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V sobotu 14. září 2013 
jsme pro vás připravili:

• 10 účelových autobusových linek, které vás dovezou k jednotlivým objektům  
– 9 linek ze stanice Staroměstská a 1 linka ze Smíchovského nádraží.   
Provoz 18.30–01.15 hodin.

• Metro ze soboty na neděli je již standardně prodlouženo do cca 01.00 hodin, 
navazuje povrchová doprava, P + R budou otevřeny do 02.00 hodin.

• Nevíte, jak cestovat v noci z 14. na 15. září 2013?  
Do 01.00 hodin můžete využít služeb infolinky 296 19 18 17  
a další podrobné informace naleznete na stránkách  
www.dpp.cz a www.prazskamuzejninoc.cz.

Pražská 
muzejní  
noc Oficiálním dopravcem je Dopravní podnik 

hlavního města Prahy
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probíhá druhý prázdninový měsíc, kte-
rý je v Dopravním podniku, stejně jako 
červenec, věnován zkvalitňování služeb 
klientům. Primárně se jedná o opravy 
tramvajových tratí a zastávek během 
letních výluk, zejména v oblasti Prahy 6. 
K nim se letos přidaly i dvě výluky spo-
jené s výměnami výhybek v metru, a to 
ve stanici Kačerov a v depu Zličín. Ale 
jelikož nejen prací je člověk živ, každý rok 
věnujeme během léta část našeho času 
i zábavě a přípravě různých kulturních 
akcí pro naše cestující. Připomenu ales-
poň ty nejzajímavější. 

Letošní, již šestý ročník Kinobusu byl 
zahájen přímo v srdci hlavního města, 
na divácky atraktivním Václavském ná-
městí. Filmový festival jsme odstartovali 
titulem „Líbáš jako ďábel“, a to za účas-
ti režisérky filmu Marie Poledňákové 
a protagonistky Nely Boudové. Stejně 
jako v předchozích ročnících Kinobusu, 
i letos vybíráme dobrovolné vstupné, a to 
do kasičky charitativní sbírky „Pomozte 
dětem“. Jsem rád, že tímto způsobem 
můžeme zprostředkovaně podpořit dob-
rou věc. 

Během srpna a září budou probíhat 
také přípravy na největší kulturní akci 
v Praze, kterou je Pražská muzejní noc, 

čítající desítky otevřených institucí. Z dů-
vodu povodní se její desátý ročník musel, 
stejně jako Kinobus, přesunout. Nový ter-
mín muzejní noci je stanoven na sobotu 
14. září 2013. I letos tak vypravíme pro 
návštěvníky zdarma speciální autobusové 
linky spojující jednotlivé objekty a také 
otevřeme dveře našeho Muzea MHD 
ve Střešovicích. 

Dopravní podnik se ve spolupráci s Po-
licií ČR také dlouhodobě angažuje v or-
ganizaci prvoligových fotbalových zápasů. 
Zejména v případě příjezdů hostujících 

klubů, u kterých se dají očekávat možné 
střety mezi fanoušky. Dopravní podnik 
tak vypravením speciálních autobusů, 
které milovníky fotbalu vozí z vlakových 
nádraží na stadiony, minimalizuje škody 
na majetku, a chrání tak Pražany.

Pevně věřím, že všem našim cestujícím 
se letní akce, na kterých se organizačně 
podílíme, líbí a že přilákají i zaměstnance 
našeho Dopravního podniku. 
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4 Přišlo od cestujících 

Dobrý den, chtěl bych ocenit přístup řidiče auto-
busu linky 183, který odjížděl v pátek 26. 7. 2013 
v 10:56 z konečné – Sídliště Čimice. Na následné 

zastávce se do autobusu „cpal bezdomovec s úlovkem“. 
Pan řidič ho požádal o jízdenku, a když ji dotyčný nepřed-
ložil, požádal ho, aby vystoupil, což bezdomovec bez pro-
blémů udělal. Vše proběhlo hladce. Byl jsem připraven even-
tuálně panu řidiči pomoci, ale nebylo zapotřebí. Jen více 
takových řidičů.  Jan Vaněček 

Dobrý den, velice si cením ochoty paní řidičky, kte-
rá v pátek 19. 7. 2013 na lince 105 na mě při dobí-
hání počkala a ochotně mi vysvětlila další cestu.  

 Elena Ermolová

Dobrý den, chválím rozsáhlou revizorskou akci na noč-
ních linkách v noci z 9. na 10. 7. 2013. Potkal jsem je 
na linkách 54, 55, 56 a 511. Líbila se mi neústupnost kon-

trolorů v dopravních prostředcích, kde vždy více než polovinu 
cestujících tvořili černí pasažéři. Doufám, že se tato akce bude 
opakovat a pomůže tak vymýtit všelijaká nevábná individua a cel-
kově zlepšit obrázek noční MHD. Jen tak dál! Pavel Pernica

Paní řidička se nejprve na křižovatce Národní a Spálené 
bravurně vyhnula bezohlednému řidiči, což je chvályhod-
né, ovšem pak si vše pokazila tím, že si s tupým řidičem 

osobního auta vyměňovala neslušná gesta, což bylo podle mého 
zcela zbytečné. Navíc měla tramvaj ve stanici Národní třída mírné 
zpoždění. Daniel Prouza

Z odpovědi: U řidičky bude provedena namátková kontrola výkonu služby.

Vážení, rád bych Vám poděkoval za možnost prohlédnout si 
provoz metra v rámci akce z webu prahatechnicka.cz. S pří-
telkyní jsme byli na trase C, která byla obsluhována soupra-

vou 81-71, a bylo to vážně moc fajn. Velký dík patří pracovníkům DPP 
Metro, kteří nás celou akcí provázeli. Všichni byli velmi vstřícní a od-
povídali i na ty nejvšetečnější dotazy. Pro velký úspěch jdeme v pro-
sinci znovu, snad se již dočkáme soupravy Ečs. Díky! Jan Pilař

Dobrý den, chtěl bych vědět, proč některé tramvaje 
linky 3 jezdí s černým číslem v zelenožlutém poli 
a některé se zelenožlutým číslem v černém poli. Jed-

ná se zejména o tramvaje, které jedou do vozovny v Kobyli-
sích. Včera jsem se ptal jednoho z řidičů, proč má podle jeho 
slov „inverzní označení“, a bylo mi sděleno, že to nařizuje 
předpis, aby cestující věděli, že tramvaj jede do vozovny. Rád 
bych věděl, kdo takový předpis vymyslel. Trojka cestou do vo-
zovny jede dál než zbytek tramvají. Chápu to v případě, že 
desítka jede z Ďáblice do Kobylis. Tam mi to říká, že jede ně-
kam jinam než do Libně.  Ale u trojky je to nesmysl. Zamyslete 
se nad tím a změňte to. Jiní řidiči mi zase říkali, že trojka odliš-
né číslo cestou do vozovny mít nemusí, protože jede dál. Kde 
je pravda?  Vlado Procházka

Z odpovědi: Každá tramvaj, která zatahuje mimo svou pravidel-
nou trasu do vozovny, má na této trase nastaveno inverzní číslo. 
To je znamení pro cestující, že spoj nejede pouze po pravidelné 
trase. Inverzní číslo nemají pouze spoje linky č. 17 – vypravované 
vozovnou Kobylisy a linky č. 18 – vypravované vozovnou Pankrác. 
Podobně to platí u nočních spojů. 

Dne 2. 7. 2013 jsem nastupoval do autobusu s mým posti-
ženým synem, který je odkázán na vozík. Do zastávky 
Plaňanská přijel v 9:06 autobus linky 133. Snad poprvé jsem 

se setkal s ochotným a usměvavým řidičem, který nejen že mi po-
mohl s vozíkem do autobusu i při výstupu na Ohradě, ale ještě se 
mne zeptal, zda bylo vše v pořádku. Kéž by takových řidičů bylo více. 
Nevím, jak se řidič jmenoval, ale číslo autobusu bylo 3534. Tímto 
bych mu chtěl ještě jednou poděkovat.  Karel Koloszar

Dobrý den, jsem dlouholetým zákazníkem DPP a zaujala 
mě jedna věc, týkající se způsobu předávání hlášených infor-
mací pro cestující v metru. Proč hlášení probíhá ve chvíli, 

kdy do stanice metra vjíždí jedna a mnohdy i obě vlakové soupravy, 
které svým hlukem hlášení z reproduktorů předčí? Cestující pak nic 
neslyší a často neví, čeho se hlášení týká. Nebylo by proto lepší, kdy-
by hlášení probíhalo mimo tuto dobu, nebo ještě v lepším případě 
přímo ve vozech metra? Předem vám děkuji za zvážení a případnou 
nápravu.  Michal Hořejší 

Z odpovědi: Podle charakteru jednotlivých hlášení je potřebné, aby někte-
rá probíhala přímo ve vlaku prostřednictvím vlakového rozhlasu a některá 
ve stanicích prostřednictvím staničního rozhlasu. Individuální spouštění hlá-
šení staničním personálem probíhá po zvážení situace ve stanici a auto-
matické dálkové spouštění se snažíme upravovat tak, aby se uskutečnilo 
mimo příjezd a odjezd vlaků do a ze stanice. Vzhledem ke krátkým inter-
valům mezi vlaky a poměrně velkému počtu hlášení se to zvláště v době 
dopravní špičky ne vždy daří. 

 Vážený pane generální řediteli, 
dovolte mi, abych Vám poděkoval za pomoc 
a podporu při organizování akce Krajské-
ho ředitelství policie hlavního města Prahy  
„VI. Den s Policií České republiky“, která v le-
tošním roce dopadla velice úspěšně v očích 
veřejnosti. Vysoká návštěvnost dokazuje zá-
jem o práci bezpečnostních složek a složek 
integrovaného záchranného systému a je 
oceněním všech, kteří věnují nemalé úsilí při 
prezentaci své profese. 

Za profesionální přístup při realizaci akce, 
kterou bylo možné uspořádat i přes nepří-
znivou situaci způsobenou povodněmi, patří 
poděkování především Vám a Vašim spolupra-
covníkům. Věřím, že naše vzájemná spoluprá-
ce se bude rozvíjet i v budoucnu. 

S úctou Vám ještě jednou děkuji.
 
 Plk. Mgr. Martin Vondrášek
 Ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Z DOPISU MARTINA VONDRÁŠKA, ŘEDITELE KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,  
GENERÁLNÍMU ŘEDITELI DPP MILANU KŘÍSTKOVI ZE DNE 31. 7. 2013:
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Zlepšit cestování v hromadné dopravě má vykázání problé-
mových cestujících. Město se konečně rozhodlo řešit tra-
diční zimní problém se špinavými a zapáchajícími cestujícími v MHD. 
Hlavně v chladnějších měsících si totiž především lidé bez domova 
dělají z pražských tramvají bezplatnou ohřívárnu a noclehárnu. 

Primátor Tomáš Hudeček proto spolu s radním Martinem Dlou-
hým zřizují zvláštní tým, ve kterém se sejdou zástupci z centra so-
ciálních služeb, městské policie a Dopravního podniku. Ti všichni 
budou společně hledat řešení problému, který mnohým Pražanům 

znepříjemňuje cestování městskou hromadnou dopravou. 
„Nedělám si iluze, že půjde o lehký úkol, protože niko-

ho nemůžete k ničemu nutit, ale pokud se podaří tento problém 
alespoň částečně řešit, bude to velký úspěch,“ vysvětluje Hudeček. 
Zatím ještě není jasné, jak přesně chce město bezdomovce z veřej-
né dopravy dostat, ani na kolik celá akce vyjde. Stejně tak magistrát 
zatím neví, jak bezdomovce přimět, aby se myli a převlékali. Podle 
Hudečka musí existovat jak represe, tak ale i motivace k tomu, aby 
bezdomovci častěji využívali služeb v sociálních centrech. 

Jsou jich více než čtyři tisíce a bez nich 
by to nešlo – jde o řidiče tramvají, auto-
busu a metra. Někteří berou svou práci 
jako každou jinou, jiní jsou srdcaři zapálení 

do všeho dopravního. 
A tak i když jsou někdy 
vystudovaní specialisté 

zcela jiných oborů, je jejich splněným snem 
řídit v městské hromadné dopravě. V pět 
ráno neváhají běžet k trati, aby si vyfotili 
nejnovější vlak na železnici za vycháze-
jícího slunce. Trasy linek veřejné dopravy 
znají nazpaměť, nebo je zkrátka fascinuje 
provoz pražského metra. Říká se jim šo-
touši. To označení ale nemají moc v lásce, 
považují je za hanlivé. Tak je nazývejme 
třeba fandové do dopravy. Leckdy mají 
vystudované vysoké školy různých oborů, 
ale srdce je táhne jinam. Aniž by to cestu-
jící věděl, potkává je možná denně – jako 
řidiče tramvají a metra. Třeba na lince C 
jezdí strojvedoucí, který je zároveň i farář 
s vystudovanou teologií. Martin Skočdo-
pole byl už odmalička fascinovaný met-
rem. Jeho otec pracoval v depu Kačerov, 

a tak se po základní škole bez váhání vy-
dal na střední odborné učiliště železniční. 
„Pak jsem nastoupil jako elektromechanik 
do depa na dráze. Poté jsem byl pomocník 
strojvedoucího, výpravčí a následně jsem 
se stal řidičem tramvaje,“ popisuje doprav-
ní kariéru Skočdopole.

Než se ale dostal do metra, ještě něja-
kou dobu to trvalo. Půl roku pracoval jako 
řidič tramvaje. Ale po úrazu, který s jeho 
prací nijak nesouvisel, skončil s těžkou 
zlomeninou nohy dlouhou dobu upoután 
na lůžku. Přemýšlel o životě a tady přišlo 
zásadní rozhodnutí: „Šel jsem studovat te-
ologii. Naše rodina je věřící. Ale když jsem 
se později v té duchovenské praxi rozkou-
kal, začal jsem zjišťovat, že se vzdaluji svým 
známým a lidem, se kterými jsem vyrostl. 
Tedy kolektivu železničářů, strojvedoucích, 
tramvajáků,“ popisuje Skočdopole.

A tak se vrátil řídit tramvaje, až skončil 
v metru, což byl dlouho jeho sen. „A vedle 
toho jsem kněz dobrovolník,“ říká stroj-
vedoucí a kněz zároveň, který některým 
svým kolegům křtil děti, jednoho dokonce 

oddával. Jiný jeho kolega – Lukáš Janírek, 
rovněž strojvedoucí v metru – má zase 
vystudovanou konzervatoř, je to varhaník 
a sbormistr. Dokonce založil sbor Do-
pravního podniku. A jelikož se zaměřuje 
i na církevní muziku, tak kolegovi Skočdo-
polemu několikrát „dopraváci“ zpívali při 
mši. „Založit sbor mě napadlo už na vy-
soké škole. Když jsem studoval učitelství, 
stejně jsem věděl, že půjdu k Dopravnímu 
podniku dělat strojvedoucího, a tam jsem 
chtěl sbor založit,“ vzpomíná Janírek, kte-
rý se po maturitě na strojním učilišti vydal 
na konzervatoř a sbormistrovství studo-
val během studií učitelství na vysoké ško-
le. Stejně jako Martina Skočdopoleho ho 
metro fascinovalo. Už odmalička chtěl být 
strojvedoucím a v roce 2008 se mu jeho 
sen splnil. „Zajímala mě kolejová vozidla, 
ale metro mám nejraději. Je neuvěřitelné, 
jak to celé v provozu funguje,“ říká.

A takových lidí jsou v MHD spousty. Mezi 
řidiči tramvají najdete třeba i právníka nebo 
trumpetistu z orchestru. A proč jdou řídit 
tramvaj? Jednoduše je to baví. 

Magistrát chce vyhnat z MHD špinavé a smrdící bezdomovce

Kdo řídí metro či tramvaj? Právník, farář i varhaník

METRO, 19. čERVENCE 2013

MLADÁ fRONTA DNES, 2. SRPNA 2013

Aneta Řehková

Scan článku 
„V Praze je třeba 
opravit polovinu 
tramvajových tratí“ 
z Lidových novin ze 
dne 7. srpna 2013
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Fotbalový turnaj o Pohár generálního ředitele
V pátek 4. října 2013 se na fotbalovém hřišti areálu Ústředních dílen v Hostivaři uskuteční turnaj v malé kopané „O pohár ge-
nerálního ředitele DPP“. DPP by tímto rád navázal na oblíbenou tradici fotbalových turnajů v Dopravním podniku. Týmy (5+1) 
s účastí minimálně jedné ženy v sestavě se mohou až do 1. září 2013 hlásit na adresu malinkova@dpp.cz. Hrát se bude podle 
pravidel malé kopané s drobnými úpravami a oceněny budou nejen první tři týmy, ale také nejlepší střelec turnaje.  
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Pěvecký sbor zve do svých řad
Pěvecký sbor DPP rád přivítá ve svém kolektivu nové 
členy. Jak uvádí sbormistr Lukáš Janírek, sbor přijímá 
zpěváky do všech hlasových kategorií, prioritně však 
mužské hlasy, tenor i bas. Sborová praxe uchazečů je 
výhodou, zaměstnání u DPP není podmínkou. Zkoušky 
se konají vždy v pondělí v konferenčním sále Vozovny 
Žižkov,  a  to  od  18:30  hodin  (tram  č.  1,  9  zastávka 
Vozovna Žižkov). Zkoušky trvají přibližně dvě hodiny, 
dle potřeby  i  více. Každý  rok  sbor pořádá pěvecké 
soustředění. Zájemci mohou kontaktovat předsedky-
ni sboru Danu Vohralíkovou na tel. č.: 296 193 326, 
nebo napsat na: sbordpp@seznam.cz. 

linka a oslavila Pětatřicetiny
V neděli  11.  srpna  2013 oslavil Dopravní  podnik  35.  výroční  zahájení 
provozu na lince metra A (samotné výročí připadá na 12. srpna 1978). 
Návštěvníci se mohli svézt historickou soupravou 81-71 nejprve ze sta-
nice Dejvická  (dříve  Leninova)  do  stanice Náměstí Míru. Druhá  jízda 
vedla po trase Dejvická – Želivského – Dejvická, zprovozněné v prosinci 
roku 1980, třetí pak z Dejvické přes Strašnickou a zpět na Dejvickou, 
tedy trasou otevřenou v červenci 1987. Čtvrtou jízdou se mohli cestující 
přepravit z Dejvické na Skalku a zpět, pátá je pak z Dejvické zavedla až 
do Depa Hostivař, kam jinak historická souprava zavítává pouze v rámci 
zážitkové  turistiky DPP. Slavnostní akce se zúčastnil  i  generální  ředitel 
DPP Milan Křístek.  

Červencové zahraniČní návštěvy v dPP 
V průběhu července 2013 zavítaly do DPP tři zahraniční delegace. Začátkem měsíce jsme přivítali početnou delegaci z jihokorejské asoci-
ace managementu ze Soulu. Jihokorejští manažeři měli zájem o souvislosti fungování městské společnosti, která poskytuje veřejné služby 
v podobě městské hromadné dopravy. Členové jihokorejské delegace ocenili velmi vysoký standard poskytovaných služeb, přehlednost 
a efektivnost systému MHD v Praze společně s preferováním kapacitní kolejové ekologické dopravy. Druhá červencová zahraniční delegace 
zavítala do DPP z Japonska. Představitelé Úřadu pro rozvoj infrastruktury 
z Tokia, který spadá pod japonské ministerstvo půdy,  infrastruktury, do-
pravy a cestovního ruchu, se zajímali zejména o problematiku krizového 
řízení v podzemní dráze v době povodní a vývoj krizového řízení od po-
vodní v srpnu 2002 k povodním v červnu 2013. Japonská strana projevi-
la zájem o bližší seznámení se s Povodňovým plánem DPP, velmi ocenila 
profesionalitu krizového managementu v době povodní a vysokou úroveň 
ochranného systému metra. Koncem července 2013 se do DPP dostavila 
tříčlenná delegace z východočínského města Tian Jin. Zástupci městského 
autobusového dopravce Tian Jin Bus se zajímali zejména o organizaci ve-
řejné dopravy v Praze v širších souvislostech s přihlédnutím ke zkušenos-
tem s využitím alternativních pohonných systémů autobusů.  

Mercedes Představil citaro ve verzi euro 6
Od 1.  ledna 2014 dojde k dalšímu zpřísnění emisních  limitů pro nová vozidla s naftovými motory (zavedení normy Euro 6), 
které znamená nutnost dalších konstrukčních úprav s očekávanými dopady na spotřebu paliva i pořizovací cenu vozidel. DPP 

proto využil nabídku prezentace nové generace autobusu Merce-
des-Benz Citaro s řadou úprav pro plnění uvedeného limitu Euro 
6. Prezentace se uskutečnila ve středu 10. 7. 2013 v garáži Hostivař. 
Zástupce  společnosti  EvoBus Bohemia  nejprve  v  zasedací míst-
nosti  pohovořil  o  nových  technologiích  v  konstrukci městských 
autobusů Mercedes-Benz  a představil  zcela novou  řadu motorů 
splňujících normu Euro 6. Poté následovala fyzická prohlídka au-
tobusu včetně zkušební jízdy. Dle informací výrobce o výsledcích 
provozních testů je díky řadě inovativních řešení u verze Euro 6 
dosaženo dokonce nižší spotřeby paliva než u stávající generace 
autobusů Mercedes-Benz s motory Euro 5 EEV. 
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Práce s řidiči, to je trvalá debata
S Václavem Jelínkem jsme se sešli v kačerovské garáži, kde prožil většinu své profesní dráhy 
u Dopravního podniku. Téměř sedmnáct let tu „kroutil“ volant a pokračoval jako vedoucí výpravny 
a ředitel garáže. Povídání s ním, coby vedoucím jednotky Provoz Autobusy, nemohlo tedy začít 
jinak než vzpomínáním.
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K oživení starých časů vám pomáhají každo-
roční setkání s bývalými zaměstnanci garáže. 
Jak se na ně těšíte?
Vždy mezi ně rád chodím. Pár součas-
ných pamětníků ještě vzpomíná na mého 
otce. Dříve si mě někteří pamatovali, když 
jsem jako sedmiletý kluk chodil za tátou 
do výpravny na Pankrác, kde tehdy par-
kovaly také autobusy. Upřímně, jsem rád, 
že je vidím, a že oni rádi vidí mne. Řekl 
bych, že jsem na tato setkání začal chodit 
vlastně jako maskot, jako jejich atrakce, již 
jako řidič autobusu. Později jsem to bral 
i jako svou povinnost z pozice vedoucího, 
ale hlavně, že jsme měli možnost se po-
tkat a zavzpomínat. Po letech se i některé 
vztahy narovnaly. Je to jako na vojně – 
vzpomíná se na to dobré. Některá setkání 
čítají hodně přes sto lidí. Někdy je to až 
dojemné, když rodina přiveze bývalého 
zaměstnance na garáž autem až na dvůr, 
protože on sám již cesty není schopen, ale 
o setkání velice stojí. Hodně oceňuji, že 
místní odborová organizace tuto tradici 
stále udržuje.

Vzpomněl jste svého otce.  
Jak ten se v Dopravním podniku zapsal?
Otec pracoval jako průvodčí. Díky němu 
jsem vstoupil na půdu Dopravního pod-
niku, a to na zmíněné Pankráci, kde teh-
dy garážovaly i autobusy. Když se otevřela 
kačerovská garáž, přešel tam v roce 1966 
i on. V témže roce jsem nastoupil do uči-
liště a dva roky nato v rámci praktické vý-
uky na Kačerov,  těsně předtím, než sem 
přišla sovětská vojska. Živě si vybavuji, že 
v místech, kde je dnes Jižní spojka, byli 
cizí dělostřelci a vojáci si tam na poli ko-
pali brambory. Z garáže jsme na ně dale-
kohledy koukali, jak měli namířená děla 
na Prahu. To byly zážitky sedmnáctile-
tých kluků. A otec? Když skončily funkce 
průvodčích, dostal ne zrovna zajímavou 
práci. Sloužil na Libuši u sokolovny, kde 
stotřináctka musela couvat, a to bylo nut-
né zajišťovat tzv. poučenou osobou. Měl 
tam budku bez možnosti vytápění, v níž 
byla hrozná zima. A jako důchodce pak 
ještě sloužil ve vrátnici. K podniku se 
vlastně dostal nechtěně. Byl vyučený pe-

kař a po problémech s průduškami musel 
okamžitě od mouky pryč. Začínal ještě 
na autobusech Praga RN, kde průvodčí 
otvírali dveře pákou. Tam jsem jako malý 
kluk přepínal řidičovi blinkr.

O sobě jste prozradil první kroky.  
Jak to pokračovalo?
Po vyučení automechanikem jsem téměř 
dva roky pracoval v dílně na tzv. střídač-
ce a po vojně jsem chtěl jít hned jezdit 
na autobus. Řidičák skupiny C jsem měl 
z učiliště a na vojně jsem získal praxi. Půl 
roku jsem ještě pracoval v dílně, protože 
byl na těchto místech velký nedostatek 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

›››

Václav Jelínek nastoupil k DPP v roce 1968 do garáže 
Kačerov. Po dvouleté vojenské službě pracoval v kačerov-
ských dílnách, aby po půl roce začal načítat první kilometry 
jako řidič autobusu. Volantu zůstal věrný do roku 1990, 
kdy se stal vedoucím výpravny garáže Kačerov. Koncem 
roku 1994 se stal ředitelem garáže a v roce 2001 doprav-
ním náměstkem o.z. Autobusy. Po reorganizaci v roce 2004 
přijal funkci vedoucího jednotky Provoz Autobusy.
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pracovních sil a nutně potřebovali auto-
elektrikáře. Potom jsem se dostal za vo-
lant „erťáka“ (Škoda RTO – pozn. red.). 
V roce 1988 jsem ukončil pětiletou do-
pravní průmyslovku v Masné ulici. Byl 
jsem sám překvapen, jak dobře mi to 
šlo, takže jsem měl snahu se s kamará-
dem přihlásit i na vysokou školu. Pražská 
pobočka žilinské vysoké dopravní školy 
se otvírala ob rok, takže jsme měli od-
klad na rok 1989, jenže v tomto roce vše 
padlo. Řídil jsem tak až do května 1990, 
kdy jsem nastoupil jako vedoucí výpravny 
Kačerov, a bylo po škole. 

Z tak dlouhé praxe za volantem musíte mít 
vedle zkušeností i spoustu zážitků…
Vzpomínám, když jsme jako parta 16 
řidičů na lince 215 měli mobilní buňku 
na konečné, kde jsme měli formou sa-
moobsluhy s kasičkou na peníze k dis-
pozici nápoje i potraviny. O vše jsme se 
starali sami, ale na tehdejší dobu to bylo 
něco nevídaného. Ale původně jsem začí-
nal na linkách, jako 135, 136, které vedly 
napříč městem. Ve špičce byly přeplněné, 
sotva se daly zavřít dveře. Poměrně rychle 
jsem se dostal na tzv. malý kačerovský dia-
gram, kde jsem jezdil především linky 114 
a 113 na okraji Prahy, později 215. To jsem 
měl rád, protože mně krátké linky nevadi-
ly. S cestujícími jsme se znali a můžu říct, 
že jsme měli většinou přátelský vztah. 
Byli jsme pro ně jejich řidiči, kteří hned 
na zastávce poznali, kdo ráno chybí a od-
kud vyběhne, aby autobus doběhl. Ně-
kdy přinesli i nějaké ovoce ze zahrádky 
a v Písnici některé z nás zvali i na večeři. 
Nejprve tedy „erťáky“, pak autobusy řady 

ŠM a končil jsem na Karosách. Tehdy více 
než dnes záleželo na tom, jaké máte par-
ťáky, a na ty jsem měl štěstí. O vůz jsme 
se starali spolu. Poté, co mi první parťák 
emigroval do Kanady, jsem raději čekal 
několik měsíců na toho pravého. Výběr se 
povedl a vydrželi jsme spolu řadu let, až 
do konce mojí řidičské kariéry. 

Jako věrný zaměstnanec zdejší garáže jste 
tedy musel zažít tzv. experiment Kačerov?
Projekt byl tehdy hodně diskutovaný. 
V té době jsem jako vedoucí výpravny 
měl na starosti i ekonomiku dopravy. Stali 

jsme se vlastně konkurencí „zbytku“ auto-
busů. Hlídal jsem vyváženost linek, pro-
tože jak je všeobecně známo, jednotlivé 
linky se v nákladovosti velmi liší. Poslední 
čtvrtletí experimentu jsem zažil už jako 
ředitel garáže. Akce vyšla ekonomicky 
velmi dobře a tak i byla vyhodnocena, ale 
už nebyla vůle něco podobného zopako-
vat. Bez ohledu na experiment byla garáž 
velmi autonomní, v té době jsem si sám 
uzavíral smlouvy, sám si vybíral dodava-
tele a pak za to nesl zodpovědnost. Byla 
to zajímavá doba, hodně se dbalo na eko-
nomiku i na soutěžení mezi garážemi. 
Motivace byla velká, z ušetřených peněz 
se část dala reinvestovat do garáže. 

Funkce ředitel garáže skončila s velkou 
reorganizací v roce 2004, kdy jste se stal 
vedoucím jednotky Provoz Autobusy…
Ano, tehdy podnik přešel na jednotky. 
Z Kačerova jsem ovšem odcházel o něco 
dřív, a to v roce 2001. Tehdejší dopravní 
náměstek byl jmenován ředitelem o.z. 
Autobusy a mě si vybral jako nástupce. 
Poměrně dlouho jsem se bránil, protože 
práce na Kačerově mě velice bavila, ale 
nakonec mě asi po půl roce přesvědčil 
a stěhoval jsem se na Centrální dispečink. 
Byl jsem jedním z těch, který změnu roku 
2004 za autobusy připravoval. V říjnu 
v novém organizačním schématu začaly 
fungovat autobusy, takže jako první jsme 
si prošli i některé dětské nemoci.

Hovoří se dnes často o stresu, kterému jsou 
řidiči vystavováni. Vy můžete srovnávat… 
Stres z řízení v dnešním provozu je sa-
mozřejmě vysoký. Ale, bohužel, patří 

Jednotka 
Provoz Auto-

busy (JPA) dnes 
představuje 
celkem 2450 

zaměstnanců, 
z toho např. 
2284 řidičů,  

83 zaměstnan-
ců na autobuso-
vém dispečinku, 
55 zaměstnan-

ců výpraven 
a 28 zaměst-

nanců na úseku 
vzdělávání, 

správy a vedení 
jednotky. 



Sám jsem nafotil 
mraky fotek, ale 
svoji vlastní v auto-
buse mám jedinou, 
kdy mě vyfotil ko-
lega. Nevím ani kdy 
a kde, možná kolem 
roku 1974, říká 
k tomuto snímku 
Václav Jelínek. 
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k dnešní době a máme jej v určité míře 
všichni. Ale dříve byl také. Dnes spíše vi-
dím velký rozdíl v tom, že jsou agresivní 
někteří cestující, kteří útočí na řidiče často 
bez příčiny, a větší agresivita je také na sil-
nicích. Dnes jsou navíc jiné tlaky – řidič 
je sledován přes GPS, musí ovládat více 
zařízení, hlídat vteřinová nadjetí apod. 
Určitě je z tohoto pohledu práce nároč-
nější a ne každý je schopen ji vykonávat, 
ale říkám, že většina lidí si nakonec na vše 
zvykne. Myslím, že jsem jezdil perfektně, 
ale poprvé s lidmi to pro mne také nebylo 
úplně jednoduché – jedny dveře, druhé 
dveře, pohledy do všech zrcátek, hustý 
provoz v centru a „našponovaná“ jízdní 
doba. Ale po nějaké době se z toho stala 
vcelku rutina. 

Jaké dnes používáte metody přípravy  
řidičů na složité situace?
V roce 2009 se spustilo velké jednorá-
zové školení od externí firmy. Probíhalo 
v rámci běžného školení jako 4hodinová 
nástavba s cílem přiblížit asertivní cho-
vání, zvládání stresových situací, přístup 
k problémům i předcházení jim. Od loň-
ského roku se mi podařilo k zákonnému 
školení prosadit 4hodinovou nástavbu, 
která v anonymní anketě dopadla dobře. 
Snažíme se probírat v rámci vlastní kapa-
city otázky nejčastějších problémů – na co 
chodí stížnosti, typické konfliktní situace, 
jaký smysl mají požadavky na řidiče z naší 
strany, seznámení s novými typy vozů, 
s informačními systémy, aby znali trendy 
v technologiích. Jedna z rad je, aby v žád-
ném případě při jakémkoli konfliktu ne-
opustili kabinu. V tom objemu lidí je ve-
lice těžké nějak zobecnit všechny otázky, 
které vznikají. Nadstavba probíhá v naší 
autoškole, neboli v oddělení Vzdělávání 
Autobusy. 

Novým zdrojem informací je i nově zavedené 
Manipulační pracoviště na Kačerově. Jaký 
bude jeho vývoj?
Manipulační pracoviště se bude samo-
zřejmě rozvíjet a do konce roku 2013 by 
jím měly být vybaveny všechny garáže 
(více v DP kontaktu 5/2013 – pozn. red.). 
V tuto chvíli se čeká „jen“ na nákup HW. 
Na Kačerově se zatím testuje, zkouší. Jde 
o atraktivní a vcelku pozitivně přijímanou 
novinku. Jako jednu z inovací bych viděl 
obrazové přílohy a videa, které oživí sdě-
lované informace. 

Vedoucí jednotky… To je mimo jiné i o každo-
denním řešení mezilidských vztahů…
Zní to ohraně, ale snažím se, aby se nálada 
nezhoršovala tak, jak se to ve společnosti 
obecně děje. Lidé jsou dnes snadno chyt-
laví, hned se cítí dotčení, těžko přijímají 

kontroly. Většinu, která to bere, slyšet není, 
té menšině je třeba naše záměry vysvětlo-
vat. I řidič si musí uvědomit, že poskytuje 
službu jako každou jinou, a z tohoto úhlu 
pohledu je sledován. A nikdy nepřijde 
doba, kdy např. zcela vymýtíme agresivní 
cestující. Snažíme se předávat informace 
prostřednictvím četařů, protože řidiče ni-
kdy nesvoláme v jeden čas na jedno místo. 
Takže jde o trpělivé a soustavné vysvětlo-
vání směrem k četařům, na provozní ko-
misi anebo individuálně. A připomínat, 
že konkurence v autobusové dopravě je 
a bude sílit. To, že jsme stále silní a do-
minantní, nebude automaticky platit na-
věky. Nejnáročnější je trvalá práce s lidmi. 
Navíc to chce udržet rozumný partnerský 
vztah s odbory, kterých je tu ale hodně, 
a o to je vše složitější. Na zamyšlenou je 
ale tendence z poslední doby, kdy moc lidí 
mluví do všeho. Kdy k jednomu úkolu se 
sejde s připomínkami hodně lidí, kdy ně-
kteří o problému dostatek informací mít 
prostě nemohou. Nápad mohu dát přeci 
ke zvážení, mohu oponovat, ale musím 
věřit tomu, že ti, kdo to mají na starosti 
a mají odpovědnost, o tom vědí nejvíc 
a rozhodnou. Zasahovat do všeho s ne-
psaným právem veta – to minimálně zdr-
žuje a přetěžuje.

Je léto, doba pravidelných rekonstrukcí tram-
vajových tratí, a tedy náhradních autobuso-
vých doprav. Jak to zvládáte letos?
Náhradní doprava v letních měsících 
je naším pravidelným úkolem. Letos se 
nám sešly dvě celoprázdninové výluky: 
9  vozů pro výluku ve Vršovicích a 15 pro 
Evropskou. K tomu připočtěme sváteč-
ní výluku na trase metra C při výměně 
výhybek na Kačerově, to máme dalších 
40 „kloubů“. Takže není to málo. Dříve, 
kdy bývalo málo řidičů a museli jsme jim 
omezovat dovolené, to bylo složitější. 
Pokud vím, tak letos si naprostá většina 
lidí vybírá dovolenou v plánovaných ter-
mínech. 

Nesrovnatelné je to asi se zajištěním NAD 
v době letošních povodní… 
Ano, a to zejména s náhradní dopravou 
XC. Nepřetržité změny, požadavky z ho-
diny na hodinu – to znamenalo mimo jiné 
neustálý kontakt s řidiči o jejich aktuálních 
časových možnostech ve vazbě na měnící 
se potřeby DPP. Měli jsme na lince XC 53 
vozů a 6 záložních, v jednu chvíli v Praze 
jezdilo 91 autobusů a 157 řidičů navíc. 
V autobusech máme velice operativní in-
formační systém, který odpovídá potřebě 
jejich častého využití mimo plánované 
linky. Rychle jsme schopni ho přenasta-
vit což vzniklo už během vývoje, který 
byl právě proto veden odlišně od tram-

vají. Palubní počítač, který řídí všechny 
periferie autobusu, obsahuje jízdní řády, 
všechny varianty tras, všechny předpoklá-
dané NAD za metro, za tramvaje apod. 
Na jízdní řády XC se ale tentokrát čekalo 
až do výjezdu a u některých autobusů byly 
nahrávány až při výjezdu nebo dokonce 
až na lince. To už jsou extrémní situace, 
které se při povodních mohou stát. Ope-
rativnost, časový stres, přitom maximální 
pečlivost a komunikace s řidiči, to jsou asi 
největší atributy krizové dopravy. 



Práce na Kačerově 
byly logisticky  
náročné – probí-
haly tu dvě výměny 
výhybek najednou.

B+C: Další úspěšné výměny výhybek
Seriál pokračuje. Pražské metro získalo další nové výhybky. V rámci výluk tak Dopravní podnik 
pokračuje ve výměnách výhybek – letos po stanici I. P. Pavlova přišel na řadu Kačerov, Zličín 
a zbývají Háje.
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To, že se výluky z důvodu časo-
vé náročnosti prací připravují 
na termíny, kdy je k víkendům 

„přilepen“ státní svátek, že výměny vý-
hybek započaly v loňském roce o Veliko-
nocích, jaký je sled pracovních činností 
spojených se samotnou výměnou, čtenáři 
DP kontaktu znají. Tentokrát se podívá-
me na poslední dvě akce z hlediska jejich 
odlišností. 

Kačerov: logisticKy náročný
Červencové svátky patřily podle plánu 
výluce provozu metra mezi stanicemi 
Budějovická a Háje z důvodu výměny 
dvou výhybek ve stanici Kačerov, což bylo 
poprvé, kdy se měnily dvě výhybky najed-
nou v jedné stanici. Logistickým oříškem 
bylo, že pracoviště byla přístupná pouze 
z jedné strany, z odbočných větví k depu. 
„Pasivní přístup byl sice ze všech zbývají-
cích směrů, tedy k nástupišti i do přímého 
směru směrem k Roztylům, ale vlaky jsme 
mohli pouze vyložit nebo naložit a už tam 
musely zůstat po celou dobu výluky až 
do doby zprovoznění výhybek,“ popisuje 
zvláštnost Zdeněk Rampa, vedoucí od-
boru Řízení provozu. Proto např. pražce 
musely být předem složeny na nástupišti, 
kolejivo podél stěn apod. 

Rozvrženo muselo být vše pečlivě tak, 
aby za omezených dopravních možnos-
tí bylo možné zásobovat obě pracoviště. 
Počítat se muselo s fázovým posunem, 
kdy se začalo pracovat na jedné výhybce, 
u níž práce došly do určité fáze, a započa-
lo se na druhé. Odstavené vlaky mezitím 

sloužily jako složiště materiálu. „Byla to 
odlišná situace od ostatních výhybek, které 
byly dostupné z několika stran a dvoucestný 
bagr mohl nakládat dost materiálu i díky 
tomu, že přejížděl po výhybce, než se celá 
snesla,“ vysvětluje Zdeněk Rampa a po-
kračuje: „Tady ne. Nařezaly se kusy kolejiva 
nebo pražců a odnášely se ručně na služební 
vlak. Proto byla nutná ještě větší pečlivost 
při přípravě logistiky, kapacity techniky 
a lidí. Za to musím dodavatele, tedy firmu 
Skanska, opravdu pochválit, a jmenovitě 
pak stavbyvedoucího ing. Krulikovského.“ 
Každá obdobná akce je nejen o dobrém 
plánu, ale i o umění řešit problémy prů-
běžně, jak potvrzuje Ivan Přibyl, vedou-
cí provozu Traťové hospodářství: „Je 
pravda, že tzv. ,niců‘, které se vždy stávají 

a musejí se řešit za pochodu, bylo na Kače-
rově nejvíc. Někdy to může zaskřípat v do-
pravním zajištění, jindy vzniknou drobné 
poruchy na mechanizaci, může vypadnout 
elektřina apod. Tady se toho událo nejvíce, 
došlo k drobnému časovému skluzu, ale o to 
je cennější, že se vše podařilo překonat.“

Zličín: neplánovaný, ale nutný
Neplánovaně přibyla do seznamu výměn 
výhybek roku 2013 akce s názvem depo 
Zličín, která probíhala od 20. do 27. čer-
vence, tedy v době tvorby tohoto článku. 
Dopad povětrnostních vlivů na Zličíně 
je známý, takže odborníci hovoří o cha-
rakteru některých pražců v depu v nad-
sázce jako o „instantním“. V části zhlaví 
musela být snížena rychlost na 10 km/h. 
„Kritickým se stalo rozhodující křížení, kde 
se setkává zhlaví depa a spojovací koleje ze 
stanice Zličín,“ popisuje Zdeněk Rampa. 
Ve finále šlo o výměnu hned čtyř výhybek, 
tvořících dvojitou kolejovou spojku. „Ma-
teriál se do prostoru zhlaví dal tentokrát 
navážet nákladními automobily. A neod-
myslitelný pomocník, dvoucestný bagr, už 
byl na svém místě,“ dodává Rampa. 

Po celou dobu rekonstrukce bylo zcela 
vyloučeno kolejové spojení mezi depem 
Zličín a tratí B. Z tohoto důvodu nebyl 
na trať vypraven běžný počet vlakových 
souprav. K dispozici byly jen ty, které zů-
staly přes noc deponované ve stanicích tra-
ti B. Dopravní špička si vyžádala speciální 
řešení: „Ve všedních dnech byl nutný přetah 

Petr Ludvíček, foto: Ivan Přibyl



I když v depu Zličín 
byl objem prací na 
relativně malém 
prostoru značný, 
dopad na provoz 
linky B se podařilo 
minimalizovat.
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tří souprav z depa Hostivař po části ,áčka‘, 
spojkou na trať C a po obratu na Kačerově 
až na trať B; po skončení špičky stejnou ces-
tou zpět. Deponovací kapacita na zbytku 
trati B byla zcela vyčerpaná,“ říká Zdeněk 
Rampa. Zároveň dodává, že dopravnímu 
úseku se podařilo připravit variantu ná-
hradní dopravy tak, aby to cestující za-
znamenali méně, než původně navržené 
vyloučení celého úseku na trati. Na týden 
„odstřihnout“ Zličín nebylo vhodné ani 
z důvodu velmi husté sítě linek PID. 
V grafikonu tratě B tak došlo k omezení 
intervalů ve špičce a zaveden byl pásmový 
provoz v úseku Nové Butovice – Zličín. 
V pracovních dnech se změnily některé 
linky, které zpravidla končí na Lukách 
a zajížděly až ke stanici Nové Butovice – 

tím se vykryl výpadek vzniklý zavedením 
pásmového provozu. 

Háje: podZimní dvoufáZová aKce
„Výhybkový“ kalendář 2013 uzavírá akce 
Háje, ovšem v pozměněném scénáři. Vý-
luka bude zahájena po ukončení provozu 
v noci na sobotu 26. října. Bude se prová-
dět úplná sanace výhybky č. 2 ve 2. koleji, 
což je dojezdová kolej z centra. Výluka 
skončí zahájením úterního provozu 29. 
října a hned poté, v pátek 1. listopadu, 
začne už večer další výluka na Hájích 
na výhybce č. 1, a to pouze o prodloužené 
víkendové výluce. Do provozu bude sta-
nice Háje uvedena se zahájením provozu 
v pondělí 4. listopadu. Původně měly tyto 
dvě výluky proběhnout v jednom termínu.  

„Když jsme rozebrali všechny možnosti 
logistického zajištění, zjistili jsme, že by ko-
lidovaly jízdy služebních vlaků ve 2. koleji 
s jízdami osobních vlaků od Budějovické,“ 
rozebírá situaci Zdeněk Rampa a dodá-
vá: „Nemůžeme připustit riziko, že by došlo 
k jakékoliv mimořádné situaci při obratu 
služebního vlaku při jízdách mezi depem 
a pracovním místem. Znemožnili bychom 
si obraty osobních vlaků na Kačerově a celá 
náhradní varianta provozu metra by byla 
narušena. Improvizovat při takovém stavu 
už není možné. Proto jsme rozhodli rozdělit 
výluku na dva víkendy.“

Aby po skončení výluky mohl být 
ve stanici Háje plnohodnotně zahájen 
provoz, musí z depa Kačerov do stanice 
včas dojet šest souprav. „O tuto dobu se 
zkracuje pracovní doba pro výluku. A to byl 
druhý důvod, proč výměnu obou výhybek 
na Hájích není možné stihnout za jednu 
třídenní výluku,“ doplňuje Rampa. Před-
pokládá se, že ještě pět dní po výluce bude 
na nové výhybce zavedena tzv. pomalá jíz-
da 20 km/h. Tyto výhybky jsou pojížděny 
v převážné většině v poloze do odbočky, 
tedy v poloze minus, a jsou tak díky boč-
ním silám, které při jízdě vznikají, citlivé 
na zachování geometrické polohy. Než 
dojde k poslednímu podbití, musí si vý-
hybka sednout do štěrku a teprve potom 
je možné povolit plnou rychlost, tedy 
40 km/h do odbočky.

„Věřím, že všechny tyto popsané práce 
proběhnou bez problémů a cestující pochopí 
jejich nezbytnost,“ uzavírá debatu Zdeněk 
Rampa. 



Kolejová divočina v Praze 6
Rozsáhlá výluka tramvajové dopravy zasáhla na konci června Prahu 6. Mimo provoz jsou všechny 
tři trati od křižovatky Prašný most, ke Špejcharu, k Brusnici i na Vítězné náměstí. Dál se nejezdí ani 
směrem na Divokou Šárku a do Podbaby, odříznutá od sítě je tedy i vozovna Vokovice.
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P roč tak velké přerušení provo-
zu? Výluky souvisejí především 
se dvěma velkými investičními 

akcemi. Jsou jimi výstavba tunelového 
komplexu Blanka, která zasahuje do ob-
lasti Prašného mostu, a prodloužení me-
tra A do Motola, jež vyvolává omezení 
v Evropské ulici.

Tyto dlouhodobě naplánované akce 
DPP využil pro realizaci svých dalších 
investičních záměrů. Jde o rekonstrukci 
nosných konstrukcí ve vozovně Vokovice, 
současně s částečnou rekonstrukcí zhlaví, 
a rekonstrukci tratí v Evropské, Svatovít-
ské a v části ulice Milady Horákové mezi 
Prašným mostem a Brusnicí.

K „PrašňáKu“ Po dvou Kolejích
Ale pojďme postupně, směrem z centra. 
Mezi Špejcharem a Prašným mostem 
provádí Metrostav v rámci výstavby kom-
plexu Blanka a v režii Odboru městského 
investora zatravnění a zadláždění trati, 
která je zřízena ve štěrku na pražcích. 

Současně se překládá posledních přibliž-
ně 150 metrů úseku před Prašným mos-
tem, kde dochází k odstranění dočasných 
kontraoblouků a narovnání celého úseku. 
Opětovně se zřizují rozřazovací koleje 
ve směru ke křižovatce. Ty budou mít 
proti stavu „před Blankou“ lepší geomet-
rii a umožní tak zavedení první rychlostní 

výhybky na pražské tramvajové síti. (Více 
o ní připravíme do zářijového čísla.)

Po překročení křižovatky směrem pří-
mo probíhá výstavba nových zastávek 
Prašný most, které budou přístupné pod-
chodem i úrovňově. Zastávka ve směru 
z centra bude odsunuta přibližně 80 met-
rů za křižovatku. Zde končí stavba Blan-

Miroslav Grossmann, foto: Jaroslav Žára, Josef Režný a autor

Nahoře: Zastávky 
Vítězné náměstí 
budou bezbariérově 
přístupné. Ve spodní 
části fotografie je 
vidět výhybka před 
kolejovou splítkou, 
která bude začínat 
před kruhovým 
objezdem.

Ve stínu výstavby 
metra probíhá  
tato zásadní rekon-
strukce v oblasti 
současné zastávky 
Horoměřická.
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ky a navazuje již dokončený úsek stavby 
TTV a TT Milady Horákové, kterou 
realizovala v dubnu vlastními silami jed-
notka Dopravní cesta Tramvaje. Obě na-
vazující stavby jsou realizovány systémem 
W-tram se živičným krytem, použita je 
žlábková kolejnice NT1.

Pokud od Prašného mostu odbočíme 
do Svatovítské ulice, najdeme zde přelož-
ku trati na nový most přes železniční trať 
na Kladno. Stavba Blanky končí u kři-
žovatky s Wuchterlovou ulicí. Navazuje 
akce TTV a TT Svatovítská, kterou již 
opět zajišťuje DPP. I tento úsek je řešen 
systémem W-tram.

SPlítKy na vítězném náměStí
Nové zastávky Vítězné náměstí jsou 
pouze na délku jedné a půl soupravy, což 
bude mít za následek snížení plynulosti 
a rychlosti provozu tramvají kolem této 
velmi frekventované stanice. Pozitivem 
pro MHD je naopak zrušení přejezdu 
na jižním konci nástupišť. Obdobně jako 
ve směru od Podbaby je na Vítězné ná-
městí také ve směru od Svatovítské do-
sazena před větvení tratí kolejová splítka, 
která umožní stavění výhybky již před 
vjezdem na kruhový objezd, a také vyšší 
rychlost průjezdu do odbočky.

Tím se dostáváme k Evropské třídě. 
V jejím prvním úseku se rekonstruuje 
(v rámci prodloužení metra A) stropní 
deska stanice Dejvická. Zde bude trať 
zřízena opět systémem W-tram s živič-
ným krytem. V rámci akce bohužel hrozí 
realizace dalšího paskvilu (plně v soula-
du s normou), který by vedl ke zdržo-
vání tramvají i chodců a růstu nákladů 
na provozování MHD. V místě dosud 
neřízeného místa pro přecházení přes trať 
u zastávek Dejvická (s nulovou nehodo-
vostí) je vize na vznik přechodu řízeného 
po vzoru Hradčanské nebo Želivského.

Pod výstavbou metra se ukrývají také 
definitivní přeložky tramvajové trati 
v okolí zastávek Horoměřická (nově Bo-
řislavka) a Nádraží Veleslavín. Zde budou 

použity bezžlábkové kolejnice S49 a vět-
šinou zatravněný svršek.

S49 v evroPSKé ulici 
V úseku Horoměřická – Vozovna Vo-
kovice vyplní zbylé úseky trati akce s ná-
zvem RTT Evropská. Tu vyvolala přede-
vším značná devastace trati od Džbánu 
po Sídliště Červený Vrch způsobená 
autobusy, patřícími zejména dopravcům 
mimo PID, které v tomto úseku užívají 
koleje nelegálně. V reakci na tento stav 
byla dodatečně zahájena příprava akce, 
která má tak oproti ostatním činnostem 
v úseku zpoždění. V tuto chvíli ještě ne-
skončil proces výběru zhotovitele.

Ve většině trati bude bezžlábková ko-
lejnice a otevřený svršek, což by mělo 
výrazně zlepšit komfort i rychlost jízdy 

a snížit hluk z provozu. A nakonec se 
sluší doplnit, že v rámci RTT Evropská 
vznikne i třetí splítka na Vítězném ná-
městí, v tomto případě od Evropské.

Kromě těchto viditelných činností je tře-
ba zmínit také rekonstrukci vozovny Vo-
kovice, která bude po skončení prací plně 
připravena na příjem nových vozů 15T.

Zprovozňování jednotlivých tratí bude 
probíhat ve vlnách. V té první bude 
29.  září otevřena křižovatka Prašný most 
a všechna její ramena. To znamená, že 
začnou jezdit tramvaje od Špejcharu přes 
Hradčanskou a přes Prašný most přímo 
na Vozovnu Střešovice a také vpravo 
na Vítězné náměstí a dále do Podbaby. 
Ve druhé vlně bude zprovozněna Evrop-
ská ulice. Termín lze zatím odhadovat 
na měsíc listopad. 

Nahoře: Před 
zastávkou Prašný 
most skončil na jaře 
DPP s realizací své 
akce v ulici Milady 
Horákové. Nyní 
Metrostav realizuje 
navazující část trati 
směrem k Prašné-
mu mostu, v rámci 
výstavby komplexu 
Blanka. 

Dole: Jen výstupy 
z metra připo-
mínají, že toto je 
místo pro zastávku 
Dejvická. Tato akce 
probíhá v rámci 
prodloužení metra 
A, rekonstrukce 
stropní desky.



Pohled do strojov-
ny – od roku 1932 
strojní zařízení 
zajišťuje plynulý 
chod lanovky

Vedoucí provo-
zovny LD Petřín 
Pavel Kejha pracuje 
v DPP od roku 
1996. Na lanové 
dráze je dvanáctým 
rokem. 

Vlevo: Řízení 
lanovky se provádí 
z „velína“, který je 
umístěn na Petříně. 

Představujeme:  
Lanová dráha na Petřín
Při výběru provozu DPP, který by se objevil v srpnovém čísle, nás inspirovalo krásné slunečné 
počasí. A protože léto v metropoli je především časem turistů a výletníků, vypravte se s námi 
na kopec vysoký 327 metrů, na jehož vrcholu stojí česká obdoba Eiffelovy věže a nejen dětmi 
oblíbené zrcadlové bludiště. Vítejte na Petříně, kam nás doveze lanovka, jejímž provozovatelem je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy. 
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Na personální skladbu, technická 
i další specifika práce na Petří-
ně  jsme  se  zeptali  vedoucího 

provozovny LD Petřín Pavla Kejhy.

Od kterého roku funguje lanovka v této 
podobě a na jakém technickém principu? 
Lanovka v této podobě funguje od roku 
1985. Na horní stanici Petřín je umístě-
na strojovna se strojním zařízením z roku 
1932, které zajišťuje chod lanovky. Hlavní 
lanový kotouč  je poháněn přes otevřený 
ozubený  převod  a  jednostupňovou  pře-
vodovou  skříň.  Soustrojí  pohání  stejno-
směrný motor typu S 315 S604 s cizím 
buzením, napájený 400 V z tyristorového 
měniče  a  kompenzovaný  ve  zvláštním 
režimu. Výkon  hlavního  motoru  je  130 
kW/730  ot./min.  Původní  Ward-Leo-
nardovo soustrojí o výkonu 137 kW, kte-
ré napájelo hlavní motor, slouží dnes jako 
záložní  zdroj.  Přes  toto  strojní  zařízení, 
tedy hlavní lanovnici a šikmou lanovnici, 
je protaženo tažné lano, na jehož koncích 
jsou připevněny kabiny lanovky. 

Kdo byl dodavatelem kabin a jaké jsou jejich 
základní technické parametry? 
Výrobcem byla Vagónka Studénka. Vozy 
jsou  konstruovány  na  částečně  uprave-
ných podvozcích z roku 1932, jsou 12,1 m 
dlouhé a 2,4 m široké. V čelních kabinách 

vozů  jsou  umístěna  stanoviště  obsluhy. 
Jde  o  prostor  s  ovládacím  panelem  ob-
sluhovaným  lanovkářem.  Vůz  lanovky 
je  rozvržen  do  pěti  oddílů  pro  cestující 
a v každém oddílu můžeme přepravovat 
pět sedících a patnáct stojících cestujících. 
V určených oddílech je možné přepravo-
vat dětské kočárky i kola. 

Zmínil jste přepravu kol a dětských kočárků. 
Vážou se na ni nějaká omezení?
Samozřejmě u kol určité omezení je, a to 
v případě, kdy je zvýšený nárok na přepra-
vu cestujících. Dle smluvních přepravních 
podmínek rozhoduje o možnosti přepravy 
obsluha  lanové dráhy. V praxi  to  vypadá 
tak, že v případě většího počtu čekajících 
cestujících obsluha přepravu kola nepovo-
lí. Přestože naši  jednoznačnou preferenci 
mají  cestující,  počet  přepravených  kol  se 
v poslední době zvýšil. Průměrně přepraví-
me v letních měsících 340 kol měsíčně. 

Trendem dnešní doby je bezbariérovost. Jak 
je to u vás s přepravou handicapovaných 
občanů?
To je trochu citlivé téma. Nájezdové plo-
chy nejsou ideální, v podstatě se dá říct, že 
tu nejsou žádné. Obsluha je sice do určité 
míry schopna pomoci vozíčkářům a han-
dicapovaným osobám s nástupem i výstu-
pem, nicméně i cesty po parku jsou pro 

imobilní osoby strmé. K bezbariérovosti 
byly  už  vypracovány  návrhy  a  částečné 
projekty, probíhají průběžná konzultační 
jednání a celá tato problematika se aktu-
álně řeší. 

Kolik na lanovce stabilně pracuje lidí a co mají 
na starosti?
Každou směnu tvoří minimálně dva pra-
covníci  pro  obsluhu  pohonu  –  elektro-
mechanici nebo strojní zámečníci. Jeden 
z nich je vedoucím směny a druhý na po-
zici údržby. Vedoucím směny je ten, který 
provede  ranní  přípravu,  vizuální  kont-
rolu  před  kontrolním  chodem,  prověří 
bezpečnostní  prvky  a  následně  provede 
kontrolní jízdu. Pokud tuto jízdu kladně 
vyhodnotí, zahájí provoz lanovky.

Pro obsluhu vozů a stanic jsou zapotřebí 
minimálně čtyři lanovkáři. Dva lanovkáři 
obsluhují  vozy  a  dva  podávají  informa-
ce  ve  stanicích.  V  době,  kdy  vozy  stojí 
ve  stanicích,  všichni pracovníci  dozorují 
a organizují plynulost nástupu cestujících. 
Abychom  mohli  umožnit  zaměstnan-
cům  zákonnou  přestávku  na  odpočinek 
a stravu, je určen jeden pracovník v jiném 
turnusu, tzv. „vyražeč“, který ostatní pra-
covníky po dobu čerpání přestávky střídá. 
Protože lanovkáři přicházejí do přímého 
styku  s  cestujícími  více  než  třeba  řidiči 
tramvají a autobusů, snažíme se tuto půl-
hodinovou  přestávku  nedělit  a  umožnit 
její čerpání vcelku. 

Jaká kritéria musí splňovat ten, kdo by chtěl 
získat oprávnění k řízení lanovky?
Protože podléháme drážnímu zákonu,  je 
zapotřebí  složit  zkoušku  před  Drážním 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna a autorka
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úřadem.  Zkouška  je  podobná  té,  kterou 
dělají řidiči tramvají. Skládá se z testu, ob-
sahujícího minimálně padesát otázek, testu 
praktických  dovedností  a  pohovoru  před 
tříčlennou  komisí. Test  musí  být  splněn 
minimálně na 80 %, dále se provede jízda 
zručnosti a praktická zkouška opravy fin-
gované závady. Dalším krokem je pohovor 
týkající  se  technických  znalostí  lanovky. 
V případě názorových rozporů komise při 
vyhodnocení zkoušky dochází k hlasování. 
Pokud získá žadatel kladné hodnocení, vy-
zvedne si v den ukončení zkoušky „průkaz 
způsobilosti k řízení lanové dráhy“.

Uvedl jste, že lanovkáři pracují ve směnách. 
Střídají se dvě směny, nebo je směn více? 
A z jakých činností se skládá příprava na den?
Každý  den  jsou  plánovány  dvě  směny, 
ranní  a  odpolední. Ranní  směna nastu-
puje  v  sedm  hodin  a  pracuje  do  15:30, 
odpolední směna nastupuje od 15 hodin 
a končí ve 24 hodin. Provozní doba  la-
novky je od 9:00 do 23:30 hod. v letním 

období a od 9:00 do 23:20 hod. v obdo-
bí  zimním.  Lanovkáři  v  době  od  7:00 
do 9:00 hod.  přebírají  směnu,  provádějí 
přípravné  práce  před  zahájením  provo-
zu, a to jak na vozech, tak i v dozornách. 
Dále se podílejí na drobných pomocných 
pracích  spojených  s  provozem  nástup-
ních a výstupních prostor. Vedoucí směny 
s údržbářem provedou všechny přípravné 
práce podle plánu údržby, vizuálně zkon-
trolují  všechna  zařízení,  vymění  náplně 
v maznicích  apod. V případě,  že  se  vy-
skytne závada,  snaží  se  ji odstranit před 
zahájení  provozu  s  cestujícími.  Domní-
vám se, že tyto dvě hodiny před zaháje-
ním provozu jsou velmi důležité pro bez-
poruchový provoz lanovky. Obecně platí, 
že čím lepší údržba a prevence, tím menší 
problém v provozu. 

Vzhledem k tomu, že práce na lanovce je 
vcelku specifická, je asi fluktuace zaměstnanců 
minimální…
Ano,  lidé  na  pozicích  –  dříve  strojníka 
dnes  vedoucího  směny,  elektromecha-
nika či provozního zámečníka – se příliš 
nemění. Řada z nich pracuje na lanovce 
od roku 1985 a jsou to většinou dlouho-
letí zaměstnanci DPP, kteří mají k tomu-
to prostředí vztah. Lanovka je pracoviště 
specifické  na  manuální  zručnost  a  jsou 
zde  i kladeny vysoké nároky na znalosti 
z oboru elektro, proto ti, kteří zde pracují, 
mají větší dovednostní záběr. Stále se učí 

novým  věcem,  a  to  jim  pravděpodobně 
vyhovuje. 

Lanovka, to je z čistě laického hlediska neu-
stálý pohyb nahoru a dolů. Nestěžují si někdy 
zaměstnanci na stereotyp?
Žádnou připomínku tohoto druhu jsem 
nezaznamenal.  I  když  je  trať  lanovky 
krátká,  pouhých  510,4 m  a  vozy  jezdí 
po  předem  stanovené  dráze,  musí  být 
lanovkář stále ve střehu. V průběhu  jíz-
dy vozu musí na  trati  sledovat ukládání 
tažného lana do kladek, kontroluje funkci 
traťových baterií a provádí i další činnosti, 
které mu ukládá provozní předpis L 1/2. 
Při jízdě musí monitorovat i okolí dráhy, 
aby mohl v případě potřeby bezpečně vůz 
zastavit. Pracovníci ve stanicích podávají 
informace, dozorují  a koordinují plynu-
lost nástupu a výstupu cestujících. Prová-
dějí sice stále stejnou rutinní činnost, ale 
protože se cestující v jejich okolí neustále 
mění, o stereotyp úplně nejde. 

Lanovka prošla za dobu své existence mnoha 
úpravami. Plánují se nějaké i nyní?
Pro tento rok plánujeme s panem Jandou 
(vedoucím provozovny Opravna tramvají), 
že bychom částečně zrekonstruovali vozy, 
především  pak  jejich  podlahy,  případně 
nový  lak.  Aktuálně  se  připravuje  rozpo-
čet, proběhlo zaměření a nyní se snažíme 
doladit detaily. Stihnout bychom to měli 
během pravidelné podzimní výluky.  

Zajímavosti LD Petřín:
•  Nejfrekventovanějšími měsíci jsou 

květen, červen, červenec, srpen
•  Nejnavštěvovanějšími dny jsou  

soboty a svátky
•  Nejkritičtějšími hodinami jsou 

jedenáctá až patnáctá 
•  Největší zájem cestujících je 

na Prvního máje
•  Při zvýšených nárocích na přepravu 

jezdí lanovka i mimo jízdní řád
•  V létě přepraví průměrně 7,4 tisíce 

lidí za den
•  V létě absolvuje 75 jízd, v zimě 57
•  Převážná část technického zázemí 

a „velín“ jsou na Petříně
•  Dvě pravidelné výluky – jarní (březen) 

a podzimní (říjen)



Úsek dopravní rozšiřuje systém řízení kvality
V roce 2006 získala jednotka Provoz Metro první certifikát dle ISO 9001 (systém řízení kvality) 
na proces veřejná přeprava osob pro linku C. V dalších letech se přidaly i linky A a B. Úspěšná 
recertifikace systému řízení kvality v metru před dvěma lety naznačila další vývoj. Rok 2013 je 
zasvěcen přípravě rozšíření tohoto systému o tramvaje a autobusy včetně všech dalších činností 
úseku dopravního. Cílem je společný certifikát pro veřejnou přepravu osob tak, aby mohl Dopravní 
podnik své služby prezentovat v konkurenčním prostředí jako jeden celek.
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N a začátku je rozhodnutí, nic se 
neděje samo od sebe. I o kva-
litě je třeba rozhodnout. Toto 

nelehké  rozhodnutí  učinil  dopravní  ře-
ditel  Ladislav  Urbánek  po  několikale-
tých zkušenostech z metra. Byl vedením 
DPP  jmenován  do  funkce  představitele 
vedení  DPP  pro  kvalitu,  čímž  i  vrcho-
lový  management  podniku  deklaroval 
své odhodlání podporovat snahy vedou-
cí  k  rozšiřování  systémů  řízení  kvality, 
v našem případě dle mezinárodní normy 
ISO 9001. A úsek dopravní v tom není 
sám.  Kromě  již  zmíněného  metra  mají 
stejný systém zaveden i další části DPP. 
Jsou  jimi  opravny  tramvají  a  autobusů, 
STK  a  útvar  zásobování.  Systém  řízení 
kvality  zavádí  rovněž  i  služba Dopravní 
zařízení v metru.

Přínosy zavedení systému řízení kvali-
ty pro DPP v úseku dopravním spočívají 
především v rozšíření systému na hlavní 
předmět podnikání DPP jako celek, tedy 
na veřejnou přepravu osob, ať se to týká 
metra,  tramvají,  autobusů  nebo  lanov-
ky.  Dobře  zavedeným  systémem  se  dá 
zlepšit firemní komunikace, prohloubí se 
vzájemná informovanost, vznikají společ-
né pracovní metodiky a různé realizační 
týmy.  Díky  zavedenému  systému  lze 
snížit  náklady  např.  v  administrativě  či 
toho lze docílit včasným odhalením ne-

dostatků nebo jejich předvídáním, což jde 
ruku v ruce se zvyšováním kvality. Kva-
lity, kterou pak předáváme zákazníkům, 
cestujícím. A zákazník  je  ten,  ač z  části 
zprostředkovaně  přes  město  Prahu,  kdo 
přináší do firmy peníze.

pojmy kvalita a jakost
Co to ta kvalita vlastně je a je to to stej-
né  jako  jakost?  Začněme  pojmy  kvalita 
a jakost. Dnes, obzvláště v oblasti QMS 
(systém  řízení  kvality),  jsou  to  pojmy 
zaměnitelné.  Norma  ISO  9001  hovoří 
o kvalitě. Samotná kvalita je pojem velmi 
široký a základem je to, co chce zákazník. 
V našem případě k tomu slouží již zave-
dený a fungující Program kvality služby. 
Od roku 1997 měříme stále se rozšiřující 
škálu parametrů kvality naší služby a sna-
žíme  se  i  zjišťovat,  jaká  očekávání  mají 
naši  zákazníci,  cestující.  Souhrn  těchto 
činností je popsán tzv. cyklem kvality, kte-
rý definuje další norma, a to EN 13816. 
Tato norma je výborný nástroj pro zlep-
šování a její uplatnění tvoří součást celého 
systému řízení kvality.

Letošní  rok  je  zasvěcen  výstavbě  sys-
tému  řízení  kvality  v  úseku  dopravním, 
je také zároveň posledním rokem samo-
statné existence tohoto systému v metru, 
neboť metro ke konci roku čeká poslední 
dozorový  audit  certifikační  společností. 

V dalším roce bychom pak měli rozhod-
nout, zdali jsme připraveni systém řízení 
kvality v úseku dopravním nechat prově-
řit  ze  strany nezávislé mezinárodní  cer-
tifikační  společnosti.  Jsme  za  polovinou 
roku a všichni v úseku dopravním již pro 
tento cíl udělali velký kus práce.

politika kvality ve čtyřech 
příručkách
Na jaře byla vydána a zveřejněna Politika 
kvality úseku dopravního, která deklaru-
je  snahu  zlepšovat  kvalitu  směřovanou 
na  naše  zákazníky,  cestující.  Obrací  se 
však  nejen  k  nim,  ale  i  k  zaměstnan-
cům a managementu. Politika kvality  je 
dokument  shrnující  základní  myšlenky 
systému  řízení  kvality  v  úseku  doprav-
ním. Na ni pak navazují cíle kvality, které 
konkretizují  jednotlivá  zaměření  a  jsou 
pro ně definována i kritéria, aby se dalo 
vyhodnotit, zdali vynaložená snaha měla 
svůj smysl. 

Vedle  této deklarace o kvalitě  je  třeba 
celý systém dobře popsat. Pro tuto sku-
tečnost  je  určená  tzv.  Příručka  kvality. 
V úseku dopravním jsou od začátku léta 
čtyři příručky. Metro má svou již několik 
let,  nově  přibyla  příručka  pro  autobusy 
a pro tramvaje. Všechny tři příručky pro-
vozních  jednotek  holdingově  zastřešuje 
Příručka  kvality  úseku  dopravního,  kte-

Pavel Vančura, foto: archiv DPP
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rá  zároveň  popisuje  systém  ve  štábních 
útvarech a rovněž v  jednotce Historická 
vozidla  (včetně  Muzea  MHD).  Všech-
ny tyto dokumenty byly vydány formou 
vnitropodnikového dokumentu buď jako 
směrnice,  nebo  jako  pokyn.  Základem 
tvorby  příruček  je  vhodné  popsání  po-
třebných procesů.

veřejná přeprava osob coby proces
A co je to proces? Celkem jednoduše lze 
říci, že je to souhrn činností, které na sebe 
buď navazují, nebo se nějakým způsobem 
ovlivňují. Základem je, že proces složený 
z  činností  má  svůj  vstup  a  výstup,  jsou 
nutné zdroje pro jeho realizaci a existují 
odpovědní  vlastníci  procesů.  Vezměme 
náš  hlavní  proces,  veřejnou  přepravu 
osob. Ten má za vstup požadavek na pře-
pravu a výstupem je přepravený (spokoje-
ný) cestující, kde další nezbytné procesy 
úseku dopravního tvoří  jeden propojený 
celek. Jen namátkou: někdo musí vytvořit 
jízdní řády, někdo musí určit, kdo jakým 
vozidlem kdy pojede, někdo zajistí infor-
mování,  někdo  dopravu  řídí  (dispečink) 
atd.    To  vše  je  pro  snadnější  orientaci 
popsáno  v  mapě  procesů  (viz  obrázek). 
A hned tu máme jedno z pozitiv zavedení 
systému řízení kvality. Vždy se ví, kdo co 
má dělat, a případná změna organizační 
struktury nemůže nikoho rozhodit. Pro-
ces  a  jeho  činnosti  zůstávají,  což  potvr-
dily  nedávné  organizační  změny.  Navíc 
červnové  povodně  z  hlediska  fungování 
MHD prověřily i vhodné nastavení a sta-
bilitu procesů v úseku dopravním.

Nic  však  není  dokonalé  a  obzvláš-
tě na  začátku dlouhé  cesty,  kterou  letos 
v  tomto  směru  započal  úsek  dopravní. 
Není třeba cíleně pátrat po chybách, ale 
hledat tzv. shodu, tedy že je vše v pořád-
ku, což je účelem při prověřování systému. 
Tento pozitivní přístup  je základem tzv. 

interních auditů QMS. Auditoři, vybraní 
a především vyškolení  z  řad pracovníků 
úseku  dopravního,  budou  takto  prově-
řovat,  zdali  nastavený  systém  odpovídá 
realitě  fungování  činností  v  úseku  do-
pravním.  Pro  zjištěné  nedostatky  bude 
třeba  provést  případnou  nápravu  (oka-
mžité řešení), každopádně však nápravné 
opatření (více propracované řešení zabra-
ňující opakování neshody) a dle potřeby 
i preventivní opatření. Prevence znamená 
dělat  kvalitu  hned  napoprvé.  Co  může 
být problém u  jedné trakce,  to by mohl 
být potenciální problém i u jiné trakce. To 
je ta výše uvedená zlepšená komunikace, 
vyšší úroveň kolegiality. Nové interní au-
ditory QMS již úsek dopravní vyškoleny 
má.  Formou  příkazu  je  zveřejněn  jejich 
seznam, který slouží především k tomu, 
aby jejich činnost měla rámec pro fungo-
vání QMS.

audity dopravního Úseku na startu
Všechny  snahy  v  systému  řízení  kvality 
jsou  za  každý  rok  shrnuty  v dokumentu 
nazvaném Zpráva o přezkoumání QMS. 
Přezkoumání má své vstupy, kterými jsou 
např. výše uvedené výsledky interních au-
ditů QMS, vyhodnocení standardů kvality 

(např.  přesnost,  informování  atd.),  nebo 
měření výkonnosti procesů. A logicky jsou 
tu i výstupy, tedy co dělat dál, jaká je třeba 
učinit rozhodnutí. Zde se hodí známá po-
učka, že řídit či vést bez informací nelze. 
Výstup  je  tedy  podklad  pro  rozhodnutí 
vedení úseku dopravního, jak dál.

S  nadcházejícím  podzimem  nás  tedy 
na  úseku  dopravním  čekají  první  inter-
ní audity QMS tak, aby se dalo vytvořit 
i  první  souhrnné  přezkoumání  v  úseku 
dopravním. Příští rok by pak byl rokem, 
kdy audity prověří všechny činnosti v úse-
ku dopravním, budeme schopni vytvořit 
plnohodnotné  přezkoumání  a  budeme 
moct říct, že certifikace už je  jen potvr-
zením  nastavení  systému  řízení  kvality 
v úseku dopravním, ona pověstná třešnič-
ka na našem společném dortu se jménem 
QMS. QMS se v úseku dopravním týká 
všech,  některých  více,  některých  méně. 
V  každém  případě  nejde  o  nic  navíc. 
Každý má  svou práci dělat dobře  a ně-
kteří z nás jsou tu mimo jiné proto, aby 
tuto  skutečnost  potvrdili.  Ve  výsledku 
tuto snahu ocení cestující, když naše služ-
by budou na vysoké profesionální úrovni. 
Ony už  jsou  takové dnes,  ale proč  si  tu 
laťku zase trochu nezvýšit. 

Politika kvality DoPravního PoDniku hl. m. Prahy,  
akciové sPolečnosti, v úseku DoPravním
Naše společnost je nejvýznamnějším dopravcem Pražské integrované dopravy. Zaměřujeme se 
na provoz metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy, čímž významně přispíváme k udržitelnému 
rozvoji a propustnosti dopravní sítě pražského metropolitního regionu. Prioritami úseku dopravního 
jsou spokojenost našich zákazníků a udržení si významného postavení v konkurenčním prostředí při 
poskytování přepravních služeb v Praze a přilehlých oblastech Středočeského kraje. Provozováním 
podnikového muzea udržujeme historickou kontinuitu pražské MHD.
Efektivnost systému řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 zvyšujeme stanovováním 
a vyhodnocováním cílů kvality a výkonnosti procesů v návaznosti na naplňování níže uvedených zásad:
 
K zajištění požadované kvality přepravních 
služeb pro své zákazníky (cestující):
•  definujeme standardy kvality dle požadavků 

normy ČSN EN 13816, které měříme, vyhodnocu-
jeme, rozvíjíme a reagujeme na jejich výsledky;

•   ve spolupráci s organizací ROPID pružně reagu-
jeme na požadované změny linek PID;

•  zvyšujeme přepravní komfort osobám se sníže-
nou schopností pohybu a orientace a cestujícím 
s kočárky rostoucím podílem nových bezbariéro-
vých dopravních prostředků a zařízení;

•  využíváme vhodných komunikačních nástrojů 
k informování o aktuálním stavu přepravních 
služeb a plánovaných změn MHD a k získávání 
podnětů pro zvyšování spokojenosti cestujících;

•  usilujeme o prohloubení spolupráce se zain-
teresovanými stranami při plánování, řešení 
a rozvoji preference povrchové veřejné dopravy 
a využíváme vzájemně výhodných dodavatel-
ských vztahů;

•  operativně reagujeme na mimořádné provozní 
stavy a potřeby.

Pro zabezpečování a zlepšování kvality slu-
žeb od svých zaměstnanců:
•  požadujeme dodržování organizačně řídicí 

a předpisové dokumentace včetně pracovně-
právních a bezpečnostních předpisů, plnění 
právních, smluvních a jiných požadavků;

•  očekáváme prozákaznický přístup a profesio-
nalitu při realizaci přepravních služeb na všech 
stupních řízení.

K trvalému zlepšování efektivnosti systému 
řízení kvality v rámci managementu:
•  poskytujeme potřebné zdroje pro realizaci 

přepravních služeb;
•  zlepšujeme interní a externí komunikaci vhod-

nými nástroji řízení;
•  propagujeme uvnitř i vně schopnost a úspěšnost 

naší společnosti a jejích zaměstnanců;
•  vytváříme motivační podmínky k výkonu pra-

covní činnosti, ke vzdělávání a dalšímu rozvoji 
našich zaměstnanců;

•  srozumitelně sdělujeme zaměstnancům úseku 
dopravního zásady této Politiky kvality, kterou 
přezkoumáváme z hlediska aktuálnosti a vhod-
nosti.

 V Praze dne: 20. 3. 2013
 
 Ing. Ladislav Urbánek
 dopravní ředitel, představitel vedení DPP pro QMS

Systém řízení kvality v dopravním 
úseku zastřešuje útvar 100120 Řízení 

kvality a předpisů, nicméně bez 
obětavé práce kolegů z provozních 
jednotek i štábu úseku dopravního 
by výsledek nebyl takový, jaký je. 
Celý holdingový systém zastřešuje 

představitel vedení úseku dopravní-
ho pro kvalitu, Ing. Bc. Pavel Vančura, 

Ph.D., s nímž aktivně spolupracují 
především manažeři kvality provoz-

ních jednotek, Ing. Bohumír Vojtíšek, 
Ing. Martin Košek, p. Vladimír 

Rubeš a za štáby úseku dopravního 
Mgr. Martin Lutr. Představiteli vedení 
pro kvalitu v provozních jednotkách 
jsou Václav Jelínek, Petr Hloch, MBA, 

a Ing. Jan Matoušek.



Mapka linky 340. Stávající autobus Karosa B951 na lince 340 v nástupní zastávce Dejvická.

Nízkopodlažní vozy pro Roztoky
Projekt „Nákup autobusů pro příměstskou dopravu – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ 
byl zahájen 13. 6. 2013, kdy došlo k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013. 
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C ílem projektu je nákup dvou 
plně nízkopodlažních autobu-
sů (městského typu), které bu-

dou provozovány na lince 340 do Roztok 
u Prahy. Realizací projektu dojde k mo-
dernizaci vozového parku DPP a zvýší se 
podíl ekologicky poháněných autobusů 
provozovaných v daném území. Realiza-
cí projektu také dojde k posílení doprav-
ní dostupnosti hlavního města.

Předpokládané celkové náklady pro-
jektu „Nákup autobusů pro příměst-
skou dopravu – Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, akciová společnost“ byly v rámci 
Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny 
na 11 870 100 Kč (z toho způsobilé vý-
daje ve výši 9 810 000 Kč). Projekt bude 
podpořen v rámci Regionálního operač-
ního programu NUTS II Střední Čechy 
dotací v maximální výši 3 924 000 Kč.   

V současné době probíhá výběrové říze-
ní na nákup uvedených 2 autobusů. Před-
pokládá se, že projekt bude dokončen 
a autobusy budou nasazeny do provozu 
do konce roku 2013.

Linka 340, na které budou nově poří-
zené autobusy provozovány, je zařazena 
v systému Pražské integrované dopravy 

a projíždí pásmy 0, B (Praha) a 1 (Středo-
český kraj). Linka je vedena ze zastávky 
Dejvická do zastávky Roztoky, Levý Hra-
dec. Linka je obsluhována garáží Řepy.

Denní dopravní výkony na lince 340 
činí v pracovní den 1210  km, v sobotu 
385 km a v neděli 281 km. Celkem je za-
jišťováno 489 spojů za týden. Průměrně 
se v pracovní den přepraví na 6 tisíc osob 
v obou směrech. Na lince 340 je denně 
nasazeno 5 autobusů, z toho je v součas-
né době pouze 1 autobus nízkopodlažní 
(20 %). Plně nízkopodlažní autobusy, 
zakoupené z dotace Regionálního ope-
račního programu, budou trvale nasazeny 
na další dvě vybraná pořadí, čímž se zvýší 
podíl vypravení nízkopodlažních autobu-
sů na lince 340 na 60  %.

Linka 340 zajišťuje obslužnost města 
Roztoky, tedy téměř 98  % cestujících 
dané linky nastupuje v Roztokách a pra-
videlně dojíždí danou linkou do hlavního 
města za prací, školou, atd. Jedná se o lin-
ku, která je využívána obyvateli Středo-
českého kraje k přepravě za každodenní-
mi povinnostmi do hlavního města Prahy. 
Linka 340 je zařazena do závazku veřejné 
služby se Středočeským krajem. 

Rudolf Pála a Jaroslav Koudela, foto: JPA



Jiří Fouček se 
tréninku fotbalistů 
věnuje od roku 
2004. 

Tým AFK Union 
Žižkov je jedním 
z nejstarších 
českých fotbalových 
klubů, založen byl 
v roce 1907.

Jsou „na zabití“, všichni

Jiří Fouček pracuje u Dopravního 
podniku už 21 let. Vyučil se v Motole 
a přes pozici elektromechanika 
a technika ve vozovnách Hloubětín 
a Žižkov zakotvil nyní opět v Motole, 
tentokráte však jako vedoucí 
provozovny. Koníčkem tohoto 
sympatického muže, kterému věnuje 
téměř celý volný čas, je trénování 
mladých fotbalistů Unionu Žižkov. 
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Začněme víceméně obligátní otázkou, co vás 
k trénování mládeže přivedlo?
K trénování jsem se dostal přes známé-
ho, dá se říct, úplnou náhodou. Sám jsem 
totiž fotbal nikdy nehrál. Známý, který 
trénoval, mi nabídl, abych přišel. A když 
jsem začal chodit často, oslovili mě, jestli 
bych to nezkusil…

Jak dlouho a jak staré svěřence trénujete? 
Trénuju od roku 2004. Teď už nedělám 
jenom trenéra, ale i „bafuňařinu“ jako 
sekretář oddílu. Trénuju pořád ty samé 
kluky jako na začátku, jenže předtím jim 
bylo pět šest a teď je jim třináct. Někteří 
odešli, jiní přišli. Výkonnostně je to 1.B 
třída mladších žáků. 

Kolik týmů hraje soutěž a odkdy dokdy běží 
hlavní sezóna? 
Doposud bylo v naší třídě dvanáct týmů, 
na podzim přibudou další dva. Podzimní 
část sezóny běží od září do listopadu, jarní 
pak od března do června. Přes prázdni-
ny nemáme ani tréninky. Tráva, na které 
hrajeme, si musí odpočinout, zacelit se. 
Děti zmizí k dědečkům, babičkám nebo 
na tábor, ale kdo chce, a fotbal ho baví, 
ten si většinou kope i tam. 

AFK Union Žižkov je jedním z nejstarších 
českých fotbalových klubů (založen již v roce 
1907 – pozn. red.). Jaké jsou vaše klubové 
barvy a kolik platí rodiče za jednoho žáčka?
Dresy máme černo-bílé. Tričko je čer-
no-bílé svisle pruhované, kalhoty a štulp-
ny černé. Barvy jsou dány historicky už 
od samotného vzniku klubu před více než 
sto lety. Co se týče týmových příspěvků, 
je to různé. Záleží také na tom, jaká část 
sezóny zrovna je, protože zprůměrovat se 
to úplně nedá. Jsou oddíly, které vybírají 
i 700–800 měsíčně. To je potom pro ro-
diče levnější, když dají své dítě na florbal 
ve škole. U nás se příspěvek pohybuje ko-
lem 300–400 korun měsíčně. 

Na co kladete při tréninku největší důraz? 
U těch malých musí být všechno, nejde 
pilovat pouze něco. Všestrannost je po-
třebná a trénink se tak skládá z různých 
cvičení, která se váží i na to, proti komu se 
bude hrát. Obecně jde říct, že se zaměřu-
jeme stejně na fyzičku i techniku. 

Podle registračních karet je zřejmé, že tým 
tvoří nejen hoši různých národností, ale 
i dívky. Není to třeba zdrojem nějakých 
rozmíšek? 
To ne, v týmu máme party čtyř pěti 
kluků z jedné školy, někteří spolu chodí 
i do jedné třídy. Problém je jedině tehdy, 
když se objeví někdo nový, kdo chce být 
za hvězdu. Holky se berou normálně, jen 
občas mají kluci špatný pocit, když hrají 
proti holce, a ta jim dá gól. 

Jste trenérem, který se svými ovečkami hra-
je, nebo sledujete tréninky z lavičky, abyste 
měl přehled? 
Na tréninku se hýbu s nimi. Něco odko-
pou sami, něco se jim ukáže. Když chci, 
aby viděli někoho, kdo fotbal opravdu 
umí, pozvu některého z chlapů a zase je 
to o něčem jiném. 

Působíte dojmem velice klidného člověka. Jste 
ale takový i při zápasech?
To se nedá jednoznačně říct, je to případ 
od případu. Někdy přede mnou rozhod-
čí utíká, jindy jsem potichu a pouze sle-
duju hru. Je to dáno hodně i tím, s kým 
se hraje, jak jsou naši soupeři velcí. Na-
příklad když proti mým klukům, kteří 
mají metr padesát, nastoupí kluci metr 
sedmdesát, což ve třinácti klidně může 
být, a třikrát kluka sundají loktem, udrž-
te se…

Jste trenérem, který má blíž spíš k ofenzivní-
mu fotbalu nebo pevné obraně? 
Protože kluci hrají na malém hřišti 
a v sedmi, moc taktizovat nejde.

Kromě hraní soutěže, účastníte se pravidelně 
i některých turnajů? 
Několikrát jsme hráli na Barrandově, jed-
nou jsme celý turnaj vyhráli, jednou jsme 
byli třetí. Zajímavější a pro nás přínosněj-
ší to ale, myslím, bylo v Příbrami s mimo-
pražskými týmy. Uplatňují trochu jiný styl 
fotbalu a vůbec se tam s mládeží pracuje 
jinak. Sice jsme skončili předposlední, ale 
kluci si zkusili něco nového, a zahráli si 
se staršími. 

Vaši svěřenci jsou, dá se říct, v předpubertál-
ním věku, dá se s nimi vyjít? 
Jsou, jak se říká, „na zabití“. Všichni…

Máte v týmu i takové hochy, které do fotbalu 
natlačili rodiče a je samotné nebaví?
Byli i takoví. Já osobně jim říkám za-
hradníci. Ti běží po hřišti, uvidí kytičku, 
sednou si a dají se do otrhávání lístečků. 
Jde většinou o ty maličké, pěti- sedmi-
leté. Převážně jsou to kluci, kteří zůstali 
jen s maminou, a ta chce, aby kluk neležel 
doma u počítače, nebo se nechytil party. 

A co nějaký výjimečný talent, najde se? 
I takových pár je. Před čtyřmi roky mi 
za desetiletého kluka nabízeli hromadu 
peněz, aby šel do Sparty. To se nako-
nec neuskutečnilo kvůli rodičům, kteří 
nechtěli. Teď mám v týmu tři šikovné 
hochy ročník 2001, a ty mi chtějí pře-
táhnout. Klukům se chce i nechce, tak 
uvidíme… 

Jana Šejnohová, foto: archiv Jiřího Foučka



V králoVstVí masek 
a kalibroVaných přístrojů
Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku čtenáři DP kontaktu znají především prostřednictvím 
reportáží z jejich zásahů a námětových cvičení. Tentokrát v rubrice Den s... chceme představit jednu 
z jejich mnoha profesí, a to plynaře či chemika, chcete-li, příslušníka protichemického oddělení. 
Zajeli jsme za ním do depa Kačerov.

20 den s...

Podnikoví hasiči si na sklonku 
letošního léta připomínají své 
čtyřicátiny. Jistě čtenáři vědí, že 

za rok si pražské metro připomene shod-
né kulatiny s hasiči, a ta posloupnost není 
náhodná. Než se soupravy metra rozjely 
s cestujícími, museli stát hasiči na stráži 
a bdít zejména nad dodržováním bezpeč-
nostních předpisů na stavbě.  V době, kdy 
existovaly jednotlivé závody, a metro tedy 
bylo samostatné, i tehdejší požární sbor 
měl ve svém rajonu pouze metro. Ještě 
dnes na uniformách záchranářů najdete 
nášivku Hasiči Metro. 

Ještě jedno 40. výročí si připomeňme. 
Týká se Petra Kazimoura a vypovídá 
o délce jeho služby ve sboru. Celou karié-
ru měl na starosti péči o dýchací přístroje, 
masky, protichemické obleky a další ne-
zbytnou výstroj záchranáře, pracujícího 
často i v podzemí. Právě tato technika 
stejně jako před čtyřiceti lety i dnes od-
lišuje hasiče Dopravního podniku, a tře-
ba i důlní záchranáře, od „povrchových“ 
hasičů měst a obcí. Zjednodušeně řečeno, 
výdrž dýchacího přístroje je tady výrazně 
delší. V případě Petra Kazimoura ale ne-
očekávejte akční příběhy hasiče vynášejí-
cího z plamenů dítě, ani nějakou rodin-
nou ságu o dědění tohoto řemesla z otce 
na syna. Poznal jsem ho jako klidného 
a rozvážného profesionála, který ví, že 
na jeho preciznosti závisí životy kolegů.

Přesto něco málo z jeho počátků: „Na-
stoupil jsem 1. října 1973 na původní pozici 
záchranáře, teprve časem se z nás stali hasi-
či,“ začíná a pokračuje, že zhruba po pěti 
letech přešel do chemického oddělení: 

„Příliš jsem nezvažoval pro a proti. Bylo 
třeba přijmout lidi, prošel jsem výběrem, 
a tak jsem kývl. Začínal jsem ještě na Flo-
renci, kde nás do tzv. tesko baráku nastou-
pilo prvních sedm. Pak jsme v době stavby 
haly depa metra přešli sem na požární sta-
nici Kačerov a první naší funkcí byla kont-
rola bezpečnostních předpisů na stavbě.“

Jak dnes taková směna technikovi che-
mické služby na hasičské stanici začíná? 
Jako všem hasičům, tedy ranním nástu-
pem v garážích, kontrolou vozidel, výstro-
je a výzbroje, následně školením, pravidel-
ně i s přezkušováním z dýchací techniky. 
Petr Kazimour má dnešek rozpis kont-
roly přístrojů ze zásahového vozu Tatra, 
což představuje pět dejcháků, jak hasiči 
přístrojům říkají, které musí chemik pře-
zkoušet na měřicím přístroji. S tím souvisí 
i kontrola masek, u nichž se sleduje těs-
nost na figuríně hlavy a vizuálně případné 
poškození. „Pro představu, tady na Kače-
rově je na všech zásahových vozech 21 kys-
líkových přístrojů Dräger, které mají výdrž 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Technik Petr 
Kazimour provádí 
kontrolu dýchacího 
přístroje na zkušeb-
ní skříňce Rz-25.
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až čtyři hodiny oproti klasickým s půlhodi-
novou kapacitou,“ přibližuje Petr.

„Svým zařazením mám přednostně 
na starosti tuto techniku, ale mohu se kdy-
koli zúčastnit i výjezdu jako hasič,“ popi-
suje svoji náplň Petr Kazimour. Slouží se 
ve čtyřech směnách a ve stejnou chvíli je 
ve službě jeho kolega chemik i na stanici 
na Zličíně a v Hostivaři. Své pravidelné 
kontroly mají rozepsány rovněž vzdu-
chové dýchací přístroje Auer s maskami, 
které jsou označeny jako vyváděcí. Další 
kapitolou jsou protichemické přetlakové 
obleky, u nichž musí chemik především 
kontrolovat jejich těsnost. 

Tiché království chemické služby občas 
naruší jen zvuk vypouštěného vzduchu 
z měchů či zvuky měřicích přístrojů. Teď 
je ovládá Petrův nástupce. Ano, Petr Ka-
zimour o letošním srpnu „kroutí“ posled-
ní směny své dlouhé kariéry. Při ohlédnutí 

zpět jen lakonicky konstatuje, že před 40 
lety proběhl nábor na metro, a „tak jsem si 
řekl, že to prostě zkusím. Vyšlo to. Dnes jsem 
za to rád, hasičina se mi vždycky líbila. Ni-
kdy bych neměnil.“

Jak již bylo napsáno, chemiky podni-
kového sboru „dělaly“ a „dělají“ právě 
dýchací přístroje. Nejmodernějšími dý-
chacími přístroji v ČSSR v polovině 70. 
let byly přístroje Saturn z Mevy Roudni-
ce. „Saturny byly na svoji dobu komfortní 
a uživatelsky velmi jednoduché přístroje, 
ale reálná ochranná doba při zásahu se po-
hybovala mezi 20 až 30 minutami, což pro 
případný zásah při požáru v tunelu metra 
nemohlo stačit,“ říká už Michal Brun-
ner, vedoucí oddělení Odborné služby 
HZS. Proto pro hasiče metra podnik 
nakoupil západoněmecké kyslíkové dý-
chací přístroje Dräger BG 174, rozšířené 
v té době u báňských záchranářů prak-
ticky po celém světě. „Tímto radikálním 
nákupem byl vyřešen problém ochranné 
doby přístrojů, protože ,bé-géčko‘ díky re-
generaci vydechovaných vzdušin dokázalo 
chránit hasiče-záchranáře až čtyři hodiny. 
Do té doby nevídaný komfort poskytovaly 
panoramatické dýchací masky s vnitřním 
,stěračem‘, kterým bylo možné zevnitř otřít 
orosený zorník bez sundání masky,“ vysvět-
luje Brunner. 

Přístroj byl přes svoje špičkové parame-
try snadno ovladatelný, ale nebylo jed-
noduché proniknout do zvláštností jeho 
kontroly a údržby. Pro bezpečné zvlád-
nutí těchto úkonů byli hasiči, zařazení 
jako technici protiplynové služby, posí-
láni na kurz mechaniků dýchací techniky 
přímo na Hlavní báňskou záchrannou 
stanici v Mostě, což byl i případ Petra 
Kazimoura. Tady se každý naučil přístroj 
rozebrat doslova do šroubku, rozpoznat 
a najít případnou závadu a provést tak-
zvanou „úřední zkoušku“, která garantuje 
bezvadný stav přístroje. „Na tomto místě je 
potřeba zmínit Josefa Špačka, který k po-
žárnímu útvaru metra přišel mezi prvními 

od hasičů rafinerie Kaučuk Kralupy a stal se 
prvním vedoucím protiplynové služby,“ 
vzpomíná Michal Brunner a dodává: 
„Právě pan Špaček převzal nenahraditelné 
zkušenosti a osvědčené postupy od báňských 
záchranářů a stal se ,duchovním otcem‘ pro-
tiplynové ochrany hasičů v metru. Na za-
sloužený odpočinek do důchodu odešel v roce 
2003, tedy právě před deseti lety.“

Postupem doby se ukázalo, že ne vždyc-
ky je vhodné použít při zásahu kyslíkový 
přístroj, říká dále Michal Brunner: „Ať už 
zasahujete dvacet minut nebo dvě hodiny, 
následná údržba přístroje je pořád stejně 
náročná, a to i ekonomicky, protože se musí 
vyměnit jednorázový pohlcovač oxidu uh-
ličitého. Proto jsme byli v roce 1996 navíc 
vybaveni vzduchovými přístroji, vhodný-
mi pro hašení běžných požárů a další typy 
zásahů na povrchu, kde se použití kyslíko-
vých přístrojů prostě nevyplatilo.“ To už 
se nejednalo o Saturny, ale o moderní 
přístroje americké firmy Scott s ochran-
nou dobou nad 30 minut. Koncepce kys-
líkových přístrojů pro zásahy v podzemí 
a lehčích vzduchových pro ostatní čin-
nost se osvědčila a v současnosti má sbor 
komfortní vzduchové přístroje značky 
MSA. Nová generace vzduchových pří-
strojů přinesla i nutnost nové specializace 
pro techniky protiplynu, a to zvládnutí 
procesu kontroly přístrojů na testovacím 
zařízení ovládaném pomocí počítače. „To 
je na práci technika protiplynu, nebo jak se 
dnes nově říká, technika chemické služby, 
ta nejzajímavější a zároveň druhá nejná-
ročnější věc – stále se seznamovat s novými 
technologiemi, které jdou právě v oblasti 
ochrany zdraví před nebezpečnými látkami 
hodně dopředu. První nejnáročnější úkol 
je zodpovídat za bezvadný stav svěřené 
dýchací techniky, tedy přeneseně za životy 
a zdraví kolegů u zásahu,“ uzavírá Michal 
Brunner. 

Vlevo: Po kontrole 
jsou dýchací pří-
stroje ukládány zpět 
na výjezdový vůz. 

Dole: Přetlakový 
protichemický 
oblek také patří 
mezi výstroj, kterou 
je třeba na oddělení 
chemické služby 
kontrolovat. 

Vpravo: Jedna 
z posledních jízd 
Petra Kazimoura 
na skluzu po 40 
letech věrné služby 
hasičům.

Pravidelnou kon-
trolou na těsnost 
musejí procházet 
i masky. 



Pro mladé cestující je to normální, střední a stárnoucí generaci to možná stále připadá, jako 
by to bylo včera. A přece: linkou A se vozíme 35 let! To je zcela jistě nejdůležitějším srpnovým 
výročím, které musíme připomenout. Jako na zajímavost si zavzpomínáme na už unikátní křižovatku 
na Těšnově, i když nemá výročí právě v srpnu. 
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Trať a oslavuje 35 leT provozu
Před 35 lety, 12. srpna 1978, se Pražané 
poprvé svezli linkou (nebo, chcete-li, tra-
tí) A. První provozní úsek začínal ve sta-
nici Leninova (dnešní Dejvická) a končil 
na Náměstí Míru. 

Co této chvíli ale předcházelo? Už měst-
ský inženýr Bohuslav Vondráček v roce 
1912 celkem logicky cítil potřebu, že by 
bylo vhodné podzemní dráhou podejít 
mezi Rudolfinem a Václavským náměs-
tím Staré Město, které bylo pro tramvaje 
v tomto směru při tehdejší (ale i dnešní) 
komunikační síti obtížně překonatelné. 
Zůstalo však jen u představy. Počínaje 
slavnou studií inženýrů Lista a Belady 
z roku 1926 vidíme i v četných dalších 
následujících návrzích a projektech zce-
la samozřejmou potřebu spojení Dejvic 
a Vinohrad: Porovnáme-li různé projekty 
klasické podzemní dráhy (vynechejme 
s nimi se střídající úvahy o podpovrchové 
tramvaji), budeme překvapeni mimořád-
nou podobností trasování v tomto směru. 

„Opisovali“ projektanti směr od svých 
předchůdců, anebo logickou úvahou 
a vyhodnocením dopravních potřeb měs-
ta opakovaně došli k podobným výsled-
kům? Je velmi pravděpodobné, že jistá 
inspirace předchůdci tu byla. Ostatně 
neúnavný propagátor pražského metra 
Vladimír List, jeden z autorů zmíněné 
studie, se podílel během několika deseti-
letí na mnoha projektech a v době, kdy se 

definitivně o pražském metru rozhodova-
lo, ještě žil. 

V roce 1926 Listem a Beladou navrho-
vaná dejvicko-vinohradská trať (ve studii 
označená ovšem písmenem B) počítala 
s mnoha stanicemi zhruba v těch místech, 
kde je známe dnes, jen je nazývala jinými 
jmény. Protože autoři počítali v napros-
té většině se stavbou tunelů hloubených 
z povrchu, sledujících existující komu-
nikace, odlišovala se jimi navržená trasa 
od té dnešní částečně na Vinohradech, 
kde míjela náměstí Míru a od Národní-
ho muzea se držela Vinohradské třídy. 
Přesto návrh vlastně počítal se stanicemi 
odpovídajícími dnešní Dejvické (ve studii 
Na Růžku), Hradčanské (Bruska), Ma-
lostranské (Klárov), Staroměstské (Par-
lament), Můstek (se stejným názvem, 
ale při tehdejších délkách stanic „střed“ 
Václavského náměstí měla obsluhovat sa-
mostatná stanice), Muzeum (Museum). 
Navíc v tomto úseku byly ještě stanice 
Bašta v oblasti Chotkových sadů a stanice 
Staroměstské náměstí. Na Vinohradech 
se počítalo s dnešními stanicemi Jiřího 
z Poděbrad a Flora. Místo Náměstí Míru 
byla navržena stanice Pštroska (zhruba 
v místech, kde Vinohradskou křižuje 
Blanická). Neméně známý provádě-
cí projekt Konsorcia sdružených firem 
z válečných let se v umístění stanic dneš-
nímu stavu rovněž podobal. Zásadní 
rozdíl spočíval ve vedení „áčka“ z Dejvic 

na Pankrác, ale s ohledem na tehdejší 
pojetí stanice Muzeum, která měla být 
čtyřkolejná a umožňovat i jízdu na Vi-
nohrady, můžeme tuto odlišnost chápat 
jako formální. A stanice? Dejvice, Bruska, 
Klárov, Radnice, Můstek, Muzeum! Dál 
měla trať vést na Pankrác a na pozdějším 
vinohradském úseku měly být stanice 
s pracovními názvy Ludmila (Náměstí 
Míru), Čech (u sadů Svatopluka Čecha), 
Jiří ( Jiřího z Poděbrad) a Flora. Podob-
né umístění stanic najdeme i ve Směr-
ném územním plánu z roku 1955 (chybí 
jen stanice u sadů Svatopluka Čecha). 
V této době se stavěla i dnes už známá 
a mediálně trochu zprofanovaná „tajná“ 
stanice metra na Klárově, která se nako-
nec součástí sítě pražské podzemní dráhy 
nestala. Když se v roce 1967 definitivně 
rozhodlo o stavbě, ještě nějaký čas trvalo, 
než se ustálil výsledný návrh budoucí sítě 
metra. Protože tehdy se počítalo se čtyřmi 
výhledovými tratěmi, najdeme například 
v roce 1971 dnešní úsek II.A jako sou-
část tehdy navrhované tratě D, zatímco 
trať A byla směřována od náměstí Míru 
přes Vršovice do Strašnic. V roce 1974 už 
byly vinohradské a vršovické úseky „áčka“ 
a „déčka“ zaměněny. Není bez zajímavos-
ti, že se tehdy počítalo s kolejovou spojkou 
a odstavnou kolejí mezi Staroměstskou 
a Můstkem, podobnou, jakou známe ze 
stanice Pražského povstání. Nakonec byla 
z projektu vypuštěna. 

Pavel Fojtík, foto: archiv DPP

Srpnový historický kaleidoskop

Pamatujete si 
ještě stanici Můstek 
bez přestupních 
eskalátorů na trať B? 
Mladší generace tuto 
stanici zná jen s nimi. 
Vždyť na Můstku 
přestupujeme už 
skoro 28 let.

Nezvyklý pohled 
na staveniště pod-
chodu a vestibulu 
budoucí stanice 
metra na Můstku. 
Za potrubím se 
nahoře skrývá 
tramvajová trať 
na provizorní 
ocelové mostní 
konstrukci. 



Dole: Tak vypadala část budoucí těšnovské kři-
žovatky v dílnách vrchní stavby v Rustonce. Celá 
konstrukce se na dvůr nevešla a tamní pověstné 
„letiště“, jak se přezdívalo pozdější pracovní 
ploše za železniční tratí, ještě neexistovalo. 

Zcela dole: Když v dubnu 1948 začal provoz 
na nové trati v ulici Na Florenci, nebyla ještě 
celá křižovatka hotová. I tak je na snímku už 
částečně patrná její neobvyklá budoucí elegance. 
Nic takového se už v Praze nepostavilo. 
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Ražba prvního tunelu tratě A začala 
20. února 1973 a 1. července 1978 na trati 
začal zkušební provoz. Konečně 12. srpna 
1978 byla trať předána do pravidelného 
provozu. Možná si někteří čtenáři ještě 
vzpomenou, jak se tehdy počítalo se zru-
šením tramvajové tratě v Chotkově silnici 
coby nepotřebného úseku. Přestože šlo 
o dobu tramvajím nepřátelskou, doslova 
pár dní před zahájením provozu metra 
rozhodly městské orgány, že trať bude za-
chována, bez ohledu na to, že mapy propa-
gující novou síť MHD s ní už nepočítaly. 

Trať A měla se svými stanicemi zcela 
odlišné pojetí. Vyjma počáteční hloubené 
stanice v Dejvicích byl celý první provoz-
ní úsek ražený ve větší hloubce a ražené, 
trojlodní, byly i všechny stanice. Nejhlub-
ší z nich se stala stanice Náměstí Míru, 
jejíž hloubku 52 metrů dodnes žádná sta-
nice nepřekonala, a proto je po celých 35 
let i nejhlubší stanicí v pražském metru. 
Důvodem hlubokého založení je složitý 
terénní profil v dejvicko-vinohradském 
směru, kdy metro musí nejdříve klesnout 
na Klárov a podejít Vltavu a na pomezí 
Nového Města a Vinohrad musí podejít 
trať C a tři vinohradské železniční tunely, 
přičemž Vinohrady jako takové jsou výš 
než Nové Město. 

Současně s novou tratí Praha dostala 
i nový typ modernějších sovětských va-
gónů, které díky novému designu čelních 
vozů dostaly od cestujících přezdívku 
„briketa“ nebo „černá huba“. Předtím se 
první vozy od 1. května 1978 zkoušely 
i na trati C. O tom, jak čas běží, svědčí to, 
že tyto vozy jsou dnes už minulostí. 

K výročí prvního provozního úseku tra-
tě A ještě dodejme, že ne všechny před-
stavy z doby jeho realizace se uskutečnily. 
Dodnes se například nepostavily druhé 
vestibuly na Hradčanské a Staroměstské, 
o kterých se vážně uvažovalo ještě v de-
vadesátých letech. Samotné stanice jsou 
pro tento účel připraveny, takže kdykoliv 
v budoucnu by bylo možné ke stavbě při-
stoupit. 

unikáTní Tramvajová křižovaTka 
na Těšnově 
Nepsali jsme ještě o jednom zajímavém 
červnovém výročí. Před 65 lety, 1. června 
1948, byla uvedena do plného provozu 
unikátní tramvajová křižovatka na Těš-
nově, která měla dlouho jako jediná 
u nás kromě křížení tratí také všechny 
čtyři páry kolejových oblouků. Vznikla 
v souvislosti se stavbou nové vnitroměst-
ské tramvajové tratě v ulici Na Florenci, 
jejíž stavbu si vynutil mimořádně silný 
tramvajový provoz v ulici Na Poříčí, 
kudy jezdilo do té doby 7 linek – celkem 
107 vlaků za hodinu v každém směru, 
což představovalo traťový interval 33,6 
vteřiny! Provoz na nové trati byl zahá-
jen podle oběžníku oficiálně v pondě-
lí 26. dubna ráno po výluce zahájené 
v pátek v půl jedenácté večer, přerušené 
v ranní špičce v sobotu, kdy byl umožněn 
alespoň provoz ve směru Karlín – Poří-
čí. Některé materiály ale naznačují, že 
práce zřejmě skončily o něco dřív a pro-
voz byl obnoven už v neděli večer. V té 
době ale ještě nebyla křižovatka hotova 
úplně, scházely totiž oba páry oblouků 
od Těšnova, kde potřebnému přelože-
ní kolejí a dokončení stavby bránily tři 
starší domy přiléhající k nádraží Těšnov. 
Protože byly zbořeny až v květnu, teprve 
v pondělí 31. května se rušilo na Těšnově 
provizorium a křižovatka se dokončo-
vala. Dokončená kolejová konstrukce 
vypadala velmi zajímavě. Obsahovala 
8 symetrických trojcestných výhybek 
(4 rozjezdové a 4 sjezdové), což před-
stavovalo 48 jednoduchých srdcovek 
v obloucích a 8 srdcovek trojcestných, 
plus 16 pravoúhlých srdcovek uprostřed 
křižovatky. Protože osová vzdálenost 
kolejí byla původně i v obloucích stejná 
jako v běžné trati, musela se po zahájení 
provozu širších tramvají T3 křižovatka 
přestavět. Dvojjazykové výhybky byly 
nahrazeny novou konstrukcí, kde byly 
výhybky vnitřních oblouků poněkud 
předsunuty, čímž se osová vzdálenost 

kolejí zvětšila. Tato přestavba proběhla 
od 15. do 18. srpna 1964. Kolejová kři-
žovatka byla i v dalších letech jedinou 
(a stále pravidelně vyhlížející) křižovat-
kou se všemi oblouky. Zanikla před 30 
lety, když byl od 8. dubna 1983 ukončen 
tramvajový provoz v ulici Na Florenci. 
Tím se pražský kolejový unikát vytratil. 
Později vznikly v Praze tři další křižovat-
ky se všemi páry oblouků – na Palmov-
ce (1990), na Strossmayerově náměstí 
(2001) a na Palackého náměstí (2007). 
S ohledem na místní dispozice ovšem 
postrádají pravidelnost a ladnost křižo-
vatky z Těšnova. 

Srpnový historický kaleidoskop
Pro trať A byly ur-
čeny nové sovětské 
vozy typu 81-71. 
Na rozdíl od tratě 
C ideologicky 
podbarvené názvy 
stanic na „áčku“ 
nebyly. Snad jen 
Leninova, ale ta byla 
pojmenována podle 
hlavní dejvické třídy.

Pro architekturu 
stanic prvního pro-
vozního úseku tratě 
A jsou charakteris-
tické hliníkové pod-
hledy. Každá stanice 
má svoji barvu. Jen 
hloubená stanice 
Dejvická se tomuto 
architektonickému 
pojetí vymyká.



Z návštěvy dispe-
činku vlaků S-tog.

Vlevo: Moderní 
čtvrtí Ørestad vede 
metro na estakádě. 

Vpravo: Cestujícím 
se přes čelní sklo 
nabízí pohled na 
trať. 

Kolejová doprava v kodaňské aglomeraci
Koncem května připravil Vědeckotechnický klub při DP-Metro pro své členy a příznivce zájezd 

do dánské metropole Kodaně. Byla to už třetí návštěva Dánska, předchozí se uskutečnily v letech 
1992 a 2002. Oproti minulým zájezdům jsme tentokrát veškerou dopravu během pobytu realizovali 

prostředky veřejné dopravy. Měli jsme tak možnost poznat v rámci odborných exkurzí nejen část 
zázemí páteřních prvků dopravy v Kodani a okolí, ale zažít zdejší dopravní systém v praxi.
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I  když  jsme  navštívili  samozřejmě 
zdejší  metro,  naše  první  exkurze 
patřily  vlakům.  Nejprve  jsme  se 

podívali  na  dispečink  řídící  provoz  sítě 
příměstských  vlaků  označených  S-tog 
(tog = vlaky), které jsou bezesporu zákla-
dem dopravy v regionu. Provozovatelem 
je dceřiná společnost Dánských státních 
železnic  (DSB). Pavouk  tras  tvoří 6  ra-
diálních směrů, mířících do středu města 
a doplněných jednou tangenciální trasou, 
tzv. Ringbanen. Síť obsluhuje v pracovní 
dny 7 linek označených písmeny A, B, Bx, 
C, E, F a H. Na většině úseků je v průbě-
hu dne interval 5 minut. Mezi stanicemi 
Østerport a Dybbølsbro v centru města, 
kudy  projíždějí  všechny  linky  s  výjim-
kou linky F,  je  interval v  jednom směru 
2  minuty.  O  víkendech  jsou  v  provozu 
4 základní linky A, B, C a F, povětšinou 
v intervalu 10 minut. Od listopadu 2009 
byl zaveden na základních linkách v noci 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli 
i noční provoz v intervalu 30 minut.

Pokračovali jsme návštěvou haly provoz-
ního ošetření vlaků Øresundstog a dalších 
dálkových vlaků DSB. Vlaky Øresunstog, 
provozované dceřinou společností DSB, 
zajišťují  důležitou  spojnici  mezi  Dán-
skem a Švédskem přes Øresundský most. 
Výchozí stanicí vlaků je přístav Helsingør 
severně od Kodaně, vlaky projedou cen-
trem  Kodaně,  zamíří  ke  kodaňskému 
mezinárodnímu letišti Kastrup. V tomto 
úseku mají také charakter příměstské do-
pravy a jezdí v intervalu 10 minut. Od le-
tiště pak každý druhý vlak zamíří dál přes 

moře do švédského Malmö. Vlaky, už jako 
dálkové, odtud střídavě míří do Götebor-
gu, Kalmaru a Karlskrony. Provoz zajišťují 
pro nás tvarově hodně nezvyklé třívozové 
dvousystémové elektrické jednotky Litra 
ET od Bombardieru. Jednotky umožňu-
jí provoz ve Švédsku na systému 15 kV 
16,7 Hz a v Dánsku na systému 25 kV 
50  Hz.  S  tvarově  shodnou  skříní  jsou 
v  provozu  také  dieselové  jednotky  MF 
z  produkce  ABB.  Řídicí  systém  obou 
typů umožňuje jejich vzájemné spojová-
ní bez ohledu na trakci. Lze se tak setkat 
s  vlakem,  ve  kterém  jsou  kombinované 
elektrické i dieselové jednotky. 

Tři postřehy k těmto vlakům. V každé 
soupravě najdete pro nás dosud nepříliš 
obvyklý tichý oddíl. Zde cestující nesmějí 
hovořit, používat mobily atd. Je zajímavé, 

že i když zbytek vlaku byl hodně obsazen, 
zde byla obsazenost minimální. Ve střed-
ních vozech souprav  jsou také umístěny 
automaty na teplé a studené nápoje. Jak 
dlouho by asi tak vydržely u nás? Posled-
ním postřehem jsou zpoždění. Překvapilo 
nás, že  i když malá,  jsou celkem běžná. 
A  příčina?  Velká  frekvence  cestujících, 
zejména  mezi  kodaňským  hlavním  ná-
dražím  a  letištěm,  a  současně  nepříliš 
šťastně řešený nástup do souprav.

Rychlou  železniční  a  silniční  dopravu 
mezi dánskou Kodaní a švédským Mal-
mö  umožňuje  Øresundský  most  přes 
průliv Øresund mezi Baltským a Sever-
ním  mořem.  Most,  slavnostně  otevřený 
1.  července  2000,  je  navíc  úctyhodným 
technickým dílem. Od kodaňského letiště 
vede dálnice i železnice nejprve po 430 m 

Jan Ungrman, foto: Jiří Tonar a autor



Shora:  Vlak 
Øresundstog 
na pozadí 
s Øresundským 
mostem. 

Bylo dovoleno fotit: 
hala údržby metra. 

Stanice metra 
Kongens Nytorv – 
nástupištní dveře 
zavřeny, vlak připra-
ven k odjezdu.

Dole: Schéma sítě 
kodaňského metra 
včetně budované 
trasy.
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dlouhém  poloostrově,  z  něj  pokračují 
do  3510  m  dlouhého  čtyřtubusového 
tunelu položeného v  rýze na dně moře, 
strop tubusů je 10 m pod hladinou. Z tu-
nelu vyjedou 4055 m dlouhý umělý ostrov 
Peberholm, který tvoří 9 miliónů kubíků 
kamene, písku a vybagrovaného materi-
álu. Dále už vedou po vlastním 7845 m 
dlouhém  mostě.  Díky  němu  dnes  trvá 
cesta vlakem z centra Kodaně do centra 
Malmö půl hodiny,  z  toho pouhých 12 
minut  připadá  na  cestu  mezi  poslední 
zastávkou na dánském a první zastávkou 
na švédském břehu.

Poslední  exkurze  patřila  kodaňskému 
metru. Jeho výstavba začala v roce 1996, 
ražbu  podzemních  úseků  zahájily  štíty 
Liva a Betty v roce 1998 a v roce 1999 
začaly  být  v depu u  stanice Vestamager 
oživovány vlaky dodané z Itálie. 19. října 
2002 byl uveden do provozu první úsek 
Nørreport  –  Vestamager/Lergravspar-
ken, v roce 2003 úsek do koncové stanice 
Vanløse  a  28.  září  2007  zatím  poslední 
úsek  na  letiště.  Síť  dnes  tedy  tvoří  dvě 
linky M1 a M2 o celkové délce 22 km 
se společným úsekem Vanløse – Christi-
anshavn. Z 22 stanic je 13 povrchových. 
Metro je koncipováno jako plně automa-
tické  lehké metro. Oproti Praze,  kde  je 
metro páteří dopravy,  je totiž to kodaň-
ské spolu s hustou sítí autobusů spíše jen 
doplňkem již zmíněných vlaků. Z tohoto 
konceptu nevybočí ani v současnosti bu-
dovaná  okružní  trasa  Cityringen,  která 
bude mít 15 km, 17 stanic a měla by být 
dokončena v roce 2018.

Provoz 365 dnů v roce 24 hodin denně 
zajišťují  tříčlánkové  soupravy  od  firmy 
Ansaldo STS, dlouhé pouhých 39 m. Ka-
pacita je 96 sedících a 204 stojících cestu-
jících. Napájení je stejné jako u pražského 
metra,  tedy  třetí  kolejnice  se  spodním 
odběrem, trakční napětí 750 V DC. Ma-
ximální rychlost je 80 km/h, cestovní pak 
40  km/h. Vlastníkem  metra  je  od  roku 
2007  společnost  Metroselskabet,  majet-
kově  vlastněná  z  50  %  městem  Kodaň, 
41,7  %  drží  Dánské  království  a  8,3  % 
město Frederiksberg.  

Podzemní  stanice  jsou  velice  střídmé. 
Pár  vstupů z ulice na ochoz nahrazující 
vestibul,  dvě  lomená  ramena  eskalátorů 
směrem  na  nástupiště,  další  dvě  lome-
ná  ramena  směrem  nahoru  a  pouhých 
40 metrů dlouhé nástupiště. Žádné ho-
nosné obklady, jen holý beton a střídmé 
osvětlení. Nenajdete tu ani obchody, ani 
automaty  s  výjimkou  jízdenkových.  Je-
dinou  nezvyklou  výbavou  jsou  v  úrovni 
ochozu „garáže“ na jízdní kola. Kolejiště 
je od nástupiště odděleno skleněnou stě-
nou s posuvnými dveřmi, které se otvírají 
po příjezdu vlaku současně s dveřmi sou-
pravy. Nastupující cestující  stojí discipli-
novaně ve vyznačeném prostoru, aby jim 
mohli  vystupující  rychle  uvolnit  místo. 
Pobyty vlaků ve stanicích jsou totiž krátké 
a větší skupiny mají celkem problém včas 
nastoupit a vystoupit.

Soupravy umožňují díky absenci kabiny 
pohled do tunelu. Ten je trvale osvětlen, 
je  vybaven  širokou odstupovou  rampou, 
která slouží pro případnou evakuaci osob. 

V tunelu chybí pro pražské metro tak ob-
vyklé stovky metrů kabelů na stěnách, ty 
jsou totiž uloženy v kabelových kanálech. 
Na okraji města pak vede metro na povr-
chu, někde přímo v úrovni terénu, jinde 
na  estakádách.  I  když  metro  jede  často 
těsně  kolem  zástavby,  není  zde  mnoho 
protihlukových stěn. I povrchové stanice 
jsou  střídmé,  krátké  ostrovní  nástupiště, 
schody,  automat  na  jízdenky,  parkoviště 
na kola a  to  je vše. Pád osoby do kole-
jiště  hlídá  radarový  systém,  který  v  pří-
padě  potřeby  zastaví  vlak.  Ale  jak  jsme 
se dozvěděli,  systém negativně ovlivňuje 
spousta faktorů, nejen třeba poletující no-
viny, ale i mlha, déšť, sníh. To vše je pří-
činou  falešných  poplachů.  Připravuje  se 
tak nahrazení obdobným systémem jako 
v  podzemí,  tedy  skleněná  stěna  o  výšce 
1,5 m s posuvnými dveřmi.

Závěrem je třeba poděkovat Ing. Hušá-
kovi a pracovníkům DSB a Metro Servi-
ce za zajištění odborných exkurzí a těšit se 
na další akce pořádané VTK. 
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Letní Letná
Mezinárodní festival nového cirkusu 
a divadla Letní Letná 2013 se od 18. 8. 
do 3. 9. 2013 na tradičním místě v Leten-
ských sadech dočká svého 10. jubilejního 
ročníku. Letní Letná je na domácí kultur-
ní scéně ojedinělou originální akcí, která 
systematicky přiváží to nejlepší ze světo-
vého nového cirkusu a zároveň na 14 dní 
poskytuje vyžití dětem a jejich rodičům. 
Festivalu se podařilo na straně jedné při-
táhnout každý rok obrovské množství 
diváků (až 28 000), na straně druhé si 
uchovává letní, příjemnou, až starosvět-
skou cirkusovou atmosféru, která není 
narušena masovostí nebo komerčností. 
Letní Letná se stala také místem pro 
setkávání přátel, známých, rodin s dětmi 
a aktivní trávení volného času. 

Desáté výročí festivalu v roce 2013 
je příležitostí oslavit nejen kulatiny, ale 
i nový cirkus jako takový – přivézt ob-
zvláště zajímavé a kvalitní soubory ze 
zahraničí a vytvořit co možná nejrepre-
zentativnější program. Hlavními hvězda-
mi letošního ročníku jsou mistři vzdušné 
akrobacie Les Colporteurs (Francie), 
dále pak soubory Cahin-Caha (Fran-
cie), Cirkus Cirkör (Švédsko) a Cirk La 
Putyka (ČR). Podrobnější informace 
o programu a účinkujících lze nalézt na  
www.letniletna.cz.

GaLerie JarosLava FraGnera
V rámci letního multižánrového kul-
turního festivalu Open Air Arena Bet-
lémské náměstí 2013 ožívají prostory 
Galerie Jaroslava Fragnera i jinými umě-
leckými disciplínami, než by mohlo být 
běžně očekáváno. Festival přináší široké 
spektrum kulturních akcí od těch, věno-
vaných architektuře a výtvarnému umě-

ní, přes koncerty, divadla a performance 
až po speciální projekty a dlouhodobější 
výstavy.  Na úterý 3. září je v prostorách 
galerie v rámci této akce plánováno di-
vadelní představení Bratři Karamazovi 
v nastudování souboru Divadlo Štěstí. 
Jak se praví v pozvánce – drama krimi 
komedie podle sociálně psychologické-
ho románu Fjodora Michajloviče Do-
stojevského. 

Pražská muzeJní noc 2013
Desátý ročník Pražské muzejní noci se 
měl konat již v červnu. Tehdy však pro-
gram „určila“ velká voda a muzejní noc 
proběhnout v uvažovaném rozsahu ne-
mohla. Organizátoři tak celou akci pře-
sunuli na září, konkrétně sobotu 14. září. 
Muzejní noc představuje kulturní feno-
mén, který má svou tradici ve městech 
po celé Evropě. Pražská muzejní noc 
nabízí příležitost seznámit se s kulturním 
bohatstvím sbírek muzeí a galerií hlav-
ního města v neopakovatelné atmosféře 
sobotní noci. Všechny zapojené institu-
ce zpřístupní návštěvníkům své prostory 
mimo běžnou otevírací dobu a představí 
se tak v trochu jiném světle.

V náhradním termínu budou od sedmi 
hodin večer až do jedné hodiny ráno zpří-
stupněna obyvatelům Prahy i jejím ná-
vštěvníkům zdarma muzea, galerie a další 
kulturní instituce, které se do Pražské 
muzejní noci zapojují. Mezi institucemi, 
které se v rámci muzejní noci letos před-
staví, nechybí např. Galerie hl. m. Prahy, 
Galerie AMU, Národní galerie v Praze, 
Národní muzeum, Botanická zahrada hl. 
m. Prahy, Národní technické muzeum, 
Poštovní muzeum, Muzeum kávy Alchy-
mista a nově třeba ani Fakulta architek-
tury ČVUT, Francouzský institut v Praze 
nebo Kino Ponrepo Národního filmové-
ho archivu a Knihovna Václava Havla.

Tak jako každý rok, ani letos nebude 
chybět bohatý doprovodný program. 
Tradiční expozice, výstavy a kulturní pa-
mětihodnosti ožijí neobvyklými akcemi. 
Návštěvníci se mohou těšit na přednášky, 
koncerty, filmové projekce, soutěže a další 
zajímavosti. Pořadatelé Pražské muzejní 
noci nezapomínají ani na nejmenší účast-
níky, pro které bude v mnoha institucích 
připraven také zábavný dětský program. 
Dopravní podnik je při této akci tradič-
ním dopravcem. 

Kam v Praze za Kulturou
Milan Slezák, foto: Zbyněk Riedel a archiv DPP
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správná odpověď 
z Fotosoutěže v DP 
kontaktu č. 7 zněla: 
křižovatka Bulovka (náměstí 
Na Stráži, Bulovka x Zenklo-
va, Vychovatelna apod.).  
Dva volné vstupy na projekt 
„Poznejte pražské věže“ 
a flash disk získali: Aleš 
Fořt, Michal Kriml a Štěpán 
Němeček.

tajenka z minulého čísla skrývala dokončení jednoho z Murphyho zákonů: Práce ve skupině je základ, pomůže ti hodit vinu na někoho jiného.

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

kde probíhá čistění výhybky?
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte dvě vstupenky na výstavu  
o Marilyn Monroe v Jízdárně Pražského hradu a publikaci „110 výletů s Doprav-
ním podnikem“.
Odpověď zašlete nejpozději do neděle 1. září 2013 na e-mailovou adresu: sou-
tezdpk@dpp.cz (předmět Fotosoutěž).

Křížovka: tajenka skrývá citát francouzského spisovatele a historika andrého mauroise: Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc ...

›››

›››



Pod světelným kuželem promítačky
Pro letní noční sovy je určena už šestá pouť Kinobusu, protože: „Když ponocovat, tak u dobrého 
českého filmu,“ říká slogan. Autobus plný filmů můžete letos zastihnout až do 1. září.

Dopravní podnik rozjel kvůli 
povodním letošní šňůru poz-
ději, ale autobus plný 35mm 

filmových svitků se na oplátku ani jednou 
při technické pauze nezastaví. Ve 12 lo-
kalitách se tak při 42 promítacích dnech 
představuje devět celovečerních snímků 
z domácí produkce. 

O start na Václavském náměstí se po-
starala a na Petříně 1. září turné ukončí 
komedie Marie Poledňákové Líbáš jako 
ďábel. Režisérka spolu s jednou z prota-
gonistek Nelou Boudovou byla přítomna 
slavnostnímu zahájení projektu Kinobus 
2013 i 22. července v dolní části Václav-
ského náměstí. Vedle vzpomínek na na-
táčení doma i v zahraničí obě dámy uvíta-
ly životaschopnost Kinobusu jako formy 

propagace české 
kinematografie. Pří-
tomný generální ře-
ditel Milan Křístek 
připomněl smysl 
tohoto tradičního 
projektu Dopravní-
ho podniku včetně 
podpory Nadace 
rozvoje občanské 
společnosti prostřed-
nictvím sbírky Po-
mozte dětem. Pro-
jektová manažerka 

nadace Alena Šváchová dodala, že diváci 
Kinobusu za pět let vložili do kasičky přes 
60 tisíc korun.

Letní večery Kinobus na svých štacích 
zpříjemňuje fotbalovým Okresním pře-
borem, prázdninovým Tady hlídám já, 
divokým Bestiářem a dvěma filmy Jana 
Hřebejka: Svatá čtveřice a Nevinnost. 
Na dětské diváky myslí Autopohádky 
a dokument zastupují Šmejdi. Program 
a seznam zastávek Kinobusu 2013 se do-
zvíte na: www.dpp.cz/kinobus. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Informace o programu na: www.dpp.cz/kinobus

Filmy, na které se můžete těšit:
Okresní přebor / Nevinnost / Tady hlídám já / 
Bestiář / Probudím se včera / Šmejdi / 
Líbáš jako ďábel / Autopohádky / Svatá čtveřice

Přibližné začátky promítání (vždy po setmění):
22. 7. – 18. 8. od 21.00 hodin / 19. 8. – 1. 9. od 20.30 hodinKinobus

22. 7. – 1. 9. 2013 VSTUP ZDARMA

Dopravní podnik hlavního 
města Prahy vás zve do kina 

Když ponocovat, 
tak u dobrého 
českého filmu!

Nahoře: Protagonisté slavnostního zahájení Kinobusu 2013: nadační kuře, 
Alena Šváchová, Alena Zárybnická, Milan Křístek, Nela Boudová a Marie 
Poledňáková. Dole: Před samotnou projekcí vystoupil Pěvecký sbor DPP
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