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Dopravu mezi areály bude
zajišťovat zvláštní tramvajová linka.
Více informací na

www.dpp.cz/dod2013

EDITORIAL
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
spolu se začátkem školního roku se vrátil „do starých kolejí“ i provoz pražské
MHD. Nemalou část oprav kolejí jsme
úspěšně zvládli během letního omezení
přepravy.
V souvislosti s uzavírkami jsme si
na konci srpna odbyli i pražskou premiéru, kterou bylo uzavření části metra kvůli
filmařům. Magistrát hl. m. Prahy a Dopravní podnik společně vyšli vstříc producentovi Ridleymu Scottovi, jehož tým
v Praze natáčel historický film Child 44.
Hollywoodští filmaři do Prahy dorazili
s rozpočtem kolem jedné miliardy korun, z čehož přibližně půl miliardy utratili za české produkty a služby. I přes určité
omezení přepravy v ranních a večerních
hodinách byla ale většina veřejnosti spokojena a stížností jsme zaznamenali minimálně. Chci pochválit celý tým, který
se spoluprací s filmaři zabýval a uzavírku
včetně náhradní přepravy výborně zvládl.
Závěr srpna patřil také významnému
jubileu – na Petřín vyjel s naší lanovkou
60miliontý cestující. Stala se jím Marcela
Radová ze Stodůlek, která na rozhlednu
jela se svými vnoučaty. Rozsáhlejší materiál o lanovce a zaměstnancích, kteří se
o její provoz starají, přineslo srpnové číslo
DP kontaktu.

Také letošní září je na výročí bohaté.
Čtyřicet let oslaví Hasičský záchranný
sbor DPP, o jehož historii najdete článek
v tomto vydání časopisu. Jednotky sboru
se představí na Dni otevřených dveří, který je letos plánovaný na 21. září v hostivařském depu metra, autobusové garáži
Hostivař a tramvajové vozovně Strašnice. Na tento den se naše provozy opět
otevřou veřejnosti a rádi zde přivítáme
zejména rodiny s dětmi, pro které je připraven doprovodný program a soutěže.
Rád bych vás také všechny pozval na náš
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AKTUÁLNĚ

Dne 22. srpna 2013 navštívila již podruhé hloubětínskou vozovnu skupina dětí z Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha o.s. Děti i jejich dospělý doprovod si nejprve prohlédly depo vozovny,
včetně myčky a karanténního boxu tramvají, aby na ně
na dvoře čekalo překvapení v podobě hasičského vozu,
včetně služby konajících hasičů DPP. S nimi si pak děti
mohly vyzkoušet výstup na střechu hasičského vozu,
stříkání požární hadicí na cíl či stříhání kovů hasičskými
nůžkami. Program hasičů, za který si
zaslouží dík především vedoucí směny
Petr Kopřiva, zakončila stylová projížďka kolem areálu vozovny. Po ní se
opět celá skupina vrátila k tramvajím,
kde si děti mohly vyzkoušet ovládání
tramvaje KT8D5 a 14T. Seznámily se
s místy v tramvajích, která ukrývají
zásoby písku, a předvedeno jim bylo
i vykládání plošiny pro vozíčkáře či
ovládání skřínky nad dveřmi tramvaje. Exkurzi i podruhé pro děti zajistila
Dana Cejpková. 

Foto: Ondřej Láska

Návštěva dětí v Hloubětíně

Zlatý bažant, aneb sraz „velkých volantů“

Třetí srpnovou sobotu se na 12. ročníku mezinárodního srazu historických užitkových nákladních vozidel a autobusů „Zlatý bažant 2013“
předvedl veřejnosti autobus Škoda 706 RO z pražského Muzea MHD
(druhý zprava). Akce, pořádaná zčásti na kolínském autobusovém nádraží, přilákala jako tradičně řadu návštěvníků, kteří si nejen mohli historická vozidla prohlédnout, ale se i zdarma svézt nejprve na kolonádu
do Poděbrad a poté i na autobusové nádraží v Nymburce, kde byla
vozidla stejně jako v Kolíně déle než hodinu vystavena. Celkem se představilo 30 vozidel značek Škoda, Praga, Tatra, Karosa, Jelcz či Ikarus.

Foto: Jana Šejnohová

Nezapomeňte na Den otevřených dveří!

V sobotu 21. září 2013 se v DPP uskuteční tradiční Den otevřených dveří. Od 10 do 16 hodin si budou moci zájemci prohlédnout depo metra Hostivař, autobusovou garáž Hostivař či zázemí vozovny Strašnice.V jednotlivých provozovnách budou kromě
prohlídek areálů připraveny také expozice různých typů vozů metra, tramvají a autobusů, které potkáváme v běžném provozu,
ale i těch, jež zajišťují opravy a udržování dopravní cesty. Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout i do dílen a provozů, které
jsou využívány k denním opravám a ošetřením vozů. U příležitosti významného jubilea Hasičského záchranného sboru proběhne
v rámci DOD ukázka hasičské techniky a seznámení se zázemím HZS ve větším rozsahu, než bylo obvyklé u předcházejících
ročníků. Chybět samozřejmě nebude ani pestrý doprovodný program, složený ze soutěží pro děti i dospělé. Dopravu mezi vozovnou Strašnice a garáží a depem v Hostivaři budou zajišťovat posílené tramvajové spoje.

Zklidnění Smetanova nábřeží a Karmelitské?

Foto: Miroslav Grossmann

Spuštění Blanky by mohlo přinést lepší podmínky pro provoz tramvají
v centru. Vedení města například uvažuje o zklidnění Smetanova nábřeží
a Karmelitské ulice. Na obou místech projede jedním směrem ve špičkové hodině necelých 2000 lidí v autech a přibližně 4000 lidí v tramvajích, přičemž MHD má téměř poloviční kapacitní rezervu do hranice
standardu kvality. Zklidnění obou komunikací by byla šance pro zásadní
zlepšení přesnosti a rychlosti provozu tramvají s celoměstským dopadem.
Například metrolinka 17 je částečnou alternativou pro přetíženou linku
metra C. Metrolinka 22 je nezbytná třeba pro obsluhu Bílé hory, která se
v důsledku uvíznutých vlaků v Karmelitské ocitá někdy i na desítky minut
„odříznutá“. Pokud by však na Smetanově nábřeží vznikla opravdová pěší
zóna vyznačená příslušnou dopravní značkou, musely by zde tramvaje jezdit rychlostí pouhých 20 km/h, a to v nejdelším úseku v Praze s negativním
dopadem na cestovní rychlost i provozní náklady.

Řešení pro EURO 6 v podání Solarisu

Další ze série prezentací k zajištění zpřísněného emisního limitu Euro 6
proběhla v garáži Hostivař v pondělí 26. srpna 2013. Zástupci společnosti
Solaris Czech s.r.o. zde představili kloubový autobus Solaris Urbino 18
s novým pohonným agregátem DAF MX-11. Pro snížení emisí je zde využita kombinace filtrů pevných částic a systému katalytické selektivní redukce.
Uvedené konstrukční řešení je pokračováním úspěšné řady vozů Urbino,
která je vyráběna od roku 1999. Vozy polského výrobce našly kromě domácího trhu významné uplatnění například v Německu, ale také v řadě českých měst, včetně poslední dodávky midibusů do Prahy.

Foto: JSVA
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Ve čtvrtek 28. srpna 2013 přepravila lanová dráha
na Petřín svého šedesátimiliontého cestujícího. Stala
se jím krátce po třinácté hodině paní Marcela Radová
ze Stodůlek. Pamětní certifikát společně s dárkovou
taškou od DPP překvapené vítězce, která se na Petřín
vydává v čase prázdnin se svými vnoučaty a manželem pravidelně, předal vedoucí provozovny LD Petřín
Pavel Kejha. 

Foto: Jan Štojdl

Lanovka na Petřín oceňovala

Vyzkoušejte si svou sedačku

Až do 17. listopadu 2013 si můžete v Muzeu MHD ve Střešovicích
vyzkoušet sezení na 8 různých typech sedaček, které jsou vhodné pro
autobusy a tramvaje. Pokud navíc vyplníte anketní lístek a vhodíte jej
do připravené schránky, budete automaticky zařazeni do slosování
o hodnotné ceny. Z vyplněných lístků bude vylosováno deset výherců,
kteří se mohou těšit na dárky z produkce marketingu DPP. 

Foto: Petr Hejna

Zahájení školního roku v SPŠD

Začátek školního roku byl pro nově nastupující žáky
1. ročníků Střední průmyslové školy dopravní, a.s., mimořádně slavnostní, přišli je totiž pozdravit také dva
vzácní hosté, radní pro dopravu MHMP Jiří Pařízek
(na snímku s ředitelem školy F. Novotným). a personální ředidel DPP Václav Turko. Spolu s ředitelem
školy Františkem Novotným a zástupkyní Marií Salajkovou žáky přivítali, popřáli jim hodně studijních
úspěchů a ocenili jejich dobré rozhodnutí studovat
právě na této škole. Zároveň byli žáci upozorněni, že
nejlepší z nich mohou najít pracovní uplatnění v DPP.
Na dotaz radního Pařízka, kdo z žáků má rodiče nebo
příbuzného zaměstnaného v DPP, zvedla ruku poměrně velká část z přítomných žáků, což všechny přítomné velmi potěšilo. 

Letošní Dopraváček začal vlastně povodní. Tou červnovou, při které
ani řeka Lužnice nezůstala pozadu a během pár hodin opustila svoje
břehy. Neminula samozřejmě ani areál tábora. Právě v těch chvílích
a v následujících dnech
se najednou rozhodovalo o tom, zda tábor
vůbec bude. Voda ale
naštěstí nevystoupala
tak vysoko jako v roce
2002 a navíc rychle
opadla. Na jejím místě
se pak téměř okamžitě začali střídat lidé,
kterým Dopraváček není lhostejný a za svou práci zaslouží nemalý
dík. A jaký tedy letošní první turnus byl? Unášelo se, střílelo, loupilo
a tekla krev. Vše naštěstí jen jako, v rámci celotáborové hry. Inspirací
pro ni se totiž stala americká mafie 30. let minulého století. Při plnění
různých úkolů si děti osvojily vědomosti z oblasti první pomoci, rozvíjely schopnost spolupracovat a taktizovat. K dobré zábavě přispěly
kromě mafiánských aktivit i tradiční výlety, táborové ohně, přespání
v přírodě nebo vedoucími zahraná pohádka. Protože počasí celé tři
týdny přálo, došlo i na koupání a nejstarší oddíl si užil také dva dny
na vodě.
Snad každý si domů odvezl pěkné vzpomínky. Opět se ukázalo, že
i v dnešní době mají dětské tábory svůj smysl. Už teď jsou pro „staré známé firmy“ i nové tváře v řadách táborníků připraveny nápady
a plány na příští rok. 

Kinobus s dvojnásobnou návštěvností

Změny v dozorčí radě DPP

Ve středu 21. srpna 2013 byli na jedenáctém zasedání
dozorčí rady DPP zvoleni dva noví místopředsedové
tohoto orgánu. Stali se jimi Ing. Marek Doležal a Jiří
Obitko. Den předtím Rada hlavního města Prahy
v působnosti valné hromady DPP odvolala z funkce
člena dozorčí rady DPP Pavla Hurdu a zvolila Ing.Vojtěcha Kocourka, PhD., a JUDr. Jana Blechu do funkce
člena dozorčí rady DPP.

V neděli 1. září 2013 ukončil svou šestou promítací sezónu snímkem
Líbáš jako ďábel na Petříně oblíbený Kinobus. Pojízdné kino, které
během 42 promítacích večerů nabídlo ve 12 lokalitách celkem osm
titulů z domácí filmové produkce, přilákalo letos průměrně více než
dvojnásobný počet diváků (z 228 na 473). Celkem
Kinobus navštívilo 17 942
diváků, přičemž nejúspěšnějším snímkem, podle počtu osob na jedno promítání, byl dokument Šmejdi,
na který se na Proseku přišlo podívat 1150 lidí. 
Foto: Petr Hejna

Foto: Petr Hejna

Foto: Petr Janáč

Jaký byl Dopraváček 2013?
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PŘIŠLO OD CESTUJÍCÍCH
Dobrý den, ráda bych vyjádřila poděkování paní, která
mi 1. 8. 2013 přibližně ve 12:30 velmi ochotně pomohla s výběrem nejvhodnějšího typu jízdenky pro cizince
a zároveň mi poradila skvělou cestu na letiště. V Praze jsem
bydlela 15 let, ale s tak příkladným přístupem jsem se nikdy
nesetkala. Ráda bych poděkovala Dopravnímu podniku za to, že
má zaměstnance na pravém místě. 
Jarmila Herzová

Dobrý den, jmenuji se Petr Havlíček a často jezdím
do Prahy. V Praze využívám pouze MHD. Mile mě
překvapil přístup vašich zaměstnanců i to, s jakou
ochotou mi vždy poradili jak vhodný spoj, tak i nejkratší
cestu. Jsem moc rád, že máte profesionální personál. Děkuji a těším se na další jízdu, ať už metrem či jinou povrchovou dopravou. 
Petr Havlíček

Můj dotaz se týká chování tlačítek pro otevírání dveří
u nových typů tramvají (Škoda 14T, 15T). Zatímco
uvnitř po stisknutí změní barvu a signalizují akceptování požadavku, zvenčí tlačítko zdánlivě nereaguje, dveře se pak
otevřou až na příkaz řidiče. Doba mezi zastavením tramvaje
a otevřením dveří bývá i několik sekund. Cestující jsou pak zmateni a často odbíhají k jiným dveřím. Jaký je důvod rozdílného
chování vnitřních a vnějších tlačítek?
Jiří Skála

Dobrý den, dost často se setkávám s nedodržením
jízdního řádu linky č. 135 z konečné Chodov. Například včera, tj. 21. 8. 2013, linka v 17:00 vůbec
nejela a v 17:06 jely najednou dva autobusy. První pouze
projel a druhý zastavil. Projíždějící poprvé zastavil až
na Roztylech, kde nabral lidi. 
Ramona Jarošová

Z odpovědi: Funkce vnitřních a vnějších tlačítek na požadavek otevření dveří je u všech typů tramvajových vozů provozovaných v DPP
stejná, rozdílná je pouze signalizace. Vnitřní tlačítka signalizují, že
požadavek cestujícího byl přijat a zaznamenán do paměti řídicí jednotky dveří. Tento požadavek je pak realizován na nejbližší zastávce,
kde se dveře otevřou. Signalizace vnějších tlačítek má jiný význam.
Vzhledem k tomu, že se cestující z bezpečnostních důvodů nemá
dotýkat jakékoliv části jedoucího vozidla, tlačítko mu pouze signalizuje, že vozidlo je připraveno na jeho požadavek otevření dveří. Tato
informace přichází ve chvíli, kdy vozidlo už není v pohybu a kdy řidič
dal příkaz na otevření dveří.
Vážení, ráda bych se s Vámi podělila o zážitek a touto
cestou ještě jednou poděkovala vaší pracovnici. Dne
24. 8. 2013 těsně okolo 19.00 hod. jsem se svojí sestrou nastupovala na metro B ve stanici Anděl, vstup z ulice
Na Knížecí. Při vystupování z eskalátoru na nástupiště se sestře
zamotala hlava a upadla. Zřejmě z otřesu (jedná se o 66letou
osobu) nebyla schopná okamžitě pokračovat v chůzi, proto
jsem ji za ochotné pomoci dalšího cestujícího a dvou pracovníků provádějících na nástupišti opravu dovedla k blízké lavičce.
V té chvíli už po eskalátoru přijížděla vaše zaměstnankyně, dozorčí paní Holmanová. Nejenže se účastně zajímala o sestřin
zdravotní stav, zjišťovala nutnost přivolání lékařské péče a donesla pití, ale poskytla mi i možnost uložit u sebe v kabině
do příjezdu taxíku naše zavazadla. Poté nám je ještě k taxíku
pomohla donést!!! Prosím Vás, abyste paní Holmanové (nevím,
jestli její jméno nekomolím) ještě jednou za nás obě moc poděkovali; možná ji bude zajímat, že sestra je v pořádku a šlo u ní
o momentální indispozici. 
Nina Odstrčilová
V posledních dvou týdnech jsem byl nucen použít
WC ve stanicích metra Lužiny a Hůrka. Doufám,
že něco tak otřesného už nebudu muset nikdy zažít. Praha je plná cizinců a my jim předvádíme úroveň,
za kterou by se styděli i někde v rozvojovém světě. Podléhají tato zařízení vůbec nějaké kontrole? 
Jiří Novotný
Z odpovědi: Dopravní podnik si je vědom, že stávající stav veřejných toalet neodpovídá současným standardům. Vzhledem
k nedostatečným finančním prostředkům zařazujeme veřejná
WC do rekonstrukce postupně. Veřejná WC ve stanici metra Lužiny a Hůrka jsou v plánu investic pro rok 2013.

Z odpovědi: Odjezd spojů linky 135 byl zajištěn se zpožděním.
Za nedodržení řádu a tím způsobené komplikace se omlouváme.
Dobrý den, mé jméno je Vladimír Závůrka a touto
cestou bych chtěl poděkovat za navrácení ztracených dokladů a dalších osobních věcí. Včera odpoledne poblíž stanice metra Budějovická došlo ke ztrátě.
Dnes ráno jsem byl kontaktován obsluhou metra na Budějovické, že mají mé doklady a osobní věci. Rád bych jim
ještě jednou poděkoval. 
Vladimír Závůrka
Dobrý den, píši pochvalu na paní pracující pro DPP
– Taťánu Bacíkovou, která ochotně a trpělivě odpovídala na všechny mé dotazy. Její odpovědi byly
jasné, srozumitelné a rychlé. 
Irena Procházková
Dobrý den, ráda bych se s Vámi podělila o svůj zážitek
při cestování metrem se svou 21měsíční dcerou. Dne
29. 8. 2013 jsem na nástupišti metra Kobylisy čekala
s kočárkem na metro. Následující souprava měla končit ve stanici Ládví, kam jsem měla namířeno. Souprava zastavila, dveře
se otevřely, vystoupili cestující a já okamžitě vjížděla s kočárem do vagonu.  V ten moment se dveře začaly zavírat, tak
jsem s kočárem rychle ucukla zpět. Dveře se dovřely, řidič
zatroubil a vlak se rozjel. Nikdo z cestujících na peronu neměl
šanci nastoupit. Byla jsem v šoku – ještě že neodjel s mým dítětem skřípnutým mezi dveřmi. Nastupovala jsem do druhých
nebo třetích dveří od řidiče – musel mě vidět. Hodiny v metru
ukazovaly 9:45 hodin. Jak může někdo z vašich zaměstnanců
takhle ohrožovat cestující? Neměla jsem ani ponětí, že se vlak
rozjede – kočár jsem měla ještě u vagonu. Nezaznělo ani klasické – „Ukončete výstup a nástup...“. Byla bych moc ráda,
kdyby se mi v metru již nikdy nic podobného nestalo. 

Romana Cinertová
Z odpovědi: Ze záznamu o průběhu jízdy vyplynulo, že z technických důvodů byl vlak zpožděn. Strojvedoucí ve snaze zkrátit
toho zpoždění spustil urychleně relaci o ukončení nástupu cestujících do soupravy a neposkytl dostatečnou dobu k nástupu.
Strojvedoucí nemá možnost prodlužovat delším čekáním dobu
odjezdu stanovenou grafikonem vlakové dopravy. Zkrácením
pobytu vlaku ve stanici však nesmí ohrozit plynulý a bezpečný
nástup cestujících. Za nepříjemný zážitek při nastupování s kočárkem se velmi omlouváme.

CO O NÁS PÍŠÍ MÉDIA
Aneta Řehková

Řízení tramvaje vás může obohatit. Pokud se necháte
PRAŽSKÝ DENÍK, 27. srpna 2013

Bez rodinného zázemí, podpory
a tolerantního partnera se naše
práce dělat nedá, říká řidička
tramvaje Ivana Šťastná z Prahy.
Poprvé usedla do kabiny tramvaje před více než šesti lety
a už ji neopustila. Do té doby
využívala hromadnou dopravu
jen jako prostředek, kterým
se dopravovala do zaměstnání.
Dnes jsou pro Ivanu Šťastnou
tramvaje pracovním nástrojem
i vášní. Svou profesi by neměnila a doufá, že ji ještě nějaký rok
bude bavit. „Neberu řízení jen
jako službu lidem. Občas se stane, že mi lidé poděkují. Je hezké,
že se dnes ještě můžete setkat
s vděčností,“ říká.
Jak se z ženy stane zrovna řidička tramvaje?
K řízení tramvaje jsem se dostala přes bratra, který je řidičem
přes dvacet let. Neustále jsem
od něj slýchala, jak je to skvělé
povolání. Tak jsem si nakonec
řekla, že na tom něco bude,
a taky jsem to zkusila.
Co jste dělala předtím, než
jste zběhla k řízení?
Původním povoláním jsem kuchařka, což je poměrně odlišný
obor. Dokud jsem měla malé
děti, pracovala jsem ve školní

jídelně, abych měla
společně s nimi volno. Když odrostly,
přišly na řadu restaurace a vinárny. Postupně jsem ale zjišťovala, že mě práce nenaplňuje,
a navíc pro mě začala být fyzicky
náročná. V tu chvíli jsem začala
uvažovat o práci řidičky, kde tak
velký fyzický záběr není.
Při řízení ale jistě zažíváte daleko více stresu než v kuchyni.
Samozřejmě. Řízení je psychicky náročnější a zodpovědnější.
Je to ale i větší adrenalin. Musím
si zkrátka sednout do tramvaje
a jet nejlépe, jak to jde, abych nikomu neublížila.Vždy si opakuji,
že nesmím nikoho přehlédnout.
Lidé jsou dnes zbrklí a uspěchaní. Jeden dobíhá soupravu, další
stojí zády k zastávce se sluchátky v uších a netušíte, jestli vám
nevstoupí na koleje. Neustálá
pozornost k téhle profesi patří.
Kdyby někdo z čtenářů uvažoval o profesi řidiče či řidičky tramvaje, co byste jim
vzkázala?
Určitě to není jednotvárná práce a každý den na trati je jiný.
Zároveň si ale musí uvědomit,
že budou denně na ulici a zázemí není ideální. Musíte se naučit

naslouchat svému
tělu, protože si třeba
nemůžete kdykoliv
odskočit na toaletu. Nejdůležitější ale je rodinné zázemí. Znám
mladé kolegy, kteří se rozvádějí,
protože to jejich partnerky neustály. Pro tuhle práci potřebujete
pochopení od partnera i od rodiny. Ne vždy je uklizeno nebo
navařeno tak, jak byste si představovali. Takhle to možná vypadá negativně, ale musíte s tím
počítat.
A z těch pozitivních věcí?
Každý den potkáváte nové lidi
a získáváte nové zkušenosti.
Když tomu necháte volný průběh, obohatí vás to. Podle mého
není řešení, že se zavřete do ka-

biny a utečete před světem.
Nejste tam jen proto, aby se
lidé dostali z místa A do místa B.
Když přidáte něco navíc, může
to obohatit vás i ty druhé.
Co přidáváte navíc vy?
Snažím se s lidmi komunikovat. Byť by to bylo jen neverbálně, třeba pokynutím hlavy
nebo úsměvem. Když počkáte
na staršího pána dobíhajícího
tramvaj a on vám poděkuje,
potěší to. Nebo když vozíčkáři
vysunete plošinu a prohodíte
s ním pár vět, zpříjemní to den
vám i jemu. Pak mám pocit, že
tam nejsem zbytečně a můžu
být užitečná i jinak.  A to je podle mě přesně ta služba, kterou
by lidé měli dostat.
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rozhovor

V metru to ani bez věrnosti nejde
Příští rok si pražské metro připomene čtyřicáté narozeniny a zprovozní novou část tratě. To už ale
Karel Pečený bude mít kariéru o jeden rok delší. Věrnost k tomuto druhu dopravy mu za dlouhé roky
přinesla nejen spoustu starostí, ale i vědomí, že v metru jsou kolegové, na které se může spolehnout.
Nejen o tom je následující rozhovor s vedoucím jednotky Provoz Metro (JPM).
Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Za rok a kousek bychom se měli svézt na novém úseku metra z Dejvické do Motola. Jak je
jednotka Provoz Metro aktivní v přípravách?
Jen pro zajímavost na úvod, jsem členem
komise i pro trať D... Prvotní plány tam
byly velice divoké a museli jsme poukázat na dodržování zákona o dráhách, jeho
stavebního a technického řádu a poukázat na řadu otázek provozního rázu. Tím
chci říci, že u tratě V.A jsme v podstatě
od prvotních plánů. Je otázka, jak se podaří naše záměry prosadit.
Můžete uvést některé příklady?
Když se řekne a, tedy metro končí v Motole, je třeba říct i b: kde přesně, jeho
parametry a časový harmonogram. Je
vhodné, aby kolejové křížení bylo za stanicí, a nebyl tak problém s dodržováním
minimálních intervalů. Nebo otázka
nástupišť: vhodnější jsou ostrovní, která
jsou výhodná jak pro cestující, tak pro samotný provoz. Z provozního hlediska se
třecí plochy snažíme včas učesat. Například zázemí pro naše zaměstnance. Pro

dozorčí se dříve plánovaly prostory, které
dnes v době přibývající techniky, zejména
monitorů, jsou často nevyhovující.

Mimořádné
události
v metru
V roce 2012
bylo zaznamenáno celkem
500 mimořádných událostí,
což je nejnižší
hodnota za posledních 10 let.
Meziročně
došlo ke snížení počtu MU
o 73 případů
(12,7 %).
Z dlouhodobého hlediska
se zvýšil podíl
zaviněných MU.
I přes pokles
počtu absolutních hodnot
zaviněných MU
o 40 případů
se zvýšil jejich
podíl z 64,2 %
v roce 2011
na 66,4 %
v roce 2012.

Nabízí se otázka dostatečného
počtu strojvedoucích...
Ano, to je další důležitá otázka. Pro plánování jízdního personálu je například
důležité, zda v prodloužení trasy bude
či nebude pásmový provoz. Kurz trvá
půl roku, navazuje na něj jízdní zácvik,
takže jde o dlouhodobý a náročný proces zakončený zkouškou před Drážním
úřadem. Tedy i kurzy na odhadované
budoucí stavy v souvislosti s V.A musíme
mít připraveny. To má u nás na starosti
odbor Provozní zabezpečení a oddělení
Vzdělávání.
Je o tuto profesi obecně stále zájem?
Přetlak zájemců vyloženě není, ale zájem o tuto práci stále je. Důležité je říct,
že profesi strojvedoucího nemůže dělat
každý, protože jsou zákonem dána kritéria, například bezvadný zrak, čistý trestní
rejstřík, středoškolské vzdělání dopravní, strojní nebo elektro. Uchazeči musí
úspěšně absolvovat komplexní zdravotní
prohlídku včetně psychologických testů.
Drtivá většina zaměstnanců jednotky
pracuje v podzemí. Jak se s tím zaměstnanci
vypořádávají?
Asi bychom byli rádi za pracoviště na povrchu, ale to možné není a tma je jedním
z našich specifik. Jízdní personál podstoupil v minulosti např. přezkoumání Státním zdravotním ústavem, který potvrdil
jistý vliv prostředí na zaměstnance. Tomu
je samozřejmě režim služby přizpůsoben.
Více problémů v tomto směru způsobují
stanice na povrchu, kdy strojvedoucí přijede ze tmy do sluncem prozářené stanice
a tam se odráží světlo od skel a leštěných

Technicko-provozní data
Linka
Provozní délka (km)
A
11,1
B
25,8
C
22,5
Celkem
59,4

Počet stanic
13
24
20
57

povrchů. Řešili jsme nedávno stanici
Střížkov, kde představy architekta neladily s provozní praxí, a nakonec se zde dodávaly fólie na sklo. Aktuálně je v řešení
stanice Motol. Máme slíbeno bublinkové
sklo, žaluzie, použití matných materiálů
atd.
Celou jednotku v tomto rozhovoru představit
nelze. Ale jedním ze stěžejních provozů je
určitě odbor Řízení provozu…
Ano, a to zejména proto, že odsud vlakový
dispečink nepřetržitě řídí provoz a přepravu cestujících v metru. Rovněž se zde tvoří
grafikon. Oddělení Příprava a vyhodnocení provozu úzce spolupracuje s jednotkou
Správa vozidel Metro, protože je třeba
brát v potaz grafikon oběhu souprav, které
musejí do pravidelné údržby. Jde o co nejefektivnější plánování, aby kilometrů bez
cestujících bylo ujeto co nejméně. Výsledný grafikon je limitován řadou parametrů
včetně tratě. Konstrukce grafikonu je zajímavý, ale zároveň složitý proces.
Jak celý proces funguje?
Na počátku jsou výsledky z přepravního
průzkumu – stanoví se interval, který
je potřeba jezdit v daném profilu tratě
a v daném čase. K tomu máme kolejovou
síť s jistými možnostmi a s určitou propustností. Na to se „napasují“ soupravy
s ohledem na oběhy a teprve potom přijde
tvorba směn strojvedoucích. Třecí plochy
vznikají, zejména když z časových důvodů není reálné dle harmonogramu včas
zveřejnit směny. Posledním příkladem je
natáčení filmu Child 44, měli jsme samozřejmě jistý čas na přípravu, ovšem poté
přišlo zamítavé stanovisko z Drážního
úřadu a všechny plány šly obrazně řečeno
do koše. Čas ubíhal rychle a poté, co se
rozhodnutí opět změnilo, se vše plánovalo na poslední chvíli.
Základní poslání JPM:
Optimální plnění dopravní zakázky
vypracované dopravním úsekem
na základě plánu dopravy. Zabezpečení dopravních a přepravních
výkonů metra v rozsahu stanoveném
grafikony vlakové dopravy.

rozhovor
Karel Pečený nastoupil do metra před jeho zprovozněním
v roce 1973 na vozovou službu
jako mechanik trakčního vozidla
– pomocník strojvedoucího. Poté
pracoval jako strojvedoucí: „První
soupravy, které mezi Kačerovem
a Florencí jezdily, byly třívozové
typu Ečs, poté přišly soupravy
81-71. To bylo pro mne velmi
zajímavé období, protože jsem
byl ve skupině, která testovala
první soupravy dříve, než byly
schváleny do provozu,“ vzpomíná
Karel Pečený. Naopak soupravy
Ečs zajížděl v době, kdy se zavádělo tzv. automatické cílové brzdění.
Jako strojvedoucí instruktor
pracoval do roku 1994, kdy přešel
na TH funkci vedoucího odboru
hlavní inženýr dopravní služby.
Následovaly funkce odpovídající
organizačním změnám v podniku
– vedl odbor provozní technologie metra, zastával funkci
dopravního náměstka. Po reorganizaci v roce 2005 pracoval coby
zástupce vedoucího jednotky
Provoz Metro a od roku 2012 je
jejím vedoucím.

Kdy vám v metru bylo nejvíce úzko?
Snad ani ne úzko, ale velice náročné to
bylo v případě povodní 2002. Stěhování do náhradních prostor a za pochodu
práce se vším lidským a technickým potenciálem. Sebralo to opravdu spoustu
času. Zorganizovat provoz v povodní nezasažených částech a poté při uvádění zaplavených částí do provozu komunikovat
s dodavateli, dozorujícími orgány, měnit
organizaci provozu. Bylo to trvalé vážení
na miskách vah. Třeba rozhodování kdy,
kam a jak bezpečně spustit provoz, v jakém režimu zabezpečení. Letos v červnu
jsme při povodních měli nesrovnatelně
jasněji v postupech, např. kdy co zavřít,
jak postupovat. Zkušenost s rokem 2002
byla relativně čerstvá, mnoho kolegů si
povodeň pamatuje, a tak své zkušenosti
přenesli do praxe.
A na závěr, co vám naopak
dělá největší radost?
Jsme vlastně opřeni o práci našich provozáků. Drtivá většina z nich je schopna
udělat pro metro vše, co je v jejich silách,
a mnohdy dělají víc, než mají za povinnost. Vychází to z kladného vztahu k naší
práci a u mé kanceláře jsou dveře vždy
otevřeny. Lidé chápou stav věcí, které
mají svoji logiku a jsou vysvětleny. Pravidelně jsem přítomen jednání se zástupci
odborů. Myslím, že jednání o jejich
problémech a požadavcích jsou vstřícná,

Vybrané provozní parametry
Linka
Den
Vzkm/den
A
Po-Čt
28 371,79
B
Po-Čt
76 647,80
C
Po-Čt
77 938,30
* pásmový provoz Dejvická-Hostivař, resp. Dejvická-Skalka
** pásmový provoz Háje-Ládví, resp. Háje-Letňany

otevřená, a toho si obě strany zřejmě cení.
Na rovinu povím, co je a co není možné
a proč to není možné.
Ocenit věrnost zaměstnanců k metru,
je svým způsobem potřeba. Nedovedu
si představit, že by například organiza-

Min. interval
150/300*
140
115/235**

Počet souprav
17
38
37

ci výluky připravovali a zajišťovali lidé,
kteří přišli zvenku a neprošli provozem.
Složitou provozní problematiku tu řeší
lidé z provozu, kteří věci rozumějí a dokážou pro dosažení cíle udělat vše potřebné. 
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z podniku

Do výhybky rychleji!
Nejvýše 15 km/h je možné v současné době jet proti hrotům do výhybky. Na konci září se
to změní. Na výhybce před rozřazovacími kolejemi od Hradčanské k Prašnému mostu bude
zprovozněna rychlostní výhybka. V první fázi umožní provoz rychlostí 30 km/h, v budoucnosti to
má být ještě více.
Text a foto: Miroslav Grossmann

T

ramvajová doprava má v městském provozu mnoho specifik,
z nichž plynou výhody i nevýhody. Mezi jedny z velkých handicapů tramvají patří snížená rychlost přes výhybky
a křížení, která většinou znamená zpomalení na 15 nebo i 10 km/h. Běžná časová
ztráta z průjezdu kolejovou konstrukcí činí
10 – 20 s, největší ztráty jsou přitom tam,
kde by jinak tramvaje mohly jet vysokou
rychlostí. Běžná pražská linka při jízdě tam
a zpět „nabere“ kvůli kolejovým konstrukcím i více než 5 minut zdržení.
Dopravní řád drah určuje pro neuzamykatelné výhybky rychlost jízdy proti hrotům nejvýše 15 km/h přímo a 10 km/h
do odbočky. Vzhledem k tomu, že v Praze již jsou všechny elektricky návěstěné
výhybky mimo vozovny uzamykatelné,
není pro DPP toto omezení zásadně li-

Rychlostní
výhybka je
umístěna
100 metrů před
křižovatkou
Prašný most.
Je v bezžlábkovém provedení,
připomíná tedy
běžnou železniční výhybku,
což je její další
primát.

mitující. Jsou zde však další důvody, proč
toto a jiná omezení rychlosti v kolejových
konstrukcích obsahuje vnitropodnikový předpis D 1/2. Jedná se především
o bezpečnost provozu, kdy z vjetí do nesprávného směru na výhybce plyne riziko
střetu s jiným vlakem, jako prevence proti
vykolejení, nebo problematika opotřebení
kolejí i vozů.
I ostatní dopravní podniky v Česku
a v zahraničí rychlosti v kolejových konstrukcích obvykle omezují. I když ne
pokaždé stejně. Například v Brně stojí
za zmínku rychlost 30 km/h přes kolejová křížení v přímém směru. V západoevropských provozech je obvyklá jízda proti
hrotu výhybky do odbočky rychlostí 15
km/h a ve vybraných místech také přímo rychlostí 25 km/h. Benevolentní je
Amsterdam, který limity pro jízdu přes

výhybky a křížení nemá a za korektní
průjezd je zodpovědný řidič jako v kterémkoli jiném místě trati.
Oproti železnici, kde se přes výhybky
jezdí plnou traťovou rychlostí, tedy i několik set kilometrů v hodině, tramvajová
doprava nedisponuje bezpečnostními
prvky, které by vyloučily vzájemný střet
vlaků při jízdě kolejovou konstrukcí.
Tramvajové koleje se navíc kříží pod úhly,
které vyžadují zřizování náběhů ve žlábku, a tedy mělkých srdcovek, takže kola
tramvají jedou střídavě po nákolku (širší,
nižší část kola), a po okolku (užší, vyšší
část kola). Typickými jevy při průjezdu
tramvaje kolejovou konstrukcí tak jsou
zhoršený komfort jízdy, hluk, vibrace
a opotřebení kolejové konstrukce i kol.
Některé jevy přitom sílí s nárůstem rychlosti.

z podniku

Z toho plyne, že zvyšování rychlosti
přes výhybky a křížení je možné jen při
dlouhodobé a cílevědomé snaze a poctivém zvažování přínosů a ztrát. DPP
v tomto ohledu dospěl do momentu, který umožňuje selektivní prolomení rychlostní bariéry na pražských (a českých)
tramvajových výhybkách. Vhodným
místem pro zřízení „rychlostní výhybky“
jsou rozřazovací koleje, kde je nízké riziko
nehody plynoucí z vjetí do nesprávného
směru a kde lze dosáhnout (i u úzkých
pražských kol) takového úhlu křížení kolejnic v srdcovce, který umožňuje zřízení
hluboké srdcovky s jízdou tramvajového
kola výhradně po nákolku.
V pražské síti jsou rozřazovací koleje
na nábřeží Kapitána Jaroše u Letenského
tunelu (rekonstrukce 2007), na Špejcharu od Hradčanské (rekonstrukce 2010)
a na Prašném mostě od Hradčanské,
který právě prochází v rámci realizace
komplexu Blanka zásadní přestavbou.
Výběr byl tedy jasný. Rychlostní výhybka
je umístěna 100 metrů před křižovatkou
Prašný most. Je v bezžlábkovém provedení, připomíná tedy běžnou železniční výhybku, což je její další primát. Odbočná
větev má poloměr 190 metrů, což pro cílový stav vytváří limit 40 km/h. Výrobcem
je Pražská strojírna a.s.
Pro řidiče je výhybka návěstěna jinak
než běžné výhybky. Obvod výhybky začíná 200 metrů za zastávkou Hradčanská
ve směru z centra, to je 190 metrů před
vlastní výhybkou. Zde se nachází zdvojený rádiový přijímač pro stavění výhybky,
označený VPZ s nápisem R 01. Tento
přijímač bude zároveň sloužit ke směrovému přihlášení vlaku na SSZ Prašný
most. První zásadní změnou proti běžné
výhybce je to, že přijímač je možné přejet,
i pokud předchozí vlak neopustil obvod
výhybky.

Práce na přeložce
trati i výhybce ještě
nejsou u konce. Trať
bude zatravněna a budou k ní
umístěna návěstidla
rychlostní výhybky.

Schéma výhybky
a návěstění jednotlivých signálů pro
řidiče tramvají.

V základním stavu jsou všechna návěstidla
zhasnutá. Při průjezdu tramvaje rádiovým
přijímačem:
• na výzvovém návěstidle (30 m za přijímačem) se rozsvítí na krátkou dobu symbol
příslušného směru
• na vjezdovém návěstidle (27 m před výhybkou) se rozsvítí signál „Volno přímo“
• na světelných návěstech rychlostní výhybky se rozsvítí směr postavení vlakové
cesty (blikající) s hodnotou nejvyšší dovolené rychlosti.

Po průjezdu vlaku vjezdovým návěstidlem se vjezdový signál změní na „Stůj“.
Tím se řídí případná další tramvaj a čeká
na udělení volna. Po opuštění obvodu výhybky všemi tramvajemi všechna návěstidla zhasnou.
Postavení, blokování i uzamčení výhybky je signalizováno obdobně jako
u běžných výhybek. Změnou je barva
signálu. Zatímco u běžných výhybek
jsou symboly na návěstidlech červené,
u rychlostní výhybky mají bílou barvu.
Drobnou změnou je tvar šipky pro směr
přímo. Po uvedení do provozu bude stanovena rychlost jízdy přímo i do odbočky na 30 km/h. Cílově se rychlost zřejmě zvýší na 50 km/h přímo a 40 km/h
do odbočky.
Rychlostní výhybka je financována
z rozpočtu stavby komplexu Blanka.
Má přinést v cílovém stavu zkrácení
jízdní doby o 12 s přímo a o 19 s vpravo
na jeden spoj a snížení spotřeby trakční energie, což činí roční potenciální
provozní úspory cca 900 tis. korun.
Do provozu bude zařízení uvedeno
28. září.
Provoz výhybky ukáže, nakolik je koncept výhodný, a naznačí, zda se s ním
v budoucnu budeme setkávat na pražské
tramvajové síti častěji.

Orientační návratnost opatření zvyšujících rychlost TRAM s ohledem
na provozní úspory
Úprava

investiční úspora času / úspora provozních orientační
náklady
/ průjezd
nákladů
návratnost
mil. Kč
s
mil. Kč / rok
roky
Zrušení / nezřízení páru zastávek
0
30
3,5
0,00
Zřízení preference na 1 SSZ (dva vjezdy)
0,1
10
1,6
0,06
Zřízení výhybky rychlostní místo běžné
1,8
16
0,9
2,00
Rekonstrukce 1 km TT (odstranění četných OR) 45
27
3,3
13,64
Poznámky: Propočet je uváděn na provoz 7 linek v místě (úsek Hradčanská – křižovatka Prašný most).
Úspora provozních nákladů je potenciální úspora vznikající snížením oběžné doby vozů a snížením
spotřeby trakční energie. Nejsou započteny případné vyšší náklady na provoz nových zařízení. U SSZ
jsou započítány investiční náklady pouze na straně DPP (detekce TRAM), nikoli náklady na preferenci
na straně správce SSZ, které jsou proti DPP i několikanásobné.

11

12
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Dříve, než autobus přepraví cestující
Cestující čeká na zastávce na „svůj“ autobus. Záměrem je dopravit se na požadované místo
v požadovaném čase, bez komplikací, bezpečně a podle jízdního řádu. K tomu, aby byl tento
očekávaný stav beze zbytku naplněn, však vede dlouhá cesta. Podívejme se proto do zákulisí
přípravy autobusového provozu očima jednotky Provoz Autobusy (JPA).
Text a foto: Tomáš Párys

C

elému kolotoči činností, spojených s přípravou provozu,
předchází zadání dopravních
výkonů, tedy zpracované jízdní řády
a popis trasy a zastávek jednotlivých autobusových linek. Uvedené podklady jsou
výsledkem pravidelných jednání mezi
DPP a Ropidem, nebo, v případě dočasných změn a výluk, mezi DPP a investory
příslušných akcí, které mají vliv na pravidelné linkové vedení. Dopravní výkony je
následně nutné zadat k realizaci příslušným garážím.
Přidělení výkonů na garáž
Mezi prvořadá kritéria při rozdělování
dopravních výkonů na garáže patří zejména ekonomika provozu a technické
možnosti jednotlivých garáží. V některých případech se jedná doslova o hlavolam a nalezení optimálního řešení
není právě jednoduché. Víme, že vybraná linka by měla být vypravena z určené
garáže, neboť z hlediska výjezdových
a zátahových kilometrů je to ekonomicky
nejvýhodnější. Garáž však právě nemusí
disponovat potřebným počtem autobusů
požadovaného typu a z hlediska parkovacích možností není možné vozy z jiného
provozu přesunout. Část výkonů tedy
musí být přeložena na jinou garáž.
Po sestavení všech částí této „skládačky“, kdy se podaří vypravení skutečně
usadit a na garáže rozdělit, může dojít
k dodatečným změnám. Parametry lin-

tek z doby, kdy se tyto informace doslova vlepovaly do jízdního řádu). Ty jsou
návazné na vydané „Oběžníky dopravního ředitele“, jež stanovují novou trasu
a zastávky linky. Vlepka tyto oběžníky
dále rozpracovává a je doplněna o další
informace potřebné pro řidiče, které samotný oběžník neobsahuje (např. nastavení OIS, apod.). Vlepky jsou v případě
náročnějších dopravních opatření dále
doplňovány schematickým znázorněním
nové, nebo pozměněné trasy – mapkami.
Ani to však leckdy není posledním krokem k zajištění informovanosti řidičů.
Při rozsáhlejších a zásadních změnách,
ale i při překladu linek mezi garážemi jsou
pro řidiče zajišťovány projížďky nových,
případně pozměněných tras. Na nich je
kromě projížďky samotné kladen důraz
také na specifika linky a na místa, kterým
je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Při
projížďkách jsou již předem zpracované
informace účastníkům zpravidla předávány i v písemné formě.

ky a jízdní řády mohou být pozměněny
a celý kolotoč začíná znova. Po tom, kdy
je akce skutečně připravena a je zahájena
její realizace, může být po několika dnech
zahájena jiná akce, která vypravení a přidělení linek garážím opět ovlivní.
Vzhledem k ekonomice provozu, zejména pak výjezdovým a zátahovým kilometrům, není možné kteroukoliv linku
přeložit na kteroukoliv garáž, a tak jsou
často do překladů linek zapojeny i garáže, které s danou akcí zdánlivě nesouvisí.
Na první pohled se tak přidělení linek
může zdát nelogické. Vždy je však nutné
posuzovat možnosti vypravení globálně,
nikoliv pouze se zaměřením na jedinou
linku nebo jediné její pořadí.
Zpracování změn na útvaru
Příprava provozu
Při změnách v provozu autobusových
linek jsou na dotčené garáže zasílány
nejrůznější podklady. Jedním z nejdůležitějších jsou samozřejmě nové jízdní řády.
Na jejich základě dochází k úpravám
ve službách řidičů a při změnách zásadnějšího charakteru i ke změnám v diagramech tak, aby byly i nadále splněny
všechny zákonné náležitosti a naplněny
rovněž potřeby vypravení.
Dalším důležitým a nutným podkladem, který jde ruku v ruce s jízdním
řádem, jsou informace pro řidiče. K tomuto účelu jsou vydávány tzv. vlepky
(mimochodem, název vlepka je pozůsta-

Vlevo: Plánek trasy
autobusové linky
č. 185.
Dole: Ukázka
vlepky pro řidiče
po zavedení NAD
X-58.

Operativní změny a mimořádné akce
V tomto okamžiku je vhodné poznamenat,
že ne všechny akce jsou předem plánovány.
Někdy je nutné velmi operativně reagovat
na aktuálně vzniklou situaci. Slovo „aktuálně“ bychom přitom mohli nahradit
synonymem „ihned“, přičemž to nikdy
neplatí více než při živelních katastrofách.
Například při červnových povodních v letošním roce, které jistě všichni máme ještě
v živé paměti, nebylo možné věnovat přípravě tak detailní pozornost, jako je tomu
u předem plánovaných akcí. Jízdní řády,

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společn

K vyvěšení

ost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha

Do vozových náležitostí

Vlepka pro řidiče linky NAD X58

Platí od: 0:30 hod.

20. 2. 2013
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Pro garáž: Vršovice

(dle ODŘ 008-2013)

Platí do: 4:30 hod. 20. 2. 2013
Dočasné zavedení linky NAD v
trase "Lazarská - Želivského"

1 Informace ke změně trasy a
zastá

Trasy:

vek linky:

směr Želivského: Lazarská - vlevo
Vodičkova (jízda po TT) - přímo
Jindřišská - přímo
Senovážné náměstí - přímo Bolza
nova - přímo podjezd Bulhar - vpravo
Seifertova vpravo Táboritská (u křiž. Tábor
itská x Ondříčkova sjezd z TT)
- vpravo Jičínská vlevo Vinohradská (přes zastávku
Olšanské hřbitovy jízda po TT) vlevo Jana Želivského - vpravo AO Želivského, pravá
větev - výstup
manipulačně: AO Želivského vpravo Pod Židovskými hřbitovy
- vpravo Vinohradská vlevo Mezibranská - vpravo Žitná
- vpravo Karlovo náměstí (malá
Vodičkova) - vlevo Karlovo náměstí (průje
zd okolo Novoměstské radnice)
- vpravo
Spálená - vpravo Lazarská - nástup

z podniku

rozdělení vypravení i informace pro řidiče
byly zpracovávány doslova ve dne v noci.
Ojedinělý nebyl ani případ, kdy byly jízdní
řády na garáž zaslány v době, kdy linka již
měla vyjíždět z garáže. Nasazení provozního personálu bylo obrovské, to vše s jediným cílem – zajistit bezpečnou přepravu
našich zákazníků.
Z dalších akcí operativního charakteru
můžeme jmenovat zejména náhradní dopravu za neplánované přerušení provozu
metra a tramvají nebo i (na základě uzavřené smlouvy) za České dráhy. Obecně
platí přímá úměrnost, že čím méně je času
na přípravu, tím větší je náročnost pro provozní pracovníky a řidiče. Příslušné útvary
JPA se však snaží dělat i v tomto případě
maximum, aby řidiči dostávali co nejpřesnější podklady pro jejich nelehkou práci.
Vraťme se ale ještě k přípravě změn
plánovaných. Velmi důležitým prvkem
v řetězci příprav je totiž také zpracování
dat pro odbavovací a informační systém
(OIS). Jedná se zejména o jízdní řády
do palubních počítačů, nahrávky pro

Realizace přepravních výkonů se neobejde
bez spolupráce
napříč útvary
JPA a JSVA.

hlásiče zastávek a texty na elektronické
informační panely. Po jejich zpracování
jsou tato data zaslána pracovníky útvaru
Příprava provozu ( JPA) na provozy jednotky Správa Vozidel a Autobusů ( JSVA)
s pokynem k jejich nahrání.
Data OIS jsou informačním podkladem
nejen pro řidiče, ale rovněž pro cestující,
kteří se prostřednictvím autobusu dozvědí nejen názvy zastávek, ale také další
důležitá upozornění, která jsou hlásičem
zastávek vyhlašována (přerušení provozu metra, dočasné změny zásadnějšího
charakteru apod.). Aby bylo poskytování
těchto informací ještě přesnější, je v současné době ve stadiu příprav a zkušebního
provozu projekt „Automatické vyhlašování zastávek“, ve kterém budou vyhlášení
zastávky a další přímo navazující funkce
OIS závislé na GPS poloze autobusu
a nikoliv pouze na zásahu řidiče.
Příprava změn na garážích JPA
a provozech JSVA
Jakmile jsou změny připraveny na úrovni správy JPA, přesouvají se další návazné
kroky na bedra garáží a provozů. Činnosti
ve výpravně spočívají především v trvalé aktualizaci naplnění turnusů linkami
a řidiči a následné tvorbě a obsazování
služeb. Mezi nejrozsáhlejší změny patří,
kromě trvalých změn linkového vedení,
také zahájení prázdninového a poprázdninového provozu. K dílčím změnám
však dochází i několikrát za měsíc, především v návaznosti na výlukovou činnost.
Z dalších úkolů výpravny nutných k zajištění krátce uveďme:
• přípravu vozových náležitostí pro řidiče

(tzv. „not“), včetně výkazů, vlepek, plánků, apod.
• aktualizaci „rozjezdů“ (tedy časových
údajů o jednotlivých službách) pro řidiče
• aktualizaci chronologických nástupů
řidičů do služby (podklad výpravčího
k zajištění vypravení vozů do sítě)
Tou úplně závěrečnou fází příprav je
aktualizace dat OIS v autobusech. Jak již
bylo uvedeno výše, data pořizuje a zpracovává JPA, jejich aktualizaci v autobusech však zajišťují pracovníci JSVA. Nahrávání do vozů zpravidla probíhá jeden
den před zahájením platnosti nových JŘ
(neboť předešlý den musí autobus jezdit ještě s původními daty). Ve starších
vozech je nahrávání zajišťováno pomocí
příslušných paměťových médií. Pracovníci JSVA musí fyzicky obejít všechny
autobusy a jednotlivé komponenty OIS
pomocí příslušného paměťového média
aktualizovat. Ve vozech SOR a Solaris
jsou data aktualizována bezdrátovým přenosem (WiFi), což je cílový stav u všech
vozů. Četnost změn je totiž poměrně
vysoká, nezřídka se stává, že data jsou
na stejné garáži nahrávána i třikrát během
jednoho týdne.
V tomto článku jsme se snažili přiblížit alespoň základní okruhy činností
napříč útvary JPA a JSVA, které je nutné vykonat k tomu, aby byly požadované dopravní výkony skutečně a podle
jízdního řádu realizovány. To vše by se
neobešlo bez dobré spolupráce těchto
útvarů a bez aktivního přístupu a nasazení pracovníků, které leckdy převyšuje
běžný standard. 
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Stržené dráty?
Skoro jako malá povodeň

Tramvajová doprava je, i přes značné vnější vlivy, provozována
v hlavním městě s vysokou přesností a pravidelností provozu. A to
přesto, že značnou část sítě s tramvajemi sdílí i ostatní doprava, čímž
roste riziko mimořádných událostí. Zejména v centrálních oblastech
města a také na tratích, po kterých jsou provozovány tzv. metropolitní
linky, nezbývá nic jiného než „být ve střehu“ a v případě vzniku
mimořádné události zajistit co nejrychlejší efektivní opatření
– tj. následné obnovení provozu, včetně zavedení náhradní dopravy.
Text a foto: Jan Balíček

S

nahou Dopravního podniku hlavního města Prahy napříč všemi úrovněmi zaměstnanců je mimořádným
událostem předcházet, což se daří plnit poměrně úspěšně. Dochází však k situacím,
které zcela jednoduše ovlivnit nelze.
K těm nejvíce závažným, co do narušení provozu a počtu dotčených linek,
patří nejrůznější poškození trolejového
vedení v podjezdech, kde se mimoúrovňově kříží naše tramvajové tratě s železničními tratěmi spravovanými SŽDC.
Provedená preventivní opatření v podobě
dopravního značení a mechanických zábran sice mnoho řidičů rozměrných nákladních vozidel odradí, někteří z nich je
však zcela nepochopitelně ignorují. Jako
účinná prevence fungují v mnoha případech posádky pohotovostních vozidel
Provozního dispečinku. Díky své znalosti
svěřených oblastí a zkušenostem dokáží
s předstihem odhadnout počínání řidičů
nákladních vozů, kteří se v okolí podjezdů pohybují.

Vpravo: Součástí
likvidace MU
na Výtoni byla
i demontáž poškozeného pantografu
vozu T3R.P a jeho
následné odvlečení
autojeřábem.

Jedním z mezníků
likvidace mimořádných událostí
s poškozenou
trolejí je zavedení
náhradní autobusové dopravy.

Zrádnost těchto mimořádných událostí spočívá zejména v tom, že se dějí bez
ohledu na denní či roční období a v místech, kde jsou provozovány již zmíněné
tratě páteřních linek. Téměř obecně lze
říci, že pachatel na místě zůstává tehdy,
je-li při činu přímo přistižen, případně
policií či pohotovostními vozidly Provozního dispečinku dohledán na základě
popisu poskytnutého některým z řidičů
tramvaje. Často pachatel zůstává v podjezdu jen z toho důvodu, že způsobí
na svém voze a troleji taková poškození,
která mu běžným způsobem nedovolují
z místa odjet.
K jedné z největších mimořádných událostí tohoto druhu v posledních týdnech
došlo v úterý 2. července 2013. Přesně
ve 4:04 hod. byla řidičem tramvaje noční
linky 52 nahlášena stržená trolej v podjezdu Výtoň. Tato událost již od začátku
patřila k těm nejméně příznivým: postihla provozně velmi náročnou ranní špičku,
navíc v místě, kudy projíždějí dvě páteřní

linky (3 a 17), a pachateli se z místa nehody podařilo bez další možnosti zjištění
odjet. Za zmínku stojí i sekundární efekt
v podobě zavedení náhradní autobusové
dopravy, která zejména v oblasti Modřan a Braníka nemůže obsluhovat přímo
tramvajové zastávky, a vzniká tak další
úkol v podobě náročnějšího informování
cestujících.
V tomto směru se téměř rutinně využívá hlášení do salonů tramvajových vlaků
přímo dispečery ze sálu Provozního dispečinku Na Bojišti. Zahájení provozu polookružní linky autobusů je samozřejmě
postiženo určitým zpožděním a mnohdy
na úkor jiných pravidelných autobusových linek – na Výtoň bylo v tomto
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z podniku
V 1. pololetí roku 2013 došlo
k 21 případům poškození troleje.
Každá z těchto mimořádných událostí znamenala zastavení tramvajové
dopravy v průměru téměř
na 2 hodiny.

konkrétním případě nasazeno celkem 16
autobusů. Vzhledem k právě končícímu
nočnímu provozu zůstal v úseku Výtoň
– Nádraží Modřany najetý kromě postiženého ohlašujícího vlaku pouze jediný
funkční tramvajový vůz. Tímto musely
být úvahy o zavedení kyvadlové tramvajové linky v úseku Levského – Podolská
vodárna a následném posílení autobusového spojení z Podolí na Pankrác záhy
zavrženy. V takovou chvíli byla na místě
především hbitost a zkušenost provozních pracovníků, kteří začali pracovat
na co nejrychlejší opravě a znovuzprovoznění inkriminovaného místa. Vzhledem
k rozsahu poškození se i přes veškerou
snahu zainteresovaných pohotovostních

složek výluka tratě do Modřan protáhla na celou dobu ranní špičky – přesně
do 9:50 hod. Přestože bylo po pachateli
stržené troleje zahájeno okamžité pátrání,
dohledat se ho nepodařilo.
Otázka prevence a dohledávání pachatelů poškozených podjezdů je v současné
době předmětem úvah o instalaci kamerového systému, který by byl doplněn
o zařízení s možností záznamu a rozeznání RZ. Technické možnosti však dovolují jít i dále; nejúčinnějším způsobem
by mohla být detekce výšky vozidla, při
jejímž překročení by byl na světelném
signalizačním zařízení okamžitě změněn
signál na „Stůj“. Samozřejmě se jedná
o nemalou investiční akci, avšak s téměř

Vlevo dole: Názorná ukázka toho,
čemu musejí řidiči
tramvají každodenně čelit. Jednou
z běžných nástrah
je např. zúžený
průjezdní profil.
Dole: Stržená trolej
občas potká i tak
malebné místo,
jakým je malostranská splítka v Letenské ulici.

jistou návratností vložených prostředků.
V případě zadržení vozidla jde veškerá
škoda na jeho vrub, resp. jeho pojišťovny,
se kterou má sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Výše
uvedené technické řešení podporují i argumenty v podobě malé statistiky: od začátku letošního roku došlo k 21 poškozením troleje, což znamená, že průměrně
jedenkrát za 10 dní došlo k této mimořádné události, kdy na každou připadalo
téměř 110minutové narušení dopravy.
Do té doby, než bude podobný systém
prevence rutinně fungovat, bude patřit
dík všem subjektům zúčastněným při
likvidacích těchto mimořádných událostí – včetně řidičů tramvají, kteří svým
defenzivním jednáním mimořádným
událostem úspěšně čelí při každodenním
nasazení ve složitých podmínkách hlavního města.
Nehody v provozu tramvají DP hl. m.
Prahy vNehody
1. pololetí
roku DP
2013
v provozu tramvají
hl. m. Prahy
v 1. pololetí roku 2013

Počet nehod zaviněných Počet nehod se
cizími subjekty zaviněním DPP
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Rekonstrukce ve vozovně Vokovice aneb Co se dělo a děje
V souvislosti s další etapou výstavby komplexu Blanka a pokračujícími pracemi na prodloužení trasy
metra V.A byla 29. června 2013 zahájena dlouhodobá výluka vozovny Vokovice. Při ní projde
vozovna omlazovací kúrou tak, aby mohla do budoucna přijmout vozy 15T.
Jiří Zápařka a Petr Kadeřábek, foto: Jiří Zápařka

Co předcházelo samotné
rekonstrukci?
Celá akce byla dlouhodobě připravována ze strany vedení Dopravního podniku i všech zúčastněných firem. Cílem
bylo maximálně dořešit všechny detaily
před započetím prací, například včetně
naplánování stěhování vozovny do areálu Ústředních dílen (ÚD) v Hostivaři.
Přednostně bylo pamatováno na řidiče
tramvají, pro které jsou nástupy do zaměstnání na opačném konci Prahy
náročné na vstávání a dopravu do ÚD.
Na základě několika krátkodobých výluk
vozovny Vokovice, kdy byli zaměstnanci
vozovny přestěhováni do areálu ÚD,
bylo zjištěno, že zdejší provozní prostory nejsou zcela vyhovující a z pohledu
dlouhodobého užívání vhodné. Jelikož
jiné prostory k dispozici nebyly, došlo
ve spolupráci jednotky Provoz Tramvaje ( JPT) a odboru Technická správa
objektů (TSO) k jejich celkové opravě.
V návaznosti na jednotlivé požadavky
byla v hostivařských ÚD opravena polovina prvního podlaží objektu u vjezdu
do areálu. Nové podoby se dočkaly prostory pracoviště výpravčích a odpočinková místnost pro řidiče tramvají. Byly
vyměněny rozvody 220 V, počítačové

sítě, podlahové krytiny, dveře, umístěna klimatizace, opraveno topení a okna
a provedena nová výmalba. Kuchyňka
byla vybavena novou linkou, lednicí
a vařičem.
Oprava prostor byla dokončena v dubnu 2013. Ještě před plánovanou výlukou
vokovické vozovny posloužily tyto prostory při červnových povodních, kdy
zde byla přechodně umístěna výpravna
vozovny Kobylisy a Pankrác. Nyní tyto
prostory slouží JPT při dlouhodobé výluce vozovny Vokovice a do budoucna
lze předpokládat, že najdou své uplatnění i při omezení provozu ostatních vozoven. Výluka vokovické vozovny tedy
mohla být zahájena.
Přestěhování vozovny proběhlo přesně podle plánu. V současnosti probíhá
výluka již více než dva měsíce a řidičům
tramvají jejich zázemí vyhovuje a jsou
spokojeni i s plánováním a přidělováním směn. Rovněž zabezpečení spojení
do a ze zaměstnání je odpovídající. Služební autobusy svážejí řidiče až z Kladna
na ranní výjezdy do ÚD ve dvou časových intervalech. Stejným způsobem je
zajištěn i odvoz z areálu ÚD. Toto vše je
díky vstřícnosti kolegů z jednotky Provoz Autobusy.

Fotografie zachycují
jednotlivé etapy
rekonstrukce dvora
a depa vozovny
Vokovice v průběhu
července 2013.

V jaké fázi jsou nyní práce
ve Vokovicích?
Rekonstrukce kolejiště ve vozovně Vokovice byla zahájena 1. července 2013.
Začala rozebráním dlažebních kostek
z prostoru výhybek, demontáží starého
kolejiště a následně vybagrováním svršku
až do hloubky zhruba 70 cm pod úroveň
stávajícího kolejiště. Zemina byla udusána a vytvořila se tak „vana“ jako základ
pro další stavbu. Na udusanou zeminu
byl navrstven hrubý železniční štěrk
do výšky cca 30 cm, který byl urovnán
a řádně zpevněn stavebními stroji. Tak
bylo nachystáno základní podloží pod
budoucí výhybky a koleje. Na štěrk byly
postupně pokládány podle technologických plánů jednotlivé betonové a dřevěné
pražce, na které se dále pokládaly koleje
s postupným přišroubováním k pražcům.
Následně byly položeny předem
smontované výhybky jako hotové kusy.
Po deseti dnech práce byly osazeny již
tři výhybky – vjezd do vozovny po pravé
koleji, výhybka před kantýnou a výhybka
na 26. až 30. kolej. Zároveň byly položeny
koleje číslo 26 až 30. Další práci obstarali betonáři, kteří zabetonovali pravou
kolej od vjezdu až ke kantýně. Po nich
nastoupili dlaždiči a provedli zadláždění

z podniku

výhybek. Zde je nutno uvést, že prostory
výhybek budou zadlážděny a ostatní koleje se zasypou štěrkem, pak na ně přijde
vrstva betonu a na závěr asfalt. Následovaly svářečské a brusičské práce na spojích
kolejí s výhybkami včetně montáže nového odvodnění skříní výhybek. Na konci
července bylo již úspěšně dokončeno
zaštěrkování kolejí číslo 26 až 30, dobetonován prostor koleje vedoucí ke kantýně
a pokládka asfaltu. Na osazení dalších výhybek a kolejí se intenzivně pracuje.
Během stavebních prací na kolejišti dvora vozovny probíhají také úpravy
v prostoru depa vozovny. Konkrétně

v halách č. 1 a 2 se bourají staré a nevyhovující kozlíky a stavějí se nové tak, aby
do vozovny bylo možné přijmout vozy
15T. Na konci srpna se již dokončuje trolejové vedení a je hotova polovina kolejiště dvora vozovny. To umožní pokračovat
ve výstavbě nových kozlíků v hale č. 4
a dokončit rekonstrukci kolejového větvení ve druhé polovině dvora vozovny.
Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům a především řidičům tramvají a výpravčím za jejich mimořádný
přístup k plnění pracovních povinností,
které je v tomto výlukovém období nadstandardní.
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Čtyřicátiny hasičů-záchranářů Dopravního podniku
Pamětníci a příznivci
pražské MHD velmi
dobře vědí, že provoz
metra s cestujícími byl
slavnostně zahájen
9. května 1974
na lince C. Historie
podnikových hasičů se
začala psát ještě o tři
čtvrtě roku dříve, takže
své kulatiny slaví již letos.
Michal Wowesný a Michal Brunner,
foto: archiv HZS

V

roce 1973 tehdejší státní orgány požární ochrany rozhodly
a jako podmínku pro kolaudaci
stavby metra stanovily, že Dopravní podnik – Metro musí zřídit vlastní profesionální požární jednotku, specializovanou
na hašení požárů a záchranné práce v metru. Na začátku srpna 1973 byla v areálu
dokončovaného depa Kačerov, v současném objektu J, vytvořena provizorní požární stanice a byly sem soustředěny první
tři zásahové automobily: cisternové automobilové stříkačky CAS 25 – Škoda 706,
CAS 32 – Tatra 148 a protiplynový automobil Robur. Dnem D se stal 21. srpen
1973, kdy do směny nastoupilo prvních

5 hasičů, tehdy ovšem označovaných jako
požárníci. K jejich prvním povinnostem
patřila požární ochrana nových souprav
metra, které v té době byly přiváženy
do kačerovského depa.
Hlavním úkolem podnikových hasičů
byla od počátku akceschopnost pro požární zásahy ve stanicích a tunelech metra, tedy převážně podzemních objektech
s dlouhými přístupovými cestami do většiny prostor s požárním rizikem. Proto
byla řada zkušeností a pravidel, zejména
v oblasti požívání dýchací techniky, převzata od báňských záchranných služeb,
které byly v 70. letech v ČSSR na špičkové
světové úrovni. Z prolínání činnosti hasičů

a báňských záchranářů vycházelo i první
označení sboru – Záchranný, havarijní
a požární útvar, zkráceně ZHPÚ. Tento
výstižný, avšak atypický název musel být
Vpravo: Patrně
nejstarší dochovaná
fotografie podnikových hasičů – celá
směna A před
stříkačkou CAS 32
– Tatra 148. Depo
Kačerov, rok 1975.
Dole: Pro srovnání
– celá směna A
o 36 let později.
Depo Kačerov,
rok 2011.

z podniku
později upraven na pokyn státních orgánů
požární ochrany na šablonovité označení
ZPÚ, tedy Závodní požární útvar.
Každých deset let nová
požární stanice
K 1. únoru 1975 byl v rámci DP-Metro
vytvořen odbor požární ochrany a jeho vedoucím jmenován Ing. Michal Wowesný,
který tuto funkci vykonává dodnes, tedy
přes 38 let. Na konci roku 1975 se požární jednotka v depu Kačerov přestěhovala
z provizoria do moderní požární stanice,
která stále slouží svému účelu. Další rozvoj
hasičského sboru úzce souvisel s rozšiřováním sítě pražského metra. V roce 1978,
při zahájení provozu na prvním úseku trasy A, byl navýšen početní stav na 12 hasičů
ve směně, ve čtyřech směnách se tedy střídalo celkem 48 zaměstnanců.
V první polovině 80. let byl vybudován
rozsáhlý areál depa a opravárenské základny metra na Hostivaři. Od roku 1984
zde působila jednotka podnikových hasičů v provizorních podmínkách a v roce
1985 byl zprovozněn objekt požární stanice Hostivař. Na této dosud největší požární stanici byl soustředěn hasičský dispečink a bylo zde vybudováno zázemí pro
výcvik hasičů a činnost speciálních služeb,
zejména hadicové oddělení, cvičná věž
a protiplynový výcvikový polygon.
O desetiletí později, v roce 1994, byl zahájen provoz třetího depa metra v Praze
na Zličíně včetně třetí a nejnovější požární stanice, která dnes svou zásahovou
činností pokrývá většinu provozů DPP
na levém břehu Vltavy, s výjimkou stanic metra Vltavská a Nádraží Holešovice
a lanovky v ZOO, které spadají do obvo-

du požární stanice Hostivař. V 90. letech
se v souladu s legislativními změnami
v oblasti požární ochrany ustálil název
organizace na Hasičský záchranný sbor,
tehdy však ještě odštěpného závodu DPMetro. V polovině 90. let bylo také nutné
vytvořit dvě nové hasičské specializace.
Na základě požadavku Drážního úřadu
byla vytvořena a vyškolena v každé směně HZS lezecká skupina, primárně pro
záchranné práce ve výtazích pro imobilní cestující. V rámci celosvětové odezvy
na teroristický útok sarinem v tokijském
metru byla od roku 1995 intenzivně řešena schopnost reakce na takový typ
události i v pražském metru a v řadách
podnikových hasičů byla v součinnosti
s vojenskými odborníky vyškolena skupina specialistů na detekci a dekontaminaci
bojových chemických látek.
V roce 2002 čelil HZS DP-Metro spolu
s celým Dopravním podnikem pětisetleté
povodni, zatím největší katastrofě, která

Čtyřicetiletá Tatra
148, stejná jako
na nejstarším
snímku, spolehlivě
čerpá vodu ze zatopeného podchodu
modřanské zastávky
Belárie při povodni
v červnu 2013.

pražské metro postihla. Podnikoví hasiči
se podíleli nejen na bezprostředních záchranných pracích, ale asistovali i v celém
průběhu obnovovacích prací, zejména při
detekci plynů v ovzduší zaplavených stanic metra. Těžce nabyté zkušenosti z roku
2002 se ukázaly velmi cennými při organizaci nasazení jednotek HZS podniku
v průběhu povodně v červnu 2013.
Nově pod bezpečnostním úsekem
Období po roce 2004 bylo ve znamení
transformace DPP, která se významně dotkla i podnikových hasičů. HZS
DP-Metro byl k 1. 1. 2005 převeden
od služby ochranného systému metra
do gesce bezpečnostního úseku. S tím se
název sboru změnil na současný Hasičský
záchranný sbor Dopravního podniku,
zkráceně HZS DP. Po dílčích změnách
se ustálila vnitřní struktura odboru HZS
v podobě tří oddělení: Jednotky požární ochrany, Odborné služby a Požární ›››
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prevence. Do působnosti HZS DP byly
převedeny předtím samostatně organizované jednotky sboru dobrovolných
hasičů podniku v autobusových garážích.
Požární jednotka garáže Dejvice zanikla
současně se zrušením této garáže, ostatní
dobrovolné jednotky v garážích Kačerov,
Klíčov, Řepy a Vršovice byly zachovány
a HZS DP od roku 2005 zajišťuje jejich
výstroj a výzbroj, provozuschopnost techniky a odbornou přípravu členů, rekrutujících se z řad zaměstnanců jednotky
Správa Vozidel a Autobusů.
Největší změna v organizaci HZS
po roce 2005 tentokrát nesouvisela s dalším rozšiřováním sítě podzemní dráhy, ale
s outsourcingem údržby vozů metra, kdy
havarijní činnosti na těchto vozech, původně zajišťované jednotkou Správa vozidel Metro, byly převedeny na HZS DP.
Od ledna 2009 tak podnikoví hasiči zajišťují v plném rozsahu péči o hydraulické nakolejovací zařízení LUKAS a další
unikátní technické prostředky a provádějí
pravidelnou odbornou přípravu v tomto
velmi specializovaném záchranářském
oboru. V souvislosti s převzetím „nakolejování“ byla každá směna posílena
o jednoho hasiče-strojníka na současných
31 hasičů ve směně, respektive 124 směnových hasičů celkem. Ze Správy vozidel
Metro bylo převedeno jedno pracovní
místo technika se specializací na havarijní
postupy a zařízení.
Ve stejné době byla prohloubena vzájemná spolupráce s jednotkou Správa
vozidel Tramvaje, v jejímž rámci byly
vyzkoušeny a nacvičeny možnosti použití nakolejovacího zařízení LUKAS
pro všechny typy tramvajových vozidel.
To se ukázalo jako nezbytné pro řešení
havarijních situací v provozu tramvají,
pokud z prostorových důvodů na místě
události nelze použít autojeřáb. Stranou
nezůstala ani jednotka Správa Vozidel
a Autobusů, se kterou jsou pravidelně organizovány nácviky havarijního zvedání

autobusů pomocí hydraulických
zvedáků
i pneumatických vaků
a probíhá
seznamování podnikových hasičů
s novými prvky
v konstrukci autobusů,
jako jsou např. hybridní pohony.
Současnost…
Primárním důvodem existence HZS
Dopravního podniku na základě právních předpisů je nadále požární ochrana
pražského metra. Zároveň HZS DP
sehrává nezastupitelnou úlohu při řešení
mimořádných událostí technického charakteru v kolejové i autobusové dopravě a stal se důležitou výkonnou složkou
DPP v rámci ochrany životního prostředí
a protipovodňové ochrany. Podnikoví
hasiči se stali prodlouženou rukou provozních dispečinků pro řešení složitých
a někdy až kuriózních situací.
Současný výcvik je orientován na maximální bezpečnost zachránců i zachraňovaných, ať jde o hašení požárů v uzavřených prostorách, vyprošťování zraněných
z havarovaných vozidel nebo ochranu
osob, ohrožených nebezpečnou chemickou látkou. Všichni hasiči procházejí pravidelným školením zdravotnické první
pomoci. Nejnovější specializací u HZS
DP se stali tzv. obsluhovatelé motorových
pil, kteří kvalifikovaně používají tento
typ techniky při odstraňování padlých
dřevin z dopravní cesty. Podařilo se rozvinout spolupráci mezi HZS DP, HZS
hl. m. Prahy, Zdravotnickou záchrannou
službou hl. m. Prahy a útvary Policie ČR
i Městské policie při plánování společných nácviků a prověřovacích cvičení

tak, aby v případě skutečné mimořádné
události v podniku dokázala každá složka integrovaného záchranného systému
účinně pomoci a znala možnosti těch
ostatních. Lze říct, že za 40 let prošel
HZS DP předem těžko představitelným
a mnohdy hektickým rozvojem, ve kterém se odrážel souběžný rozvoj metra
a celého Dopravního podniku.

Zcela dole: Hostivařská požární
stanice nedlouho
po zahájení provozu
v polovině 80. let.
Raritou v popředí
snímku je automobilová plošina
PP 27 – Tatra 815,
která byla později
pro malé využití
odprodána.
Dole: První generaci
výjezdových automobilů představovaly CAS 25 – Škoda
706, slangově zvané
trambusy.V popředí
je generátor lehké
pěny Mini-Turbex,
vyrobený v Anglii.
Depo Kačerov,
2. pol. 80. let.

…a budoucnost
Nelze však usínat na vavřínech. Již v současnosti se HZS DP organizačně a technicky připravuje na prodloužení linky
metra A do Motola. Potřebnost specializované jednotky HZS bude narůstat
s každým dalším rozšiřováním podzemní i povrchové kolejové sítě Dopravního podniku a také s tolik potřebným
rozvojem technických řešení, vstřícných
k handicapovaným spoluobčanům, jako
jsou výtahy pro cestující do stanic metra
nebo nízkopodlažní vozidla, která však
zpravidla vyžadují složitější postupy při
řešení havarijních situací. Přejme si, aby
většina činnosti HZS DP byla v dalším
desetiletí rutinního a preventivního charakteru a aby Dopravní podnik nadále
dokázal aktivně předcházet mimořádným
událostem velkého rozsahu se závažnými
dopady na zdraví a životy cestujících i zaměstnanců.

Historie Hasičského záchranného
sboru Dopravního podniku v kostce
Záchranný, havarijní a požární útvar
(ZHPÚ) v DP-Metro byl založen 21.
8. 1973, brzy nato byl přejmenován jako v celé ČSSR na Závodní
požární útvar (ZPÚ). K 1. 2. 1975
byl při DP-Metro vytvořen odbor
požární ochrany. Počátkem 90. let
došlo k přejmenování na Hasičský
záchranný sbor DP-Metro. Sbor byl
k 1. 1. 2005 převeden od služby
ochranného systému metra do gesce
bezpečnostního úseku. S tím se název
sboru změnil na současný Hasičský
záchranný sbor Dopravního podniku,
zkráceně HZS DP. V jeho čele stojí
již 38 let Ing. Michal Wowesný, dnes
ve funkci vedoucího odboru HZS.

Jeden z nás

Ke koním jsem se narodila
Eliška Haberlová pracuje v Dopravním podniku od října 2011. Jejím prvním působištěm bylo
Infocentrum na Muzeu, druhým, aktuálním, je pak odbor Marketing a komunikace, kde má
na starosti partnerské akce a informační materiály. Koníčkem temperamentní rusovlásky je možná
Jana Šejnohová, foto: archiv Elišky Haberlové
lehce mužský sport – westernové ježdění.
Jak jste se ke koním, potažmo
k ježdění, dostala?
Už jsem se ke koním narodila. Rodiče dělali historický šerm a já s nimi odmala jezdila na vystoupení. Na koni jsem poprvé
seděla v sedmi měsících a od dvou let už
jsem sama jezdila na vyjížďky. V pěti letech jsem dostala poníka jménem Jackie,
ale protože to byl hřebec, do dostihu mi
ho nepůjčili.
Zmínila jste touhu jezdit dostihy poníků,
ale westernem, který děláte nyní, jste
také nezačínala…
Závodit jsem začala v roce 2003 na parkurech poté, co jsme se po povodních
museli s koňmi přestěhovat. Bohužel
Golf, s nímž jsem závodila, se nešťastně
zranil při tréninku a už jsem nechtěla riskovat jeho zdraví. Tak jsme zkusili něco
pro nás nového, rodeo.
Westernové ježdění a rodeo, to je celá řada
různých disciplín. Jaké konkrétní jezdíte
a s jakými úspěchy?
Protože na soutěže zaměřené na přiježděnost a ovladatelnost mám koně až
příliš temperamentní, jezdím rychlostní
disciplíny, mezi které patří jízda kolem
barelů a slalom mezi tyčemi. V roce 2007
jsem celkově vyhrála druhou divizi v rodeu a v roce 2009 jsem byla druhá. Hodně si cením titulu All Around Champion
z roku 2009 a jako juniorka jsem získala
také nějaká celková umístění…
S takovými úspěchy už se dá zkusit
štěstí i v zahraničí…
Před dvěma lety jsem byla na Středoevropském poháru v Polsku, kde jsem obsadila deváté a dvanácté místo.
Kde své koně připravujete
a kdo vám pomáhá?
Koně připravujeme s mamkou a nejčastěji trénujeme na poli. Než jsme se přestěhovali, chodili jsme často na jízdárnu
s pískovým podkladem, ale teď už tuto
možnost bohužel nemáme.
Co je z hlediska úspěchu
nejdůležitější koně naučit?
Kůň musí být v první řadě rychlý a dobře
ovladatelný. Často se u rychlostních disciplín stává, že koně někam vletí a už se neotočí. I u práce s dobytkem je pak ovladatelnost důležitá. Kůň by měl poslechnout
na slovo, reagovat na všechny pohyby tele-

te a mít tzv. cow sense, což v překladu znamená něco jako cit pro práci s dobytkem.
Zmínila jste soutěžní disciplíny s dobytkem.
Většina z nás si asi pod tímto představí kovboje z amerických filmů, jak nahánějí zvířata
do ohrady nebo chytají telata do lasa…
Soutěže jako takové skutečně z rančerské
práce vycházejí, ale od Ameriky se dost
liší. Velkou roli zde hrají ochránci zvířat,
kteří dohlížejí, aby se telatům nic nestalo.
Úkolem soutěžících jezdců je třeba dostat
tele do ohrady, pohlídat ho, aby neopustilo
vymezený prostor, chytit ho do lasa nebo
i svalit na zem.
V souvislosti s kovboji mě napadá otázka,
jaké asi oblečení se na tyto soutěže nosí…
Povinností je klobouk, vysoké jezdecké
boty, tzv. koně, a košile s dlouhým rukávem, víc pravidla nevymezují.

Eliška Haberlová
při Barrel Race neboli dostihu kolem
barelů.

Vpravo: Ukázka
Calf Ropingu neboli
lasování telete.

Pro zájemce, kteří by chtěli westernové/
/rodeo soutěže vyzkoušet na vlastní kůži: je
zapotřebí vlastnit nějakou licenci nebo složit
speciální zkoušky?
Co se týče samotného rodea, tam může
jet v podstatě „kdokoliv“. U westernového ježdění jsou disciplíny, u kterých je
potřeba mít licenci. Pro její zisk musíte
uspět v písemném testu i v praktickém
testu jízdy.
Kolik závodů se jezdí ročně
a jaký nejbližší vás čeká?
Průměrně je to kolem deseti rodeí a dvaceti westernových soutěží. Na závodech
jsme byli naposledy začátkem srpna.
A protože mám mladého koně teprve
v základním výcviku a na závody schopného jen jednoho, uvidíme, jestli někam
v září vyrazíme…
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Za Pražskou strojírnou do Vinoře
Vinoř, která se v roce 1974 stala součástí Prahy, pořádá 14. a 15. září oslavy 925 let od první
písemné zmínky o obci. Pražská strojírna, která od roku 2007 v této městské části sídlí, si coby
dceřiná společnost Dopravního podniku zmínku v DP kontaktu zaslouží dvojnásob. Proto jsme
do areálu bývalého cukrovaru za generálním ředitelem strojírny Vladimírem Říhou zajeli.
Petr Ludvíček, foto: Pražská strojírna a autor

Povídáme si v tramvaji ve Vinoři v areálu
Pražské strojírny. Jak vás vůbec tato anomálie napadla?
Tramvaj č. 1 je dnes naše marketingové
centrum. Začalo to tím, že jsme do země
umístili naše výrobky jako funkční výstavní exponáty a ve finále nám Dopravní podnik poskytl zrekonstruovaný
vůz T3 ev. č. 7055, takže to je opravdu
první tramvaj ve Vinoři. Využíváme ji
jako konferenční místnost s libovolně
přemístitelnými sedačkami, obrazovkou,
možností připojení. Druhá část je tvořena
velkým stolem pro jednání se zákazníky.
Na rozdíl od klasické T3 máme ve voze
třeba i zásuvky, rolety na oknech nebo
ledničku. Už samotná přeprava tramvaje do Vinoře a její vyložení byly pro nás
i obyvatele událostí. Dnes tu podepisujeme se zákazníky kontrakty a přitom vidíme na letiště.
To je další specifikum strojírny…
Letiště je rozsáhlá plocha, bez které nemůže žádný podnik našeho typu existovat. Když jsem v roce 2007 přišel, stála
na jeho místě jedna z posledních budov
bývalého polorozpadlého cukrovaru a točil se tu film s Angelinou Jolie Wanted.
Dnes plochu využíváme pro sestavování
kolejových křižovatek. Zákazník si je při
inspekci vyzkouší, parametrově prověří,
podepíší se protokoly. Křižovatka se pak
rozdělí do dílců podle velikosti přepravníku, naloží a odveze na místo. K dispozici k těmto účelům máme ještě tzv. malé
letiště.
Rok 2007 byl rokem stěhování Pražské
strojírny ze známé Rustonky v Karlíně a také
rokem vašeho nástupu do funkce. V jaké
kondici jste firmu přebíral?
U samotného stěhování jsem ještě nebyl,
takže jsem přijel do Vinoře do podniku,
kde mj. každý chtěl mít svoji kancelář
a v půl třetí odpoledne jsem tu býval sám.
Muselo se tedy leccos změnit. Potvrdilo
se, že nejtěžší je práce s lidmi. Po mém

Vladimír Říha,
generální ředitel
Pražské strojírny,
na tzv. velkém vinořském letišti, kde
se kompletují celé
křižovatky nebo
obratiště.

Seznam zastávek?
Ve skutečnosti
přehled zákazníků
strojírny po celém
světě.

nástupu tu pracovalo necelých 150 zaměstnanců a pro řadu z nich nebyla
v zimě práce. Šlo v první chvíli o reorganizaci a změnu, co se týče myšlení a stylu
práce. Nebyla v té době ani vhodná věková struktura zaměstnanců, takže odešly
a přišly desítky lidí. To se ale netýkalo
dělníků, kterých je všeobecně nedostatek,
a při rázných změnách roku 2007 jsme
stavy nesnížili ani o jediného dělníka, vše
se řešilo v přebujelém aparátu TH pracovníků. Dnes máme strojní výrobu vytíženu na tři směny na 24 hodin a musíme
investovat do dalšího obráběcího centra,
které by mělo příští rok začít fungovat.
Řešíme tak zálohovost výroby a zároveň
rozšiřujeme své možnosti.
A v jaké finanční kondici tehdy strojírna byla?
I samotným přesunem areálu z jednoho místa na druhé došla firma k deficitu
cca 200 mil. korun. Sice jsme na dostavbu areálu získali investiční úvěr od České
spořitelny a kontokorent, který měl být

Vladimír Říha (1965) začal po studiích na VŠE v Praze pracovat v PZO Ferromet, po roce 1989 vedly
jeho kroky do sféry mezinárodních obchodních vztahů v oblasti výroby oceli a hutnictví. Jedna
z dalších etap jeho profesní dráhy směřovala do strojírenství a oblasti vzduchotechniky a klimatizace.
Od roku 2007 je generálním ředitelem a předsedou představenstva Pražské strojírny a.s.

původně určen na profinancování výroby
a obchodu, ale byl na přestavbu areálu.
Dalším krokem bylo navýšení základního
jmění o cca 60 mil. Kč. Zároveň probíhala
jednání s DPP a vždy, když se blížilo jednání k cíli, byl vyměněn generální ředitel
a začínali jsme znovu. Tuto kapitolu jsme
snad již uzavřeli. Ne proto, že by nám bylo
něco odpuštěno, ale že jsme se s představenstvem DPP domluvili na splátkovém
kalendáři o zbývající části cca 64 mil.
do roku 2018. Není to jednoduché, ale
takový je život a musí se s tím žít. Necelé
stovce zaměstnanců nemůžete říct, že pro
ně nemáte práci. Obraty se nám od roku
2007 zvýšily řádově ze 150 na 250 mil.
Kč. Dříve se například pro DPP jako mateřskou firmu vyrábělo zhruba 80 % produkce, teď je to necelých 50 % s tím, že
celkový obrat je ale dvojnásobný. Dvacet
procent připadá na další české dopravní
podniky, 30 % tvoří export.
Jaká byla vaše strategie
k získávání nových zakázek?
Strojní výroba typu výhybky, výhybkové
systémy je spíše pro období od jara do podzimu. Takže bylo třeba získat zakázky i na
zimní období. Zkoušeli jsme práci ve mzdě
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pro jiné firmy, ale to mělo s povahou naší
práce málo společného. Začali jsme se tedy
pohybovat v jiných zeměpisných šířkách.
Například v Alžírsku se nám na zelené
louce povedl projekt v řádu 80 mil. korun
s realizací během dvou let, a to dodávkami
zejména v zimních měsících. Zadařil se
i trh v Severní Americe, v USA v Portlandu a v Kanadě v Calgary a Torontu, v poslední době převažují dodávky do Austrálie, vše s našimi vlastními produkty, tedy
z oblasti „tramvajařiny“. Zmíněná Austrálie představovala vloni z našeho obratu
250 mil. asi 8 procent, letos to bude cca
25 procent, což představuje okolo 70 mil.
s perspektivou dalšího růstu. Počátky byly
složité, lidi se museli přesvědčit. Podnik byl
v sezonním režimu, dodací termíny byly 6
až 9 měsíců, dnes jsou 2 až 3 měsíce, výjimečně 1 měsíc.
To jsou poměrně exotická
teritoria pro českou firmu…
A přibývají další. Čtyři roky pracujeme
na trhu v oblasti Blízkého východu, zejména v Iráku, kde máme připraveny
v Basře, Kufě a Nadžafu první projekty.
Jeden exponát z posledního veletrhu
Innotrans máme připraven do funkční

Pražská strojírna začala psát svou
historii v roce 1912 jako součást
Elektrických podniků hl. m. Prahy.
V roce 1994 po transformaci DPP
byla založena jeho dceřiná akciová
společnost Pražská strojírna. Hlavním
předmětem podnikání je vývoj
a výroba kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou
dopravu. V roce 2007 se strojírna
přestěhovala z Karlína ze známé
Rustonky do areálu ve Vinoři. Počet
zaměstnanců: ± 100.

výstavky produktů v Basře. Jsou to velmi
náročné trhy a my se musíme stále učit.
Například kvalita výrobků dodaných
do Švédska je trojnásobně náročnější
z hlediska norem, než je v ČR. Tolerance
je např. 0,3 mm na rovinnost svarů a my
se tomu musíme přizpůsobit. Zároveň
tím přinášíme kvalitu do své práce i pro
ostatní klienty.
Včetně Dopravního podniku, který jste již
několikrát zmínil. Jak vnímáte partnerství
právě s ním?
Je zajímavé, co přináší 100% vazba
na DPP. Funguje tady oboustranný synergický efekt – cokoli DPP potřebuje,
může se na svou dceřinou společnost
spolehnout, ať už jde o výrobky či případné opravy. S kolegy v DPP jsme v každodenním styku, tady se nehraje na nějaké
byrokratické zbytečnosti. Stalo se, že i během noci bylo třeba v Praze vyměnit celou výhybku, což se zrealizovalo. Ta spolupráce je a musí být nadstandardní. To je
výhoda 100% dcery. Vloni jsme odkoupili
60% podíl firmy GTR-DP Praha od německé společnosti GTR, která se zabývá
broušením a navařováním kolejnic. Takže
máme s DPP tzv. vnučkodceru, která je
pro Pražskou strojírnu ze 60 % dceřiná
společnost, pro DPP zůstala 40 % dcerou
a přes Pražskou strojírnu se stala 60 %
vnučkou. Jsme ve fázi, kdy bychom chtěli
vůči DPP tento stav narovnat a odkoupit
i zbývající podíl.
I Praha využila některé z vašich nových
produktů, například rychlostní výhybku.
Jsou vývojové trendy v Evropě či ve světě
jednotné, nebo se liší podle regionu?
Každé město si problematiku řeší samo
a my jsme přicházeli jako taková osvěta,
kdy jsme zákazníkům mohli říci, kde jak
situaci řeší. Nakonec to vyústilo v uspořádání konference zástupců vybraných

Nahoře vlevo:
V jedné z výrobních
hal strojírny se
právě dokončovala zakázka pro
Melbourne.
Nahoře vpravo:
Křižovatka Palackého pohledem
stropní kamery
v montážní hale.
Vpravo: Již nainstalovaná výměna
u vjezdu do vozovny Motol.

Linka č. 1 ve Vinoři.
Vůz 7055 slouží
v areálu Pražské
strojírny jako marketingové centrum.

DP z Evropy, aby si mohli vyměnit praktické zkušenosti mezi sebou a s námi.
Posledních 5 či 6 let jsme se soustředili
nejen na zvýšení odbytu našich výrobků,
ale i jejich inovaci včetně vývoje úplně
nových. Například jsme začali vyrábět
monoblokovou výměnu, která byla jako
první instalována 14. února 2008 pod
jménem Valentýnka na Senovážném
náměstí. To se neobešlo bez investic
do obráběcích strojů. V poslední době
jsme přišli na trh s vignolovou neboli
rychlostní výhybkou (viz článek na str.
10 a 11 – pozn. red.), která byla realizována u Prašného mostu. 
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Sociální média v Dresdner
Verkehrsbetriebe AG
V dubnovém vydání DP kontaktu byl představen současný fenomén sociálních sítí a sociálních
médií, kterému v posledním období propadli i Češi. Poslední odstavec článku se věnoval sociálním
sítím a veřejné dopravě s příslibem pokračování. Zavítáme tedy do saské metropole, abychom
si přiblížili vztah dopravce Dresdner Verkehrsbetriebe AG (dále jen DVB) k sociálním sítím. Před
cestou si dobijte chytré telefony nebo tablety a vyrážíme!
Jiří Došlý, foto: archiv DPP

H

lavní město svobodného státu Sasko, Drážďany, jsme si
představili z pohledu městské
hromadné dopravy během loňského putování „Za kolegy po Evropě“. Dozvěděli
jsme se, že na ploše 328 km2 žije 525 tisíc
obyvatel, kterým DVB nabízí 12 tramvajových a 28 autobusových linek, jednu
klasickou a jednu zavěšenou lanovku
a konečně, Labe lze překonat třemi přívozy. Pro veřejnou dopravu se při cestě
po městě rozhodne více jak 20 % obyvatel, pro zajímavost, jízdní kolo volí 16 %
obyvatel. Ročně tak DVB přepraví téměř
152 miliónů cestujících a toto číslo každým rokem stoupá (v roce 2000 bylo přepraveno 137 mil. cestujících, v roce 2007

to bylo už 142 mil.). Za zmínku stojí i vysoký počet studentů ve městě, kteří tvoří
až 8 % celkového počtu obyvatel.

Dopravní podnik Drážďany
začal využívat
sociální média
v říjnu 2009,
kdy vytvořil
kanál DVB
na YouTube.

Informační technologie
hodnotou pro zákazníka
V Drážďanech si uvědomují technologický pokrok posledních dekád. Místní
dopravce jde s dobou a cestujícím jsou již
několik let nabízeny prostřednictvím IT
technologií tzv. dynamické informace
pro cestující na zastávkách či informace
o skutečných časech odjezdu návazných
spojů na další zastávce na displeji přímo
ve vozech. Leckdo by řekl, že jde o nepodstatné drobnosti. Musíme si však
uvědomit, že se nacházíme ve městě,

kterému se často přezdívá Silicon Saxony (Křemíkové Sasko po vzoru Silicon
Valley v USA). Ve městě sídlí mnoho
společností, které se zabývají právě technologiemi přenosu informací, komunikace, mikroelektroniky, čipů, nanotechnologií. Spíš by tedy bylo zarážející,
pokud by tuto skutečnost nereflektovala
veřejná doprava ve městě.
DVB a sociální média
Jak bylo zmíněno v dubnovém článku,
Twitter se obvykle používá k poskytování informací cestujícím v reálném čase
a k informování o mimořádných situacích v dopravě, Facebook je nejvíce využíván k představení specifických udá-
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Témata k diskutování zejména na Facebooku by měl určovat dopravce a vhodnou
formou s obchodním citem umět prodat
své služby. Uživatelé nečekají obvyklé informace z internetu, ale zvláštnosti,
on-line informace. Jako klíčové v případě
Facebooku je vkládání příspěvku a diskuse
s uživateli vícekrát denně včetně víkendů,
optimálně 3 příspěvky denně. Pokud dopravce ví, co od vstupu na sociální média
očekává, a nevstupuje na ně jen proto, že
se to od něj očekává, není nutné investovat
do masivních informačních kampaní, ale
vstupovat promyšleně, postupně a organizovaně bez potřeby medializace. Uživatele, tedy cestující MHD, přesvědčí aktivní
funkční kanál, ne medializace.
lostí či služeb a kanál YouTube slouží
obvykle k prezentaci specifické „vlastní“ reklamy či událostí. DVB si před
vstupem na sociální média analyzoval
očekávání a chování cílové skupiny, aby
vstup na sociální média byl smysluplný
a úspěšný. Klíčová zjištění byla následující. Na Facebooku očekávají uživatelé
interakci a dialog, oproti tomu Twitter
je považován za velmi finančně efektivní informační a marketingový kanál pro
cestující do 40 let.
V Drážďanech začali využívat sociální média v říjnu 2009, kdy byl vytvořen
oficiální kanál DVB na YouTube. Od té
doby se na YouTube zveřejňují každý
měsíc pořízená videa na aktuální témata.

Dále jsou zveřejňovány pravidelné rubriky
DVB bei Radio Dresden (DVB na rádiu
Drážďany) a jiné tak, aby byly uspokojeny
všechny věkové skupiny, včetně nejmladších cestujících – animované Kinospoty
DVB. Rok po YouTube, v listopadu 2010,
se objevil nový kanál na Twitteru – kanál
DVB. V současné době je ke Twitteru
DVB připojeno přes pět tisíc příznivců.
Twitter se využívá jako informační kanál
zejména při mimořádnostech v provozu
MHD (výluky, kulturní akce, ale i povodně). Rok po Twitteru se objevil DVB
i na Facebooku, bylo to v červenci 2012.
Po roce existence na nejoblíbenější sociální síti na světě má DVB téměř sedm tisíc
fanoušků.
Zkušenosti a doporučení z DVB
Sociální média ve veřejné dopravě představují nový způsob komunikace se zákazníky a nový způsob informování cestujících podle předpokladu, že cestující
by měl mít přístup ke všem informacím,
kdekoliv, vždy a okamžitě. Pokud si uvědomíme, že nejpočetnější skupinou na sociálních médiích jsou mladí lidé ve věku
15 až 24 let (v Drážďanech 13 – 34 let),
musíme způsob komunikace přizpůsobit
této cílové skupině.
Je třeba ctít základní pravidla. Je nutné
vést neformální, avšak stále slušný způsob komunikace, využívat vhodně zvolená slova (méně „musíte“ a více „chcete“)
a neustále mít na mysli pravidlo čtyř C
k přítomnosti na sociálních médiích:
CONTENT (OBSAH – důležité novinky, zajímavá fakta, informace ze zákulisí), COMPETENCE (ZPŮSOBILOST – důvěryhodnost, informovanost,
ověřování informací), CREATIVITY
(NÁPADITOST – neformální pohled
na dopravce, hry, výzvy) a COMMUNITY (VEŘEJNOST – obsah určovaný uživateli, možnost výměny myšlenek,
zkušeností).
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Doprava ve Věčném městě
Řím je někdy označován za Věčné město, protože nepřetržitě existuje již od roku 753 před
naším letopočtem. Je hlavním městem Itálie, má tři miliony obyvatel a kromě celé řady cenných
historických památek také zajímavý systém městské hromadné dopravy.
Text a foto: Přemysl Kudrna

V

e městě provozuje městskou
hromadnou dopravu společnost
A.T.A.C., která nabízí velkou
flotilu autobusů, tramvají a vozidel metra.
Síť je složena z více než 300 autobusových
a šesti tramvajových linek, doplňují ji dvě
linky metra, třetí je ve výstavbě.
Na autobus je třeba mávnout
Vozový park autobusů se skládá především z autobusů Mercedes-Benz, Man
a Iveco. Malé římské elektrické autobusy
jezdí do míst, kam se nedostane (nebo mu
není dovolen vjezd) standardní autobus.
A doprava minibusem vám přijde vhod
i v případě, že jste ubytováni v oblastech,
kam nejezdí žádné metro, autobusy ani
tramvaje. Jízdní řády autobusů nemají
vyznačené všechny zastávky a  třeba jen
ulici, která je dlouhá dva kilometry a má
8 zastávek. Dost nepraktické, pokud nevíte, kde zrovna jste. Ale stačí se zeptat
řidiče nebo spolucestujících, kteří sice povětšinou nemluví anglicky, ale jsou ochotní a poradí, kde vystoupit.
Pokud chcete, aby vám autobus na zastávce zastavil, tak si na něj musíte mávnout. Když chcete vystupovat, je nutné
dát znamení řidiči. Zajímavý je zavedený
systém, že se nastupuje předními a zadními dveřmi a vystupuje prostředními. Ne
všichni cestující to dodržují, a je to dost
nepraktické. Může se i stát, že se při vystupování zadní dveře neotevřou, cestující

pak křičí na řidiče, nebo běží k prostředním dveřím. V Římě jezdí i noční autobusy, ale zastavují jen na vyhrazených
autobusových zastávkách. Noční autobusy kopírují i obě trasy metra s velkými
zajížďkami až na periférii Říma.

Vlevo: Tramvajový
vůz typu Stanga
na náměstí Porta
Maggiore.
Vpravo: Elektrobus
na náměstí Piazza
del Popolo.

K dispozici 6 tramvajových linek
Historie římských tramvají se začala psát
už v roce 1877, kdy byla ve městě uvedena do provozu první koňka – stalo se
tak na ulici Via Flaminia. První elektrická
tramvaj byla dána do provozu 6. července
1890, a to opět ve stejné ulici. Šlo ovšem
jen o zkušební provoz, který neměl dlouhého trvání. První skutečně pravidelná
linka elektrické tramvaje byla uvedena
do provozu v roce 1895 v úseku Stazione
Termini – San Silvestro. Elektrická trakce se plně osvědčila, a proto začala bouřlivá vlna elektrizace stávajících linek koňky,
spojená s výstavbou nových tratí.
Od počátku zajišťovaly provoz výhradně
dvounápravové hnací a vlečné vozy, a to
od různých italských výrobců. Po dvounápravových vozech přišel v roce 1927

na řadu nový typ tramvaje, označený MRS.
Šlo o první použití jednosměrné tramvaje
se dvěma dvounápravovými podvozky
v Itálii. Další novinkou ve vozovém parku
byly od roku 1936 velkokapacitní kloubové tříčlánkové vozy označené Mater, které
vznikly rekonstrukcí vždy dvou původních
dvounápravových tramvají a zavěšením
jednoho původně dvounápravového přívěsu mezi oba čelní vozy. V letech 1936
až 1938 bylo takto vyrobeno celkem 50
souprav. Na okružní tramvajové lince, pro
kterou byly určeny, se udržely v provozu až
do roku 1964 a některé byly ještě upraveny
pro provoz na městských úsecích trati.
V roce 1938 se objevilo 12 dvoudílných
kloubových tramvají se třemi dvounápravovými podvozky od společnosti Stanga
a TIBB. V roce 1941 přišel od stejných
výrobců prototyp obdobné tramvaje, byl
však o něco delší: 19,64 m oproti 13,3 m.
Na tento prototyp, který byl zničen při
bombardování Říma na konci 2. světové
války, navázala v letech 1948 až 1949 série
padesáti tramvají, které po výrobci mechanické části nesou jméno Stanga a je-
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jichž celková délka dosáhla 20,37 m. Jako
další začaly od roku 1957 v Římě sloužit
tramvaje nazývané PCC All electric (bez
jakéhokoli vzduchového pohonu).
S blížící se olympiádou v roce 1960 docházelo z důvodu přestavby ulic ke stále
častějšímu přerušování kmenových linek
a k jejich nahrazování autobusy. Zrušeny
byly například důležité linky, které projížděly mezi Muro Torto a Corso Italia,
a rovněž ty, jež jezdily po nábřeží řeky
Tibery a po Via Flaminia. Renesance
tramvajové dopravy v Římě nastala v roce
1989, kdy započala výstavba nové tratě
z Pizzale Flaminio na Piazza A. Mancini. Linka nesla zpočátku označení č. 2
a byla uvedena do provozu v roce 1990,
tedy 100 let od prvního pokusu s elektrickou tramvají. Od roku 1995 došlo
k uskutečňování plánu postupné revitalizace stávající tramvajové sítě. Důvodem
byl ekonomičtější provoz než u metra,
výkonnější a rychlejší než u autobusů. Už
po třech letech byl vidět první výsledek –
do provozu byla uvedena linka č. 8 Casaletio – Largo Torre Argentina.

Značná část vozového parku tramvají
sestává stále z archaických, ačkoli do určité míry modernizovaných vozů Stanga
(TAS – Treno Articolato Stanga) s elektrickou výzbrojí Brown Boveri. Najdeme
je na linkách 5, 14 a 19. Prvním opravdu
moderním typem tramvaje byl model
Cityway Roma I z produkce společnosti
FIAT Ferroviaria. 28 těchto obousměrných pětičlánkových, 31 250 mm dlouhých tramvají bylo vyrobeno v letech
1998 – 1999. Maximální rychlost činí
70 km/h a jsou to první římské tramvaje
vybavené klimatizací. Na tento model navázala v letech 1999 až 2004 dodávka 52
vozů Cityway Roma II. V tomto případě
se již jedná o 100% nízkopodlažní sedmičlánková vozidla, jejichž délka je 33 metrů, kapacita 54 sedících a 240 stojících
cestujících. Při jízdě tramvajemi linek
č. 3 a 8 lze obdivovat historické památky stejně jako z vyhlídkových autobusů.
Nyní existuje v Římě šest tramvajových
linek, což vzhledem k velikosti města
není mnoho. Jsou označeny čísly 2, 3, 5,
8, 14 a 19.

Souprava metra
typu MB 100
ve stanici Termini
na trase B.

Cestujícím čekání na metro
v Římě zpříjemňuje hudba.
Celkem mají
obě linky 49 zastávek a délka
obou dosahuje
36 kilometrů.

Nástupiště metra
na trase A.

Oranžovo-modré metro
Provoz podzemní dráhy v hlavním městě Italské republiky byl zahájen v roce
1955. V současné době má římské metro
dvě linky a třetí trasa metra je ve výstavbě. Linky jsou označeny písmeny. Linka
A (oranžově značená) protíná město ze
severozápadu (stanice Battistini) na jihovýchod (Anagnina). Linka B (modrá) vede ze severovýchodu (Rebibbia)
na jihozápad (Laurentina). Obě linky se
kříží ve stanici Termini, která je důležitým přestupním bodem – kromě obou
linek metra se zda nachází hlavní římské
vlakové nádraží, terminál autobusových,
tramvajových a jedné trolejbusové linky. K obrovskému mumraji zde přispívá
i několik autobusových společností, které
zajišťují dopravu na letiště.
Obě linky metra jsou provozovány
na normálním rozchodu 1435 mm, k napájení je použito horní vedení s napětím
1500 V. Provoz na obou linkách obstarávají dva typy souprav. Starší soupravy
jsou typu MB 100 od italského výrobce
AnsaldoBreda a skládají se z pevně spojených neprůchozích dvouvozových jednotek. Do souprav jsou řazeny vždy tři tyto
jednotky. Novější soupravy typu MA 300
byly vyrobeny španělskou firmou CAF.
Jedná se o šestivozové klimatizované jednotky, které jsou průchozí. Interiér je vybaven pouze podélnými řadami sedadel, což
dovoluje efektivně zvládat nápor cestujících v přepravních špičkách. Oba druhy
souprav jezdí v jiné modifikaci i na linkách
příměstských vlaků. Přetrvávajícím problémem je ale častý nepořádek ve vozidlech
a zejména sprejerské vandalství, které je
v celé Itálii bohužel velice časté. Některé
stanice metra nemají obklady a nástupiště
jsou skoro neosvětlená. Cestujícím čekání
zpříjemňuje hudba. Celkem mají obě linky
metra 49 zastávek a délka obou linek dosahuje 36 kilometrů.
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Zářijový historický kaleidoskop
V průběhu září si připomínáme jednu známější událost ze vzdálenější historie. Před 115 lety byla
uvedena do provozu první elektrifikovaná trať koněspřežné tramvaje. Druhá událost je mnohem
mladší a poněkud zapomenutá. Týká se 35 let staré studie na zavedení nákladní tramvajové dopravy
v Praze. Třetí kapitolka historického kaleidoskopu nás stručně vrátí ještě k událostem srpna 1968.
Pavel Fojtík, foto: archiv DPP a Václav Havlík

Před 115 lety začala koňka
v Praze ustupovat
V roce 1898, přesněji 1. července, se
pražská koněspřežná tramvaj stala majetkem obce. Elektrické podniky královského hlavního města Prahy už provoz
koňky fakticky zajišťovaly od 10. března.
Konečným cílem Elektrických podniků
pochopitelně nebylo pouhé provozování zastaralého dopravního systému, ale
především jeho elektrifikace. Jako první
ovšem nebyl vybrán nejstarší a nejfrekventovanější přepravní vztah Karlín
– Smíchov, ale trať Josefské náměstí
(náměstí Republiky) – Královská obora.
Důvodem byla potřeba rychlého spojení
na Výstaviště, kde se konala Výstava architektury a inženýrství, což byl i důvod
k další propagaci stále ještě nového dopravního prostředku.
Práce na přestavbě tratě začaly 11. července 1898 a probíhaly velmi rychle. Bylo
zapotřebí vytrhat postupně staré koleje
koněspřežné tramvaje a nahradit je novými, instalovat trolejové vedení, napájecí
kabel z prozatímní elektrárny na Karlově
(napájecí bod byl jediný – na Josefském
náměstí), položit zpětné vedení, vyměnit staniční sloupky. V neposlední řadě
bylo nutné do Holešovic přepravit i nové
tramvajové vozy. K tomu účelu byla v září
na Perštýně položena provizorní kolej
ze Spálené ulice do Národní třídy. Prv-

Nemůže být lepší
symbolický snímek
z elektrifikace první
tratě koňky v roce
1898, než setkání
koňky a elektrické
tramvaje na Josefském náměstí.
Podobné snímky
existují nejméně
dva.

Konec nové
tramvajové tratě
v areálu malešické
panelárny Prefa
měl mít podobu
kolejového trojúhelníku. Škoda, že
neexistuje alespoň
náčrt, jak si autoři
studie představovali
nákladní vůz T3.

ní vůz (měl evidenční číslo 20) a jeden
vlečný vůz byly do Holešovic dopraveny
v noci na 24. září a hned během dne se
konaly první zkušební jízdy a také úřední
vyzkoušení elektrotechnických zařízení
tratě.
Konečně 27. září dopoledne se konala
technicko-policejní zkouška. Během ní
nastal malý zádrhel. Zástupce ministerstva železnic zatím nepovolil provoz vlečných vozů, dokud podrobně neprozkoumá dokumentaci zesíleného mostu pod
Letnou. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že provoz nebude povolen. Nakonec se
po telegrafickém jednání s ministerstvem
ve Vídni záležitost urovnala. Pravidelný
provoz na první elektrifikované trati koňky začal 28. září 1898 v 6 hodin ráno bez
jakékoli slávy. Přesto se pražský starosta
dr. Podlipný přijel první tramvají svézt.
Ten den se na výstavě konaly svatováclavské slavnosti. Zájem veřejnosti o do-

pravu do Holešovic byl tak obrovský, že
10 elektrických motorových vozů vůbec
nestačilo, a tak musely opět přijít ke slovu
i vozy koňky. Celkem dopravu na Výstaviště zajišťovalo 40 tramvajových vozů,
elektrických i koňských. V září 1898 tak
začal ústup koněspřežné tramvaje z pražských ulic.
Prahou mohly jezdit nákladní
tétrojky…
Někomu se možná následující řádky
budou zdát aprílovým vtipem. Ale není
tomu tak. Před 35 lety se opravdu prověřovala zajímavá myšlenka na zavedení
speciální nákladové dopravy po tramvajových kolejích. Jednalo se o možnost nákladní přepravy železobetonových panelů
určených pro výstavbu pražských sídlišť
pomocí tramvají, aby se pokud možno
minimalizoval průjezd těžkých nákladních silničních tahačů přes přetížené
centrum. Panely se měly převážet ze dvou
velkých pražských paneláren na zvláštní
překladiště v oblasti Vypichu a Motola,
přičemž motolské mělo být po dokončení tratě Motol – Řepy přestěhováno
k nové konečné. Její zprovoznění se tehdy plánovalo na rok 1983. Zapotřebí ale
bylo posoudit celou řadu aspektů. Protože nákladní tramvajová doprava nesměla
narušit normální tramvajový provoz, bylo
možné provozovat ji pouze v noci.

historie
První panelárnou byla malešická Prefa.
Trasa byla navržena z Černokostelecké
přes Strašnice a Vršovice, Nuselským
údolím k Výtoni, přes Palackého most
a po Plzeňské. Krizovým místem byla
křižovatka na Výtoni, kde byla bezpečná
výška pro projetí pouze 3,3 m. Nabízela
se tedy výškově bezproblémová, i když
směrově poněkud složitější trasa vedená
Francouzskou a Ječnou, Spálenou a Myslíkovou k Palackého mostu a do Motola.
Dalším nebezpečným faktorem tehdy
byla probíhající rekonstrukce Plzeňské
třídy, která měla trvat do roku 1979.
Proto i malešická přepravní větev měla
být zpočátku směrována do Chotkovy silnice a po Mariánských hradbách
do Bělohorské na Vypich. Proti přepravě
přes Karlovo náměstí ovšem mluvila také
výstavba stanice metra v této oblasti, kde
se počítalo s opakovaným překládáním
tramvajových kolejí, a tedy s výlukami,
které by nákladní dopravu stejně narušovaly. Navíc se počítalo s dlouhodobějším
zrušením oblouku Ječná – Moráň. Proto
by bylo zapotřebí křižovatku Výtoň položit do jiné nivelety, stejně tak by takové
úpravy byly vhodné pro ostatní podjezdy
v Nuslích. Druhá trasa byla navržena
z holešovické Prefy přes třídu Dukelských hrdinů na nábřeží a Chotkovou
k Vypichu. Ale i tady byly dva železniční podjezdy – u holešovické elektrárny
a u Výstaviště, oba s podjezdnou výškou
3,2 m! Výhodnější trasa kolem Holešovic přes Bubenské nábřeží by sice výškově problém neznamenala, ale překážkou byla přestavba severního předmostí
Hlávkova mostu.
Kolik panelů bylo zapotřebí přepravit?
Z panelárny Malešice mělo jít v roce
1979 o 70 037 tun a v letech 1981–1985
každý rok 156 700 t. Přeprava z panelárny Holešovice měla začínat na 55 300
tunách v roce 1979 a počínaje rokem
1981 se mělo přepravovat každoročně
rovněž 156 700 t. V letech 1979–1980
by proto bylo pro přepravu zapotřebí až
36 speciálních tramvajových souprav,
v dalším období až 65 souprav. Protože
vývoj zcela nového nákladního tramvajového vozidla nepřipadal z důvodu
nezajištěných výrobních kapacit v úvahu, jediným možným řešením byla přestavba starších vozů T1 a T3. Protože
mělo jít o spřažené soupravy, jednalo se
tak až o 110 nákladních tramvajových
vozidel! Nezapomeňme, že v té době se
počítalo s postupnou redukcí tramvajové dopravy.
Kromě úprav tratí a rekonstrukcí vozidel bylo nezbytné postavit i dvě nové
nákladní tramvajové tratě. První měla
začínat v Černokostelecké ulici u za-

stávky Na Homoli a vedla by částečně
ulicí U Stavoservisu, pak přímo na sever podél tohoto podniku, překřížit ulice Tiskařskou a Teplárenskou a končit
v areálu Prefy manipulačním trojúhelníkem, jehož jedna větev o délce 251 m
měla vést až pod jeřábové dráhy panelárny. Část trati v délce přibližně 413 m
měla být tříkolejná; v tomto úseku mělo
být deponováno přibližně 30 nákladních vlaků (60 vozů), jejichž údržba se
měla provádět v nedalekých ústředních
dílnách. Také druhá panelárna, v Holešovicích, měla být na tramvajovou
síť napojena novou tratí podél nádraží
Holešovice. V areálu Prefy měla být kolejová smyčka.
Celkové náklady mohly (s ohledem
na varianty tras) dosáhnout téměř až
365 milionů korun, což byly v té době
značné peníze. První vážné jednání tzv.
vstupního výrobního výboru akce Studie
pro přepravu panelů pomocí tramvajové
dopravy se konalo 15. června 1978, další jednání výrobního výboru proběhlo
14. září 1978. Závěry z jednání byly zohledněny v předmětné studii, dokončené

Zleva ve směru
hodinových ručiček:
Těžká technika
projíždí kolem odbočky do vozovny.
Během 45 let se
pozadí snímku
změnilo. Zmizel
výhled do krajiny,
„benzinka“ je i dnes
na svém místě,
ale má moderní
podobu.
Před vokovickou
vozovnou 21. srpna
1968.
Ráno 21. srpna
u vokovické
vozovny. Překvapení
obyvatelé vykupují
zboží v obchodních
pavilonech, které
současně s vozovnou postavily
Elektrické podniky.
V roce 1968 ještě
sloužily svému původnímu účelu.

v říjnu 1978. Z celého záměru nakonec
sešlo. Jedním z důvodů pravděpodobně byla i nereálnost uskutečnit veškeré
přípravy do roku 1979 (!), kdy měla být
přeprava panelů zahájena. To se týkalo
především početného vozového parku
nákladních tramvají.
Malé ohlédnutí za srpnem 1968
V roce 2010 vydal Dopravní podnik publikaci Fakta a legendy o pražské městské
hromadné dopravě. V ní byla i kapitola
připomínající některé méně známé skutečnosti o tom, jak se srpnové události
roku 1968 zapsaly i do historie pražské
MHD. Nedávno bylo archivu Dopravního podniku zapůjčeno k naskenování
několik fotografií připomínajících, jak to
vypadlo 21. srpna 1968 u vozovny Vokovice, která se nachází blízko ruzyňského
letiště, odkud se na Prahu valily proudy
bojové techniky vykládané z vojenských
leteckých speciálů. Za poskytnutí fotografií děkujeme Václavu Havlíkovi. Najdou
se v soukromých sbírkách zaměstnanců
DPP ještě další autentické fotografie ze
srpna 1968?
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Kam v Praze za kulturou
Milan Slezák, foto: archiv DPP

Plnoleté Struny podzimu 2013
Mezinárodní hudební festival Struny
podzimu si za dobu své existence již našel své publikum i nezastupitelné místo
na mapě domácích kulturních akcí. Se
svým unikátním programovým konceptem totiž přináší originální prostor pro
setkávání jazzu, klasické hudby, world
music i hudby napříč žánry.
A na co se budou moci návštěvníci festivalových koncertů těšit v rámci 18. ročníku? V pondělí 23. září 2013 se ve Státní
opeře představí kanadská sopranistka Barbara Hannigan (na snímku). Její vystoupení, na němž zazní díla Rossiniho, Mozarta,
Šostakoviče a Ligetiho, nebude patrně až
tak úplně běžné. Barbara Hannigan totiž
nedisponuje jenom technicky dokonalým
hlasem, ale je i charismatickou dirigentkou. A právě zde bude zároveň zpívat
i dirigovat Pražskou komorní filharmonii.
Houslista Daniel Hope předvede v neděli
29. září ve Dvořákově síni Rudolfina ambiciózní projekt britského skladatele Maxe
Richtera Vivaldi Recomposed. Jedná se
o novou přepracovanou verzi jednoho
z nejproslulejších děl barokní hudby, Vivaldiho Čtvera ročních období.
Struny podzimu se také tradičně vydávají hledat po světě různá hudební tělesa
s autentickým vokálním projevem. Tentokrát seznámí návštěvníky s albánskou
iso-polyfonií, jež byla jako mistrovské
dílo ústního a nehmotného dědictví
lidstva zapsána v roce 2005 na seznam
UNESCO. V úterý 15. října předvede své umění v Českém muzeu hudby
Albánský iso-polyfonický sbor a s nimi
jako host zpěvák Hysni Zela. Více o programu i festivalu samotném najdete na
www.strunypodzimu.cz.
Týden pro sluchově postižené
Pražský Dopravní podnik nebývá jen
partnerem vybraných kulturních akcí, ale
podporuje rovněž některé zajímavé projekty z dalších sfér života. Jedním
takovým je
například
i Týden komunikace osob se sluchovým postižením,
který, koordinován organizací Orbi pontes, proběhne od 21. do 29. září 2013.
Jedním z hlavních cílů akce je přitáhnout
dlouhodobou pozornost ke světu osob se
sluchovým postižením. Základem projektu je určité dobrovolné spojení neziskových

Kanadská sopranistka Barbara
Hannigan vystoupí
v rámci Strun
podzimu ve Státní
opeře.

Jiřský klášter
na Pražském
hradě bude hostit
7. ročník festivalu
architektury.

organizací a státních i nestátních institucí
z celé ČR, které pracují s lidmi se sluchovým postižením. Jednotlivé organizace
v rámci tohoto týdne připravují nejrůznější akce pro širokou veřejnost dle svého
vlastního výběru a uvážení tak, aby se při
nich setkávali slyšící a sluchově postižení.
Tím se akce snaží přispět zejména k větší
informovanosti o sluchových postiženích,
lidech s těmito postiženími, ale třeba i o jejich komunikačních prostředcích.
Na programu akce jsou například otevřené hodiny znakového jazyka, přednášky o světě osob se sluchovým postižením,
happeningy a další. Program zahájí organizace ASNEP celodenní oslavou Mezinárodního dne neslyšících. Novinkou
jsou komentované prohlídky Botanické
zahrady s využitím on-line přepisu či
představení Čtyři dohody s Jaroslavem
Duškem, kde je také zajištěn přepis i tlumočení do znakového jazyka.
Památky UNESCO na Hradě
Architecture Week Praha 2013 je název
7. ročníku mezinárodního festivalu architektury, který se koná ve výstavních
prostorách Jiřského kláštera na Pražském
hradě od 23. září do 20. října 2013. Hlavním tématem letošního ročníku je architektonické dědictví a současná architektura, cílem je představit české i zahraniční
veřejnosti domácí i světové historické architektonické dědictví a umožnit jeho
srovnání se současnou a nově vznikající
architekturou.
V rámci výstav, pořádaných v průběhu
festivalu, se představí architektura téměř
třiceti českých, polských a slovenských
měst, dále moderní a historická architektura čtyřiceti zemí a obrazem festival

ukáže všechny památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO (745
památek ze 157 zemí světa). V rámci festivalu budou samozřejmě probíhat také
přednášky českých a zahraničních architektů v Národní technické knihovně.
Zkrátka nepřijdou ani děti: součástí festivalu se stal nový celorepublikový výtvarný projekt Hravý architekt. Jeho cílem je
přiblížit dětem ze 3. a 4. tříd základních
škol adekvátní a přístupnou formou historickou architekturu. Úkolem dětí bylo
výtvarně ztvárnit vybrané architektonické
památky z jejich města. Nejlepší práce jsou
představeny v samostatné expozici na výstavě v Jiřském klášteře Pražského hradu.

Cirkus Cirkus
Od 20. září se uskuteční další ročník
mezinárodní cirkusové přehlídky Cirkus
Cirkus Classic, který i tentokrát slibuje zajímavou podívanou. Podle prvních
zpráv by se v šapitó měli znovu objevit
třeba Dio-rios, tedy brazilští jezdci v globusu smrti (ocenění v rámci festivalu Cirkus Cirkus v roce 2011). Hned několikrát
budou mít diváci možnost vidět klasickou
drezúru koní, ale třeba i netradiční cvičení sibiřských psů husky. Zapomínat se
nebude ani na cirkusové klauny. Více na
www.cirkuscirkus.cz. 

zábava / soutěž
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Křížovka: Tajenka skrývá dokončení citátu anglického spisovatele Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936): Politici musí být pokrokoví.
Jejich pravý život se odehrává v budoucnosti, jelikož vědí, že...

Tajenka z minulého čísla skrývala citát francouzského spisovatele a historika Andrého Mauroise: Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Vyhrajte se svou bublinou

???

Vymyslete a zašlete text bubliny (max. 60 znaků) ke zveřejněné fotografii a získejte 2 volné vstupenky na exkurzi
a jízdu v rámci Zážitkové turistiky
v pražském metru. Text zašlete nejpozději do pondělí
30. září 2013 na e-mailovou adresu: soutezdpk@dpp.cz
(předmět Bublina_9).
›››

Správná odpověď z Fotosoutěže v DP kontaktu č. 8 zněla:

›››

Palackého náměstí. Dvě volné vstupenky na výstavu o Marilyn Monroe v Jízdárně
Pražského hradu a publikaci „110 výletů s Dopravním podnikem“ získali: Vojtěch Voska,
Lada Žibřidová a Petr Žváček.

Moskevský Anděl

Z odezvy a návštěvnosti akcí DPP, připravovaných zpravidla nadšenci napříč
celým podnikem, plyne,  že zájem veřejnosti o historické soupravy pražského
metra neustále roste. Přízni se přitom těší nejen v rámci programů zážitkové
turistiky, při nostalgických, výročních či mikulášských jízdách, ale ve velké oblibě
jsou i u filmových a televizních tvůrců.
Petr Havlíček, foto: Jiří Esser, Petr Klaus a autor
Celé natáčení provázel
nevídaný zájem Pražanů,
návštěvníků
metropole
i médií. Dopravní podnik se se zajištěním výluky, kterou cestující přijali vlídně,
vypořádal, a štábu tak za úhradu nutných
nákladů poskytl domluvený čas a prostor.
Nyní nezbývá než doufat, že tvůrci filmu
Child 44 využijí co nejvíce pořízených
záběrů a historická souprava Ečs zazáří
na plátnech světových kin alespoň po několik vteřin. 

V

hledáčku hollywoodských filmařů se před časem opět ocitla
historická souprava typu Ečs.
Tentokrát se objeví ve snímku významného amerického režiséra a producenta
Ridleyho Scotta (nar. 30. listopadu 1937
v Anglii; mimo jiné autor filmů Vetřelec,
Blade Runner, Gladiátor či Království
nebeské). Film Child 44 (Dítě č. 44)
vznikl na motivy stejnojmenného románu Toma Roba Smithe a jeho děj nás
zanese do prostředí poválečného Sovětského svazu v období 50. let 20. století.
V té době je válečný hrdina a Sovětskému svazu upřímně oddaný vyšetřoval
KGB Leo Demidov přiveden na stopu
masového vraha. Záhy ovšem zjišťuje,
že skutečná identita surového zabijáka
je přísně tajena propagandistickou cenzurou politického aparátu, který odmítá
odhalení hrůzné pravdy. Leo nedbá zastrašování ze strany svých nadřízených
a dál po vrahovi na vlastní pěst pátrá.
Nakonec je degradován a deportován
za Ural. Román s reálným pozadím vychází ze skutečného případu sériového
vraha Andreje Čikatila.
Jako základ pro ztvárnění atmosféry
Moskvy poloviny 20. století si produkce
filmu vybrala stanici Anděl. Ta byla v době
minulého režimu v rámci propagandistické akce Metro – stavba československosovětské spolupráce navržena sovětskými
inženýry a architekty (mj. L. N. Popovem)
v duchu moskevské architektury metra
(odtud původní název stanice Moskevská).

Aby stanice získala dobové pozadí Moskvy 50. let, bylo třeba ji vyzdobit stylovými
tabulemi a informačními prvky v azbuce.
Ve střední lodi stanice dokonce přibylo
i několik realistických budovatelských
soch. Obdobné úpravě neunikla ani historická souprava Ečs. Veškeré informační
prvky uvnitř vozů byly citlivě překryty
předem připravenými cedulkami, na čelo
vlaku byl připevněn znak moskevského
metra a strojvedoucí oblékli dobově laděné
uniformy.

