 Kusů
Pro řidiče i cestující byly nové tramvaje 
bezpochyby zpestřením do té doby vel-
mi monotónního vozového parku tram-
vají T3. V roce 1986 se jednalo o první 
nový typ tramvaje po dlouhých 24 letech 
od zahájení pravidelného provozu T3. 
Účelné pracoviště řidiče ve spojení s po-
měrně spolehlivou tyristorovou regulací 
TV3 umožňovaly po odstranění počáteč-
ních dětských nemocí velmi komfortní 
a plynulou jízdu. Méně oblíbené bylo 

např. nevšední stropní vytápění prostoru 
pro cestující či sedačky a jejich uspořádá-
ní. Určitým návratem k tradicím starých 
pražských tramvají byly kromě obou-
směrnosti i prosvětlené kostky s číslem 
linky na střechách vozů. 

Počáteční vysoká poruchovost, nedoko-
nalé výrobní zpracování, špatná průjezd-
nost v kolejové síti, potíže s výrobou či 
absence využití pro větší množství obou-
směrných vozidel – tak je možné charak-
terizovat hlavní důvody odřeknutí většiny 
plánovaných dodávek KT8D5. Dle před-
pokladů z roku 1987 mělo být v Praze 
provozováno až 290 vozidel KT8D5, což 
by činilo přibližně 2/3 vozového parku 
tramvají. Zůstalo však jen u 48 dodaných 
vozů.

Máme-li zpětně hodnotit úlohu tram-
vají KT8D5, pak volba tříčlánkové obou-
směrné plně motorizované tramvaje byla 
na svoji dobu (1981) nepochybně odváž-
ná a ve světě nepříliš rozšířená. Koncepce 
budoucích výhradních dodávek tříčlán-
kových tramvají předpokládala budování 
nových moderních tramvajových tratí 
s velkorysejším geometrickým řešením 
oblouků i křižovatek, kde bude možné 
bez komplikací využít nových rozměrů 
vozové skříně a kde budou plně využity 
vlastnosti dynamického obousměrného 
a velkokapacitního vozidla (možnost 
vytváření 30-, 60-, resp. 90m vlaků, 
lepší využití podlahové plochy, lepší  ›››

Postupem času si tramvaje KT8D5 vydobyly své 
nezastupitelné místo v tramvajovém provozu. Článkové 

provedení se ukázalo být perspektivní a v souladu 
se světovým vývojem. Obousměrnost se stala 

nenahraditelným pomocníkem při zajišťování dopravy 
na izolovaných úsecích kolejové sítě při rekonstrukcích 

tramvajových tratí.
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rozhledové poměry podél soupravy, 
možnost obracení na úvraťových koneč-
ných po dobu výstavby nových provoz-
ních úseků nebo při výlukové činnosti). 
Např. v Praze v době zadání vývoje stále 
platila idea postupné likvidace tramvajo-
vé dopravy v centrální části města a roz-
voj tramvajové dopravy na radiálních 
nebo okružních trasách na předměstích 
či okrajových sídlištích. Z velkorysých 
plánů však byla (nejen v Praze) realizo-
vána jen velmi malá část. 

než přišel vůZ T6a5…
Skutečné realitě by v dané době mno-
hem více vyhověla kombinace konceptu 
tříčlánkové tramvaje (v obousměrném 
i jednosměrném provedení) a původně 
zamýšlených dodávek sólo vozů s délkou 
skříně 14–15 m a s tyristorovou pulzní 
regulací TV3. Vývoj takové tramvaje byl 
zadán v roce 1980 a probíhal pod ozna-
čením T6B5t. Na úkor projektu KT8D5 
však byly práce v roce 1981 zastaveny. 
Tristním důsledkem tohoto rozhodnutí 
se staly dodávky tramvají T3SUCS, které 
po dobu vývoje KT8D5 kompenzovaly 
požadavky tuzemských DP na obnovu 
vozového parku. Tato zcela nešťastná 
koncepce přinesla dopravním podnikům 

v letech 1982 až 1989 místo dříve pro-
klamovaných úspor elektrické energie 
a relativně moderních vozidel celkem 893 
zastaralých tramvají T3SUCS s nehospo-
dárnou odporovou regulací. V Praze bylo 
z celkového počtu zařazeno 292 vozů 
a velká část z nich jezdí až do dnešních 
dnů. Realizaci dodávek T3SUCS povolil 
stejný státní orgán, který již v roce 1975 
další dodávky vozů s odporovou regulací 
zakázal v rámci racionalizačních opatření 
spojených s úsporami elektrické energie. 
Na konci zdlouhavého vývoje (1989) se 
nejen nedostavily očekávané velké série 
KT8D5, ale v roce 1991 naopak přišel 
návrat k původní koncepci sólo vozu 
(T6A5), který mohl být v té době vyráběn 
již téměř deset let… 

Jakkoliv byly KT8D5 zpočátku pro-
blematické, postupem času si vydobyly 
své nezastupitelné místo v tramvajovém 
provozu. Článkové provedení se ukázalo 
být perspektivní a v souladu se světovým 
vývojem, byť ani dnes nelze tramvajový 
provoz v Praze postavit jen na článkových 
tramvajích. Obousměrnost se stala nena-
hraditelným pomocníkem při zajišťování 
dopravy na izolovaných úsecích kolejo-
vé sítě při rekonstrukcích tramvajových 
tratí. Postupnou modernizací kolejové 

sítě i průběžným školením provozního 
personálu se podařilo dobře zvládnout 
i problematiku průjezdnosti vozidel. Vý-
znam KT8D5 dále vzrostl v druhé polo-
vině 90. let, kdy byla prvně prezentována 
možnost modernizace vozidla dosazením 
nízkopodlažního středního článku. Při 
velmi rozumných nákladech tak bylo 
možné vytvořit částečně nízkopodlažní 
obousměrné vozidlo. Touto cestou mo-
dernizace se následně vydala většina pro-
vozovatelů KT8D5 včetně Prahy. V roce 
2004 byl zahájen program modernizace 
tramvají KT8D5 s cílem komplexního 
technického zhodnocení vozidel a vý-
znamného prodloužení jejich život-
nosti. První vůz s typovým označením  
KT8D5R. N2P byl představen v roce 
2005. Na konci roku 2013 bude v provo-
zu již 46 modernizovaných vozidel.

Velkým úspěchem je uchování jed-
né původní tramvaje KT8D5 (č. 9048) 
ve sbírce podnikového muzea. V rámci 
Muzea MHD se bude jednat o jediného 
představitele typové řady tramvajových 
vozidel ČKD Tatra 70. a 80. let. Hod-
notná sbírka historických tramvají DPP 
tak zůstane i nadále uceleným průřezem 
poválečného vývoje pražské tramvajové 
dopravy. 

Nahoře: Přeprava 
KT8D5 z výrobního 
závodu na Smí-
chově probíhala 
po jednotlivých 
článcích. Na snímku 
manipulace s čelním 
článkem KT8D5 
na předávací koleji 
ČKD Tatra v roce 
1990.

Vlevo dole: Hloubě-
tínský vůz č. 9013 
s celovozovou rekla-
mou při odbavování 
cestujících v zastávce 
Krymská, fotografie 
rovněž připomíná 
tehdy ještě nedávný 
provoz motolských 
KT8D5 na této lince 
(24. 4. 1999).

Vpravo dole:  Vůz  
č. 9003 z ověřovací 
série před křižovat-
kou Karlovo náměstí 
na lince č. 3, která 
byla pro tramvaje 
KT8D5 typická 
po mnoho let. Při 
velkých opravách 
PO obdržela většina 
vozů slušivý lak v ba-
revném schématu 
vycházejícím z vozů 
T6A5 (2. 3. 2004).
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V metru jezdí city cestujících
Dopravní podnik hlavního měs-

ta Prahy spolupracuje dlouho-
době na některých projektech 

s pražským radiem City 93,7 fm. Jedna 
taková akce byla zahájena v polovině 
května letošního roku a nese název City 
pro cestující. Spolutvůrci celého projektu 
se stali sami cestující. Měsíc posílali své 
vzkazy, vyznání, žádosti o ruku a milostná 
sdělení plná citů na adresu rádia. 

„Do uzávěrky jsme obdrželi několik 
stovek sdělení, z nichž porota vybrala 
stovku nejzajímavějších,“ sdělila vedoucí 
projektu Barbora Lukášová z rádia City. 
Od začátku července si právě vybranou 
stovku můžete pročítat ve vozech praž-
ského metra a od poloviny července také 
na speciální stěně ve stanici Můstek A. 

V pondělí 17. června se rozjelo na webo-
vých stránkách rádia hlasování o nejlepší 
desítku  ze stovky nominovaných vzkazů. 
Autoři deseti vzkazů, které obdržely nej-
více hlasů, dostali romantickou večeři pro 
dva v restaurantu Nebozízek na Petříně, 
a také VIP promítání Kinobusu Doprav-
ního podniku s pohoštěním. Zkrátka ne-
přišli ani hlasující, neboť tři z nich mohli 
vyrazit na Nebozízek také.  

Petr Malík, foto: archiv DPP



Představujeme:  
Provoz Ústřední dílny Bus
V rámci pokračování našeho putování po zajímavých provozech Dopravního podniku vám 
přiblížíme činnosti a specifika, která se váží k Ústředním dílnám BUS v Hostivaři.
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Hostivařský areál Ústředních 
dílen byl uváděn do provozu 
v průběhu let 1983–84. Prv-

ním obsazeným objektem byla tehdy 
hala č. 1, kam se převedla část pracovníků 
Technických služeb z Rustonky. Jednalo 
se zejména o karosárnu. Postupem času se 
obsadila i hala č. 2, a to pracovníky mo-
torárny, pocházejícími také z Rustonky. 
Přesunuto do ÚD BUS bylo i pracoviště 
oprav agregátů ze Švábek. Významným 
mezníkem byl duben roku 1994, kdy do-
šlo k přestěhování libeňské garáže do are-
álu opravny autobusů. To byl v podstatě 
vznik Dopravně opravárenské základny, 
tzv. DOZky, jejíž název se vžil natolik, že 
jej mnozí používají dodnes. 

Současné označení Ústřední dílny bylo 
ukotveno k 1. říjnu 2004, kdy byla v rám-
ci transformačního procesu zrušena di-
vize Autobusy a následně bylo zavedeno 
rozdělení na JPA a JSVA, které je plat-
né doposud. Od zmíněného roku 2004 
do dnešních dnů nedošlo ve struktuře 
k žádným radikálním změnám. Z hledis-
ka organizačních změn stojí za zmínku ta, 
která se odehrála v loňském roce k 1. čer-
venci a v jejímž rámci došlo k částečné re-
dukci zaměstnanců, přečíslování středisek 
a sloučení některých oddělení. Od této 
organizační změny je stav prakticky ne-
měnný a stabilizovaný. 

O náplni práce jednotlivých středisek, 
o průběhu procesu oprav autobusů i kaž-
dodenních činnostech jsme si povídali 
s vedoucím střediska Provozní podpora 
Janem Odvárkou. 

Z jakých středisek se provoz 231900 skládá 
a co tvoří jejich náplň? 

Náš provoz se skládá ze tří středisek, 
a to 231910 Provozní podpora, 231930 
Opravy agregátů a 231940 Opravy vozi-
del. Desítkové středisko, jak z jeho názvu 
vyplývá, zahrnuje údržbu a opravy stroj-
ních zařízení. Zajišťuje například revize 
pohyblivých přívodů, zvedacích zařízení, 
údržbu plošinových a vysokozdvižných 
vozíků i třeba drobnější opravy na myč-
kách autobusů v součinnosti s hostivař-
skou garáží. Také sem patří příjem oprav 
spolu s výstupní kontrolou. Zapomenout 
bychom neměli ani na laboratoř, zajišťující 
rozbory převážně motorových olejů. Stře-
disko 231930 Opravy agregátů se zabývá 
opravami motorů, převodovek, kompre-
sorů, vysoušečů… V elektrodílně se pak 
servisují startéry, alternátory a podobná 
zařízení. Třetím střediskem, zaměřeným 
na „větší“ opravy vozidel, je 231940. Zde 
se opravují například praskající sloupky 
T8 vozů Citybus, o kterých se již v DP 
kontaktu psalo, ale třeba i vozidla po ne-
hodách či menších požárech. Za zmínku 
také stojí opravy rámečků z vývěsek jízd-
ních řádů pro Správu TT a speciálních 
staveb DCT. V loňském roce bylo opra-
veno zhruba 5000 rámečků a v letošním 
roce bude tento počet ještě vyšší.

Uvedl jste, že středisko 231940 provádí 
opravy většího rozsahu. Dříve však šlo 
i o generálky…
Generální opravy už se nyní nedělají. 
Od roku 1996 do roku 2002 probíhaly 
generální opravy autobusů Karosa řady 
B700, při nichž se opravilo více než 200 
vozidel. Od této doby provádíme pouze 
opravy střední, kde není předem daná ná-
plň a rozsah rekonstrukce. Ke každému 

vozidlu přistupujeme individuálně podle 
aktuálního technického stavu. 

Jaký čas přibližně zabere standardní oprava 
středního charakteru?
Zhruba 12–14 týdnů v závislosti na tom, 
o jaké období jde. Když je čas dovole-
ných a prázdnin, tak se průběh opravy 
může protáhnout. Zpravidla ale výše 
uvedenou 14týdenní hranici nepřekra-
čujeme. Co se týká oprav T8, u nich je 
časový horizont půldruhého měsíce. 
Jinak samozřejmě záleží také na tom, 
v jakém rozsahu jsou karoserie a pod-
vozkový rám poškozeny. 

Za dobu, co zde působíte, nastala již někdy 
situace, že by se autobus opravit nedal? 
Ano, byl to Citybus, myslím z gará-
že Řepy. Řidiči se tehdy podařilo najet 
do betonových bloků oddělujících jízd-
ní pruhy. A vzhledem k tomu, že to byl 
poměrně silný náraz, poškodila se nosná 
konstrukce až k zadní nápravě. Po kon-
zultaci s výrobcem a tehdejším oddělením 
Technologie jsme usoudili, že bude bez-
pečnější a hlavně levnější autobus zlik-
vidovat než opravit. Tohle se však stává 
opravdu výjimečně. 

Při návštěvě Opravny tramvají zmínil pan 
Janda vaši spolupráci…
V současné době nám Opravna tramvají 
zajišťuje například pískování brzdových 
třmenů, případně jiných dílů z autobusů, 
které jsme si v minulosti dělali sami. Spo-
lupráce je tu také v případě oprav laminá-
tových částí karoserií autobusů, poškoze-
ných většinou při dopravních nehodách. 
Převážně jde o zadní panely, které nebyly 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna

Jan Odvárka 
nastoupil 

do DPP v roce 
1998 jako 

automechanik 
střediska 

Opravy vozidel. 
Poté byl 

technickým 
pracovníkem 
objednávek 

náhradních dílů 
a přes pozici 
vedoucího 

příjmu oprav 
nyní zastává 

post vedoucího 
střediska 
Provozní 
podpora.
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při DN příliš rozlámané, a tudíž je lze 
opravit ve spolupráci s šikovnými pracov-
níky z OT. 

Pracovníci OT vypomáhají vám a vy zase 
Muzeu MHD. Je tomu tak?
Když je to zapotřebí a jsme osloveni, 
dáváme jim vozy dohromady. Napo-
sledy jsme tady měli „Róčko“ a nyní se 
předělává trolejbus značky Praga. Více-
méně každá zakázka z Muzea MHD je 
dlouhodobého charakteru, jedna oprava 
se počítá v řádu pěti i více let. To je způ-
sobeno především snahou, aby zrekon-
struované vozidlo co nejvíce odpovídalo 
originálu, s čímž souvisí hodně přemýš-
lení a ruční práce. 

Vaši „klientelu“ tvoří z 95 % garáže DPP. 
Kdo další využívá nebo v minulosti využil 
služeb Ústředních dílen BUS? 
V minulosti využívala našich služeb 
řada soukromých dopravců, ať už se 
jednalo o opravy a mytí autobusů nebo 
jejich agregátů. Realizována zde byla 
i dokompletace prvních tří nízkopod-
lažních autobusů v Praze. Šlo o auto-
busy NEOPLAN s evidenčními čísly 
3001, 3002 a 3003. Kromě autobusů 
jsme se zabývali také rekonstrukcemi 
tramvají pro německé a maďarské zá-
kazníky. V současné době opravujeme 
vozy a některé díly například pro DP 

Liberec, DP Ústní nad Labem, Arrivu, 
apod. 

Často citovaným problémem provozů DPP 
je stáří zaměstnanců, jak je tomu u vás?
Se strukturou problém není. Je tady asi 
osm lidí, kteří by mohli v horizontu dvou 
let odejít do důchodu, ale jinak je věkový 
průměr spíš nižší a kádr relativně stabilní. 
Díky dlouhodobé fungující spolupráci 
JSVA se Střední průmyslovou školou do-
pravní doplňujeme průběžně jednotlivé 
provozy kvalitními absolventy. Myslím, 
že do budoucna se tedy hromadného ná-
boru nových sil bát nemusíme. 

POčet zaměstnanců JeDnOtLIVÝcH střeDIsek  
ÚD BUs k 24. 6. 2013 

Číslo střediska  Název střediska Počet zaměstnanců

231910 Provozní podpora 15

231930 Opravy agregátů 36

231940 Opravy vozidel 45



Klíč, Který otevírá dveře
V rubrice Jeden z nás tradičně představujeme zajímavé koníčky zaměstnanců Dopravního podniku. 
Tentokrát tuto tradici trochu porušíme, abychom nahlédli do tajů zájmového klubu, který pod 
hlavičkou Vědeckotechnický klub při DP Metro funguje už od 21. května 1991. 
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O   zajímavostech,  spojených  se 
vznikem, činnostmi a poten-
ciálem klubu, jsme si povídali 

s novým předsedou VTK Janem Ungr-
manem a jednatelkou Zitou Riedlovou. 

Jak Vědeckotechnický klub při DP Metro 
vznikl a kolik má v současnosti členů? 
Jan Ungrman: Klub  vznikl  vyčleněním 
z Vědeckotechnické společnosti. Protože 
kromě pozvánek na semináře nám člen-
ství  nic  zvláštního  nepřinášelo,  vytvořili 
jsme v souladu s právním řádem občan-
ské sdružení a začali jsme si „hospodařit“ 
sami  pro  sebe.  A  kolik  má  klub  členů? 
Ke  konci  května  jsme  měli  237  členů, 
z  toho  61  důchodců,  tedy  bývalých  za-
městnanců DPP. 

Z názvu VTK při DP Metro mohou mít někteří 
dojem, že klub je určen pouze pro pracovníky 
metra, ale tak to není, že?
JU: Překvapivě  jsem zjistil,  že  tato dez-
informace mezi  lidmi  skutečně  je. Ano, 
název je zavádějící, ale ten vznikl historic-
ky. Sekce Metro měla vždy nejvíc „tahou-
nů“, kteří chtěli pořádat akce a udržovat 
činnost klubu. Do budoucna bychom se 
chtěli přejmenovat na Vědeckotechnický 
klub Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
což by mohlo být pro mnohé impulzem, 
aby se nebáli mezi nás přijít. 

Mezi členy klubu převažují věkově pokročilejší 
zaměstnanci. Čím může VTK oslovit mladé?
JU: Potenciál VTK vidím v tom, že na-
bízí nenásilnou formou něco  jako team-
buildingové aktivity. Když občas poslou-
cháte  mladé  lidi,  tak  na  teambuildingy, 
které  jsou  v dnešní době moderní,  jezdí 
z donucení. K navázání kontaktů a usnad-
nění  komunikace  tedy  nedojde,  a  to  je 
škoda. VTK má v tomhle ohledu poten-
ciál  být  takovým  posledním  ostrůvkem, 
kde se lidi budou scházet kvůli tomu, že je 
něco společného zajímá. V rámci akcí pak 
proberou stejně i pracovní záležitosti a na-

váží kontakty na jiné než formální úrovni, 
což momentálně v podniku chybí.
Zita Riedlová:  Mladá  generace,  která 
doufám mezi nás přijde, by mohla oce-
nit zejména to, že akci vždy dostane jako 
servisní balíček. My se postaráme o to, co 
bude, kdy to bude, vyzvedneme účastníky 
a zase je vrátíme zpět. Oni pak nemusí nic 
řešit a mohou si jen užívat.

V jaké výši se pohybuje celoroční příspěvek 
jednotlivce a mohou být členy i pracovníci 
„zvenku“?
JU: Řadový  aktivní  člen platí  roční  pří-
spěvek  ve  výši  150 Kč,  důchodce  pak 
pouze 50 korun. Zaměstnanci DPP tvoří 
momentálně  95 %  členské  základny,  ale 
našimi  členy  mohou  být  samozřejmě 
i  lidé  zvenku.  Postupně  takto  začínáme 
nabalovat pracovníky z AŽD, Siemensu 
či Eurovie. 

Získávají členové při vstupu do klubu nějaký 
průkaz? 
ZR: Ano,  průkazy  máme  a  lidé  nám 
nosí i ty historické. To jsou skvosty. Beru 
si na ně bílé rukavice, aby se neponičily. 
Řada z nich již notně zežloutla a rozpa-
dá se, ale lidé, co s nimi přicházejí, naším 
klubem doslova žijí… Je to krásný pocit.

Myslíte, že se nějak změnilo vnímání klubu 
za dobu jeho existence?
JU:  Dříve  byl  klub  často  vnímán  jako 
levná  cestovní  kancelář,  prostřednictvím 
které  se  mohli  zaměstnanci  podívat 

Jana Šejnohová, foto: Jan Ungrman, Petr Hejna a Petr Ludvíček

Předseda VTK Jan 
Ungrman v další 
ze svých rolí – při 
provádění zázemím 
stanice metra 
Florenc.

Nevšední byla pro 
členy VTK návštěva 
depa metra v Hel-
sinkách.
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na  zajímavá  místa  spojená  s  dopravou 
v tuzemsku  i zahraničí. Teď by měl být 
především tzv. klíčem k poznání. Klíčem, 
který otevírá dveře i tam, kde jsou stan-
dardně zavřené. 
ZR:  Nálepka  VTK  je  neuvěřitelná,  to 
mohu potvrdit. Když  jsem přišla  v  roce 
2002  do  DPP  ze  soukromého  sektoru, 
byla  jsem mile překvapena, že něco po-
dobného  jako VTK vůbec  funguje. Síla 
VTK je v tom, že na řadě míst máme dve-
ře otevřené. Je to možná i tím, že máme 
co nabídnout, a záleží jen na našich part-
nerech, zda tuto možnost využijí.

Za dobu své existence jste jako klub podnikli 
řadu zajímavých exkurzí a výletů. Dá se říci, 
který z nich vám nejvíce utkvěl v paměti? 
ZR: Nejvíc nám asi v paměti utkvěla ná-
vštěva  strašnického  krematoria,  kterou 
bych přirovnala k návštěvě divadla. Když 
jsme  po  přednášce  ředitele  Pohřebního 
ústavu hl. m. Prahy o historii pohřebnic-
tví přešli dolů k pecím, nepřišlo to niko-

mu divné, ani nikdo neomdlel. O exkurzi 
byl takový zájem, že se nakonec uskuteč-
nilo  její  opakování,  abychom  uspokojili 
všechny zájemce. 

A nějaký nezapomenutelný výlet či exkurze 
z dopravního prostředí?
JU: Z poslední doby to byly asi Helsinky. 
Pracovníci tamního metra se nám hodně 
věnovali a o naší návštěvě dokonce vyšel 
článek v obdobě zdejšího deníku Metro. 
Helsinky jsou samy o sobě dopravně ve-
lice zajímavé. Metro, napájené stejně jako 
pražské  třetí  kolejnicí,  jezdí  na  širokém 
rozchodu, navíc kvůli poloze města z vět-
ší části na povrchu nebo po mostech přes 
mořské zálivy. Metro doplňuje hustá síť 
tramvajových linek, pro změnu na úzkém 
rozchodu. Když jsme viděli jejich mana-
gement, byli jsme hodně překvapení, jak 
mladí  lidé  ho  tvoří.  Z  tuzemských  akcí 
byl  výjimečný  například  depozitář  vozi-
del MHD Technického muzea Brno. Je 
to obrovská sbírka, u níž  je strašná ško-

da,  že  není  veřejně  přístupná.  Zajímavá 
byla i exkurze do Plzně, kde nám ukázali 
obojživelné trolejbusy, které se v části trasy 
obejdou i bez trakčního vedení, nebo loň-
ský výlet do lokality Mořina u Karlštejna, 
během kterého jsme se podívali na až dno 
Velké  Ameriky  a  štolami  jsme  došli  až 
k Malé Americe a pověstmi opředenému 
Hagenovu zvonu.  

Na jaké nejbližší akce byste případné nové 
členy rádi nalákali? 
JU: Na polovinu července máme naplá-
novánu  exkurzi  do  teprve  krátce  zpří-
stupněného důlního díla Kovárna, které 
spojuje  unikátnost  středověkého  rudné-
ho dolu s téměř neznámými prostorami 
rudného průzkumu z padesátých let, a to 
v samém srdci Krkonošského národního 
parku v Obřím dole.  Pomalu se rozbíhá 
příprava  podzimní  čtyřdenní  akce,  na-
zvané  po  vzoru  putování  vojáka  Švejka 
„Jihočeská  anabáze“.  Akce  se  uskuteční 
v  termínu od 26. do 29.  září. Ubytová-
ní  je  zajištěno  v  osvědčeném  penzionu 
v oblasti Lipenské přehrady. Vlastní pro-
gram je zatím ve stadiu příprav a záleží 
na ochotě uvažovaných institucí umožnit 
nám  návštěvu.  Chtěli  bychom  navštívit 
mimo jiné jadernou elektrárnu Temelín, 
vodní elektrárnu Lipno,  továrnu Koh-i- 
-noor v Českých Budějovicích a unikát-
ní  Schwarzenberský  kanál.  Na  podzim 
samozřejmě budou dále pokračovat i tra-
diční jednodenní akce a odborné seminá-
ře, na jejichž přípravě začneme pracovat 
v průběhu srpna. 

Zita Riedlová, 
jednatelka klubu, 
ukazuje současný 
a historický průkaz 
členů klubu.

Vlevo: Ukázka 
z členského 
průkazu, kdy VTK 
Metro patřilo pod 
Československou 
vědeckotechnickou 
společnost.

Vpravo: Uhelné sa-
fari byl název výletu 
do hnědouhelného 
dolu v Mostě. 

Dole: Harzské 
úzkolejky - vlevo 
obojživelná tramvaj, 
vpravo motorový 
vůz.
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Před třiceti lety zahájila Provoz 
oPravna autobusů v hostivaři
Autobusová doprava provozovaná Do-
pravním podnikem byla prvních dvacet 
let po válce jen doplňkem tramvajové 
sítě. Až do roku 1966 si vystačila s dvojicí 
garáží (Dejvice a Pankrác) a s ústředními 
dílnami v Rustonce, které tu pro autobu-
sy fungovaly od roku 1932. Od polovi-
ny 60. let v Praze začal nebývale rychlý 
rozvoj autobusové dopravy. Přibývaly 
linky i velké množství nových vozů, ale 
opravárenská základna tomuto tempu 
rozvoje nestačila. Závod 5 (pozdější DP-
Technické služby), který je zajišťoval, pl-
nil své závazky vůči DP-Autobusy pouze 
na 50 %! Příčinou byl naprostý nedostatek 
opravárenských kapacit. V Rustonce bylo 
6 stanovišť v montovně, 2 v karosárně a 4 
v tzv. autodílně, celkem tedy pouhopou-
hých 26 stanovišť. Opravy se prováděly 
proto i v některých dalších starších ob-
jektech. Především šlo o pracoviště těžké 
údržby trolejbusů, sídlící ve staré košířské 
vozovně. Pro autobusy tu bylo vyčleněno 
6 stanovišť. Na Švábkách bylo k dispozici 
dalších 8 stanovišť po trolejbusech. La-
kování probíhalo v garážích v Dejvicích. 
V té době měl Dopravní podnik v inven-

tárním stavu už 890 autobusů, z toho 650 
provozních. 

Katastrofální situaci bylo nutné bez od-
kladu řešit, ale se stavbou hostivařských 
autobusových dílen to nebylo jednodu-
ché. Když se na počátku 60. let rozběhla 
výstavba areálu, která v první etapě za-
hrnovala opravnu tramvají a některé do-
plňkové objekty (sklady, měnírnu apod.), 
počítalo se s výstavbou nové opravny au-
tobusů „ve výhledu“. Přednost měl velký 
výrobní objekt s kolejovými dílnami, kte-
rý měl stát právě tam, kde je dnes opravna 
autobusů. Pro budoucí opravnu autobusů 
byl vyhrazen pozemek za ústředním skla-
dem (dnešní budova H, ve které mimo 
jiné sídlí archiv DPP). Na začátku 70. let 
došlo ke změně souhrnného projektové-
ho řešení hostivařského areálu a k úpravě 
etapizace jeho výstavby a do popředí zá-
jmu se dostala opravna autobusů, zahr-
nutá nyní do tzv. III. stavby. Nedostatek 
opravárenských prostor pro autobusy vedl 
DP-Autobusy k celé řadě provizorních 
opatření. Už v roce 1973 se provizorně 
prováděly opravy autobusů ŠM-11 v hale 
opravny tramvají na koleji č. 5 a k tram-
vajové umývárně byla přistavěna dočasná 
umývárna autobusů. Střední opravy za-

jišťovaly i Československé automobilové 
opravny.

Úvodní projekt opravny autobusů byl 
zpracován v září 1973 a pokračovalo se 
v práci na další dokumentaci. Obvodní 
národní výbor v Praze 10 udělil 10. února 
1976 rozhodnutí o přípustnosti stavby, 
tehdy se s dokončením stavby počítalo 
v prosinci 1980. Stavba první části, oprav-
ny karoserií, byla zahájena v dubnu 1976, 
opravna agregátů se začala stavět o rok 
později. Její význam byl zdůrazněn tím, 
že česká vláda ji považovala za sledova-
nou a centrálně posuzovanou. 

Jaká byla ale realita? Hned na počátku 
se projevily problémy vyplývající z ne-
dostatečně provedeného geologického 
průzkumu generálním projektantem. 

Důležitým okamžikem se pro 
ústřední dílny stal 1. červenec 1983, 
kdy byl vydán souhlas se zahájením 

zkušebního provozu karosárny. 
Zkolaudována v té době byla 

čerpací stanice pohonných hmot, 
část sociálního přístavku, kotelna 

a některé zpevněné plochy.

Letní měsíce jsou tradičně tak trochu „okurkovou sezónou“, a tak jsme hledali tentokrát s určitými 
obtížemi zajímavé výročí pro sedmý měsíc. Nakonec nás k bádání zlákala hostivařská opravna 
autobusů, dnešní „Ústřední dílny BUS“, kde již léta hledáme nějaké přesnější datum zahájení 
provozu. Zdá se, že jsme znalosti opět posunuli o krůček dál. Dalším místem, které navštívíme,  
je tramvajová trať v ulici Na Moráni. Připomíná si 45 let zahájení provozu. 

Pavel Fojtík; foto: Jiří Čermák, autor a archiv DPP

Červencový historický kaleidoskop

Vpravo: Tak to 
vypadalo na stavbě 
autobusových dílen 
v roce 1982. 

Vlevo: Mnohé 
návštěvníky opravny 
autobusů možná 
zaujmou na někte-
rých místech ko-
leje. Je to památka 
na řetězový posun 
opravovaných 
karoserií, který se 
ale příliš neosvědčil 
a upustilo se od něj. 
Snímek je z roku 
1987.
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To znamenalo zvýšení rozpočtových ná-
kladů, a především v únoru 1980 žádal 
dodavatel o odsunutí termínu realizace. 
Části projektové dokumentace se předá-
valy ještě v roce 1983, kdy mělo být vše už 
hotovo! Mezitím se v Praze objevily také 
kloubové autobusy, což znamenalo velmi 

nepříjemný zásah do koncepce opravny. 
Projekt totiž s tímto druhem autobusů 
vůbec nepočítal, a tak se vše muselo bě-
hem stavby přizpůsobovat novým potře-
bám. Opravy Ikarusů se nedaly provádět 
ani v Rustonce, takže v hostivařském are-
álu v roce 1977 vzniklo provizorní pra-

coviště v plechové hale typu RD Jeseník, 
v níž byly vybudovány dva revizní kanály. 

Není tedy divu, že se jednotlivá praco-
viště zprovozňovala postupně a často ješ-
tě nezkolaudovaná. Z celého komplexu 
byla jako první dokončena převážná část 
karosárny – tedy východní objekt dílen. 
Ačkoliv už 30. listopadu 1982 bylo zahá-
jeno řízení o odevzdání a převzetí objektu 
karosárny, teprve 2. května 1983 byly pře-
jímky dokončeny. Převzat ale nebyl objekt 
lakovny a shledáno bylo 226 nedodělků 
v rámci jednotlivých provozních souborů, 
a dalších 14 na vlastní budově! Nicméně 
důležitým okamžikem se stal 1. červenec 
1983, kdy byl vydán souhlas se zahájením 
zkušebního provozu karosárny. Zko-
laudována v té době byla čerpací stanice 
pohonných hmot, část sociálního přístav-
ku, kotelna a některé zpevněné plochy. 
Souhlas se zahájením provozu tedy nese 
zatím jediné známé spolehlivé datum, 
dokládající zahájení provozu první části 
autobusové opravny. Kdy se s opravami 
vozů opravdu začalo, to budeme zjišťovat 
už zřejmě jen velmi těžko. 

Dílčí pracoviště se předávala do užívá-
ní ještě nejen následující měsíce, ale do-
konce roky. Neuspokojivou situaci řešila 
i československá vláda. Jejím rozhodnu-
tím z 28. listopadu 1983 bylo uloženo 
uvést III. stavbu ÚD Hostivař definitivně 
do provozu 31. července 1984 a během 
následujícího měsíce úplně dokončit. 
Kolaudace karosárny proběhla 30. srpna 
1984, tedy více jak rok po vydání sou-
hlasu se zahájením zkušebního provozu. 
Z kolaudace ale byla vyjmuta nedokon-
čená lakovna. Opravna agregátů získala 
kolaudační výměr 10. prosince 1984. Až  
10. ledna 1985 se přebíral do trvalého 
užívání tzv. vstupní objekt s diagnostický-
mi linkami a umývárnou vozidel. Ve stej-
ný den bylo povoleno předčasné užívání 
nového centrálního skladu, který byl také 
součástí III. stavby. 

Na konci roku 1984, tedy několik měsí-
ců po vládním termínu dokončení stavby 
opravny autobusů, ještě nebylo všechno ›››

Nahoře: Zavedení 
autobusů Ikarus 
280.08 přineslo 
do koncepce 
zásadní problém. 
Opravna nebyla 
původně konci-
pována na opravy 
kloubových vozů.

Vlevo a dole: 
Opravna autobusů 
v Hostivaři v lednu 
2006. 
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hotovo a některé provozy soubory pro-
cházely kolaudací se značným zpož-
děním. A tak se můžeme ještě v kom-
plexním rozboru DP-Technické služby 
za rok 1986 dočíst, že červnové kolau-
dační řízení týkající se lakovny nebylo 
úspěšné, protože orgány požární ochrany 
posuzovaly pracoviště podle nových no-
rem, zatímco stavba se realizovala podle 
norem platných v době vydání stavebních 
povolení. Ani na konci roku 1986 proto 
lakovna nebyla zkolaudována. Stalo se tak 
až v následujícím roce. Vývojová zkušeb-
na, která byla v roce 1984 také vyjmuta 
z kolaudačního řízení, prošla kolaudací až 
1. března 1989! Plán údržby autobusů se 
na počátku druhé poloviny 80. let téměř 
začal hroutit. 

Zpoždění výstavby ale mělo za ná-
sledek, že řada oprav se začala provádět 
přímo na garážích a pro dokončenou 
opravnu nebylo najednou takové využití, 
jak se plánovalo. Na počátku 90. let se 
uvažovalo, že se v opravně bude provádět 
údržba trolejbusů (k znovuzavedení tro-
lejbusů nakonec nedošlo), případně, že 
zde bude probíhat montáž nových nízko-
podlažních autobusů Neoplan (i z tohoto 
záměru zatím sešlo). Zásadní změnu pro 
autobusovou opravnu přinesl rok 1994, 
kdy byla zrušena garáž Libeň. Dvě třeti-
ny libeňských autobusů (109 ze 157) byly 
převedeny do hostivařského areálu, který 
od 2. dubna 1994 začal fungovat současně 
jako garáž se společným vedením. Vznik-
la tak nová organizační jednotka nazvaná 
Dopravně-opravárenská základna Hosti-
vař (DOZ Hostivař). I když západní hala 
měla menší využití, než se původně před-
pokládalo, nebyl v té době pro garážová-
ní autobusů v Hostivaři vhodný prostor, 
a tak se vozy odstavovaly doslova všude, 
kde to bylo možné. Teprve v letech 2000-
-2006 byly vystavěny kvalitní odstavné 
plochy. Až 1. října 2004 byly opravna 
autobusů a garáž od sebe organizačně 
odděleny. O současnosti Ústředních dílen 
BUS píšeme na jiném místě. 

Před 45 lety tramvaje vyjely  
ulicí na moráni 
V pondělí 29. 7. 1968 byl zahájen pro-
voz na nové významné vnitroměstské 
dvoukolejné trati v ulici Na Moráni, 
spojující jižní část Karlova náměstí s Pa-
lackého náměstím. Kolejové uspořádání 
umožnilo napojení na Palackého most 
a k Výtoni. V té době si už zřejmě ni-
kdo nepamatoval, že tramvaje touto ulicí 
už jednou v minulosti jezdily. Původní 
trať se zařadila dokonce mezi nejstarší 
tramvajové tratě postavené městským 
dopravním podnikem. Tramvajová linka 
zde začala jezdit 8. září 1898, brzy to tedy 

bude už 115 let. Tato původní trať v ulici 
na Moráni byla jen jednokolejná s výhyb-
nou a kusým ukončením. Trať ale vůbec 
nesplnila původní očekávání, jezdilo tudy 
jen pár lidí denně. Proto tu byl už 6. led-
na 1900, tedy po pouhých 16 měsících, 
pravidelný provoz zastaven. Přesto bylo 
ve stejném roce v souvislosti s elektrifi-
kací tratě koňky Těšnov – Smíchov 1900 
postaveno kolejové propojení na most. 
Jeho využití ale bylo naprosto nepatrné, 
a tak na konci roku 1909 byla celá trať 
zrušena. 

Znovu se o tramvajové trati na Moráni 
začalo mluvit v polovině 60. let, kdy se 
objevily náznaky většího rozvoje tram-
vajové dopravy v souvislosti se systémem 
podpovrchové tramvaje. K napojení 
tratě na Karlově náměstí, kde muse-
ly být zbořeny některé domy, stačila jen 
pětidenní výluka. Zato přestavba uzlu 
na Palackého náměstí si vyžádala výluku 
delší. Od 29. dubna do 18. května 1968 

tramvaje dokonce jezdily po jednokolej-
ném provizoriu v relaci Palackého most 
– Výtoň. Na novou trať byly převedeny 
tramvajové linky č. 15, 16 a 18. 

Více než 10 let se na trati nic neměnilo. 
Teprve stavba tratě B metra si vyžádala 
v sousedství pomníku Františka Palacké-
ho zřízení jednokolejné přeložky, po které 
se jezdilo od 29. března 1980 do 21. listo-
padu 1983. Pak ještě následovala téměř 
roční úplná výluka tratě. Teprve od 1. říj-
na 1984 se po trati, na Palackého náměstí 
směrově přizpůsobené výstupům z metra, 
opět rozjely tramvaje. Přeložením kolejí 
ale zanikly oblouky od Jiráskova náměs-
tí na Palackého most. Obnoveny byly až 
v roce 2007 současně se zřízením nových 
oblouků z Moráně k Jiráskovu náměstí. 
V tomto směru nikdy v minulosti tram-
vaje neměly možnost jezdit. Dodejme 
ještě, že význam tratě v ulici Na Moráni 
výrazně vzrostl po zrušení úseku v Res-
slově ulici v roce 1978.  

Zhora: Tramva-
jová trať v ulici 
Na Moráni 5. dubna 
1979 na snímku 
Jiřího Čermáka. V té 
době měla za sebou 
necelých 11 let 
provozu.

Ulice Na Moráni 
25. července 2007, 
krátce před pře-
stavbou křižovatky. 
Na snímku jede 
nejstarší z praž-
ských vozů KT8D5, 
č. 9001.



Hybridy katalánským poHledem
Třetí setkání evropských uživatelů hybridních autobusů se uskutečnilo počátkem června v hlavním 
městě Katalánska – Barceloně. Tato turisty hojně navštěvovaná španělská metropole nebyla vybrána 
náhodou, neboť právě Barcelona je po Londýně na druhém místě v koncentraci různých typů 
hybridních autobusů v Evropě. 
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M ísto letošního setkání bylo 
záměrně zvoleno v jedné ze 
čtyř barcelonských garáží 

společnosti TMB, která nese název Hor-
ta bus depot. Tato garáž byla dostavěna 
v roce 2003 a z architektonického hlediska 
se jedná o zajímavý unikát. Protože nebyla 
pro umístění stavby jiná možnost, byl vy-
brán kopec v okrajové části města nazvané 
Horta – Guinardó. Jedinou podmínkou 
bylo, aby nebyl narušen přírodní ráz kra-
jiny, a aby garáž byla přirozenou součástí 
svého okolí. Areál je koncipován na kapa-
citu 300 autobusů, přičemž z prozaických 
důvodů zde nejsou dislokovány vozy s po-
honem na stlačený zemní plyn (CNG).

Samotného workshopu se zúčastnilo, 
kromě organizátorů a představitelů ně-
kterých výrobců autobusů, celkem 19 zá-
stupců ze společností, poskytujících služby 
ve veřejné přepravě osob. Většina zde pre-
zentovaných dopravců provozuje hybridy, 
až na drobné výjimky, v řádech několika 
kusů. Naprostým lídrem je stále Londýn, 
kde by v letošním roce měly hybridy do-
sáhnout počtu 412 vozů a již nyní jsou 
plánovány dodávky pro následující roky. 
Celkové zkušenosti z provozu hybridních 
autobusů nejsou jednoznačné, výsledky zá-
visí zejména na daném typu vozidla a sys-
tému použitého hybridního pohonu, včet-
ně charakteru linky, kde je konkrétní vůz 
nasazen. Pražské hybridy dosahují z hle-
diska úspory paliva ve srovnání s ostatními 
dopravci průměrného výsledku, který činí 
15 % proti stejnému typu autobusu s kla-
sickým pohonem.

V Barceloně se již dlouhodobě věnují sni-
žování emisní zátěže města, což se mimo 
jiné projevuje i v autobusové části míst-
ního dopravního podniku TMB (Trans-

ports Metropolitans de Barcelona). Zde, 
v souladu s usnesením katalánské vlády 
č. 152/2007, plní požadavek na snižování 
emisí tím, že veškeré autobusy již od roku 
2011 splňují minimálně emisní normu 
EURO 4. Toho bylo dosaženo zejména 
instalací filtrů pevných částic do autobu-
sů s motory splňujícími normy EURO 2 
a EURO 3. Zajímavostí jsou i používaná 
paliva, kdy základem je standardní nafta, 
kterou následuje CNG a na nejmenší části 
vozů byla aplikována 30% bionafta. S ná-
růstem počtu hybridů s novějšími motory 
a vozů s pohonem na CNG bylo použití 
bionafty v nedávné době ukončeno. Tou 
podstatnou informací však je, že se zde 
pustili do odvážného projektu přestavby 
dieselových a CNG autobusů na hybridy, 
což je v rámci Evropy ojedinělý počin.

Přestavba, neboli také retrofit, se týká 
standardních 12m autobusů, které byly 
koupeny a uvedeny do provozu jako čis-
tě dieselové či CNG, ale následně došlo 
k jejich přestavbě na hybridy sériového 
provedení. Pro tento projekt byl zvolen typ 
Cityclass, který používá stejnou podvoz-
kovou platformu jako pražské Citybusy. 
Na samotné přestavbě kooperovalo něko-
lik subjektů; kromě TMB, který dodal au-

tobus a podílel se na financování, byly těmi 
hlavními společnosti SIEMENS (dodávka 
sériového hybridního systému s utlrakapa-
citory pro akumulaci energie), NOGE 
(řešení karosářských úprav) a EDAG (in-
ženýrské zastřešení celého projektu). Ak-
tuálně je tato přestavba provedena na 70 
dieselových autobusech. Jelikož jsou takto 
upravené autobusy v provozu bez větších 
problémů již od roku 2010, tak se TMB 
rozhodl, že ve spolupráci s energetickou 
společností Gas Natural Fenosa realizu-
je tuto úpravu i na CNG autobusech. Ta 
byla zatím provedena na jednom voze 
a do konce roku 2013 je v plánu dokon-
čit dalších devět. Kromě těchto přestaveb 
provozuje TMB také hybridy z běžné 
produkce autobusových výrobců, jejichž 
portfolio hodlá v blízké době rozšířit. Ak-
tuálně se jedná o MAN – 11 ks, TATA 
DENNIS – 12 ks, CASTROSUA – 3 ks 
a do ověřovacího provozu byly zařazeny 
3 autobusy VANHOOL ExquiCity 24. 
TMB má nyní k dispozici 100 hybrid-
ních autobusů a během letošního roku 
se tento počet ještě zvýší na plánovaných 
130 vozidel. Malou zajímavostí je, že je již 
připraveno také technologické zázemí pro 
testování čínského elektrobusu BYD. 

Ačkoliv lze obecně říci, že hybrid je ja-
kýmsi mezičlánkem mezi pohonem na kla-
sická fosilní paliva a tím plně elektrickým, 
tak má svůj nezanedbatelný význam v této 
dopravní evoluci. Důvod je patrný na prv-
ní pohled, osvědčený a za více než sto let 
prověřený spalovací motor, jehož technic-
ké parametry jsou vypilovány téměř k do-
konalosti, a o něco starší, taktéž neustále 
zdokonalovaný elektromotor, si vyloženě 
říkají o spojení. Tím nejslabším článkem, 
který umožňuje rozmach hybridů na úkor 
ostatních vozidel s pohony „budoucnosti“, 
je samotné úložiště nashromážděné ener-
gie, jež nemá dostatečnou kapacitu na to, 
aby pokrylo současné uživatelské potřeby. 
Hybrid má tu výhodu, že po vyčerpání 
akumulované energie, a nemusí se jednat 
jen o tu elektrickou, spustí spalovací motor 
a doplní akumulátor dle jeho potřeb, což 
se děje automaticky a bez zásahu řidiče. 
Výsledkem je, že hybrid má ve srovnání 
s běžným vozem delší dojezd, resp. na stej-
nou vzdálenost nižší spotřebu. 

Marcel Heverle, foto: autor a archiv DPP

Zjednodušený 
nákres, jak vypadá 
základní koncepce 
pohonu u vozu 
před a po pro-
vedení přestavby 
na hybrid. 

Vzorně seřazené 
barcelonské hybridy. 
První zprava je 
retrofit z dieselo-
vého vozu a hned 
vedle z CNG vozu, 
zbytek jsou vozy 
z běžné produkce. 



Vpravo: Pražský 
soubor Collegium 
Marianum vystoupí 
v rámci Letních 
slavností staré hud-
by ve Španělském 
sále Pražského 
hradu.)

Nahoře:  V komor-
ním českém muzi-
kálu Touha jménem 
Einodis vystupuje 
Aneta Langerová 
a Marta Kubišová.

Vlevo: One woman 
show Evy Holubové 
Hvězda můžete 
v rámci METRO 
politního léta he-
reckých osobností 
zhlédnout na Vyše-
hradě.

38 kultura

Metropolitní léto hereckých 
osobností 
Již vlastně tradičně se připravuje na letní 
měsíce také program METROpolitního 
léta hereckých osobností. Letos se na Let-
ní scéně Vyšehrad dočkají diváci jubilejní-
ho desátého ročníku přehlídky zajímavých 
divadelních inscenací i hereckých hvězd. 
Studio DVA, tradiční organizátor akce, 
připravilo protentokrát do programu dvě 
premiéry, pětici titulů, které se setkaly 
s úspěchem v minulých letech, a tradičně 
také několik hudebních večerů.

Akci zahájí 25. června premiéra hry 
Patrika Hartla Hvězda. Ta s humorem 
odkrývá zákulisí českého šoubyznysu 
a s nadhledem líčí osobní problémy fik-
tivní herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří 
v televizním seriálu. V titulní roli se před-
staví Eva Holubová. Druhou zmiňova-
nou premiérou bude bláznivá komedie 
Davida Tristama o „milostném čtverci“ 
Opačné pohlaví, která ve Velké Británii 
patří k nejhranějším současným titulům. 
Pod režijním vedením Adama Krause 
se na Vyšehradě divákům představí Jana 
Krausová, Michaela Maurerová, Anna 
Šišková, Bob Klepl a Roman Štabrňák.

V programu dále nechybí ani již dobře 
známé inscenace jako Vše o mužích, Vše 
o ženách, Kutloch aneb I muži mají své 

dny, Ženy přežijí či Otevřené manželství. 
Z plánovaných koncertních vystoupení 
pak můžeme zmínit třeba večery s Len-
kou Filipovou, slovenskou šansoniérkou 
Szidi Tobias, Katarínou Knechtovou 
nebo Věrou Špinarovou. Aktuální infor-
mace najdete na www.studiodva.cz.

letní slavnosti staré hudby 
Specifický festival Letní slavnosti staré 
hudby, jemuž náleží výsadní postavení je-
diné velké letní hudební přehlídky histo-
rických uměleckých slohů v Praze, otevře 
své brány letos, od 18. července a potrvá 
až do 6. srpna. Letošní dramaturgie se za-
měří na hudební tradici Říma. Prostřed-
nictvím sedmi žánrově i tematicky různo-
rodých koncertů nabídne fascinující obraz 
věčného města, které si po několik staletí 
drželo statut jednoho z nejvýznamnějších 
světových hudebních středisek.

V koncertních programech 14. ročníku 
se představí špičkoví zahraniční i domá-
cí interpreti v čele s německým ansám-
blem vokálních sólistů Cantus Cölln, 
španělským pěvcem Carlosem Menou, 
polským barokním orchestrem Arte dei 
Suonatori či francouzskou sopranistkou 

Claire Lefilliâtre. V programu nechybí ani 
rezidenční domácí orchestr Colle-gium 
Marianum. Festival návštěvníkům nabíd-
ne ve skvostných historických prostorách 
Pražského hradu, Anežského a Břevnov-
ského kláštera, Novoměstské radnice nebo 
zámku Troja náhled do klíčových momen-
tů hudebních dějin věčného města, od rané 
italské renesance, přes vrcholy vokální po-
lyfonie a počátky instrumentálního baroka 
až k velkolepým orchestrálním dílům G. 
F. Händela a operním áriím A. Vivaldiho. 
Podrobnější informace k programu lze na-
lézt na www.letnislavnosti.cz.

letní scéna divadla ungelt 
Svou letní scénu spustilo tradičně i Diva-
dlo Ungelt. Tentokrát je jedním z hlav-
ních bodů programu letní scény původní 
český komorní muzikál Touha jménem 
Einodis, který zde byl v červnu uveden 
ve světové premiéře. Příběh je inspirova-
ný nevšedním osudem baronky Sidonie 
Nádherné, poslední majitelky zámku Vr-
chotovy Janovice. Kromě barvitého osob-
ního života krásné a inteligentní baronky 
přibližuje komorní muzikál také pohnuté 
historické okamžiky naší země a coby ba-
rončini ctitelé v něm vystupují významní 
muži minulého století, vídeňský novinář 
a literát Karl Kraus, malíř Max Švabinský 
či básník Rainer Maria Rilke.

V režii Pavla Ondrucha se předsta-
ví Marta Kubišová, Aneta Langerová, 
Milan Hein, Ondřej Novák a Igor Oro-
zovič. Hudební doprovod bude v režii 
skupiny Karla Štolby či hudebního tělesa 
Petra Maláska.  Bližší informace o pro-
gramu a další podrobnosti najdete na  
www.letniscena.cz. 

Kam v Praze za Kulturou
Milan Slezák



39zábava / soutěž

správná odpověď z Fotosoutěže v dp kontaktu č. 6 zněla: 
Ulice Těšnov. Dvě volné vstupenky do galerie Jaroslava Fragnera na Betlémském  
náměstí a publikaci „110 výletů s Dopravním podnikem“ získali: Zdeněk Cmunt,  
Jaroslava Merklová a Irena Rezková.

tajenka z minulého čísla skrývala dokončení citátu Marilyn Monroe: Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

přes jakou známou křižovatku vedla 
odklonem v době povodní linka 112?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte dva 
volné vstupy na projekt „Poznejte pražské věže“ a flash 
disk. 
Odpověď zašlete nejpozději do středy 31. července 
2013 na e-mailovou adresu: soutezdpk@dpp.cz  
(předmět Fotosoutěž).

Křížovka: tajenka skrývá jeden z murphyho zákonů: Práce ve skupině je základ, ...

›››

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

vyjmout a vzít s sebou na cestu 
samostatně

•  Každý výlet obsahuje mapu, 
dopravní spojení a GPS souřadnice

•  Systém ikon jednoduše rozlišuje 
náročnost a typ výletu

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

•  Cena: 330 Kč

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

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

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

Úspěšný bestseller

110+33_A4_vozy.indd   1 2.3.2012   14:00:08
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