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Co na akci zažijete?
• prohlídku depa metra včetně výkladu
• svezení historickou soupravou
•  možnost výhledu do tunelu z kabiny strojvedoucího a další překvapení

Děti do 10 let mají v doprovodu alespoň jednoho rodiče vstup zdarma! 
 
Termíny a místa konání jízd vždy v 10.00 a ve 14.00 hodin: 
21. prosince 2013 – Depo Kačerov (souprava EČS) 
18. ledna 2014 – Depo Kačerov (souprava EČS) 
15. února 2014 – Depo Kačerov (souprava EČS) 
15. března 2014 – Depo Hostivař (souprava 81-71)

Předprodej na I. čtvrtletí 2014 započne  
v pátek 22. listopadu v 9.00 hodin. 

Více informací na: 
www.dpp.cz/historickemetro

Nahlédněte do zákoutí 
pražského metra
Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil pro zájemce ojedinělý zážitek. 
Svezte se historickou soupravou a nahlédněte tak do zákoutí tunelů metra. Akce se 
koná jednou měsíčně v rámci projektu Dopravního podniku hlavního města Prahy 
a Hospodářské komory hlavního města Prahy „Zážitková turistika“.

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

hOsTiVAř
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dovolte mi, abych Vás, všechny zaměst-
nance Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
pozdravil a oslovil z funkce generálního 
ředitele, do které jsem byl zvolen před-
stavenstvem společnosti namísto Milana 
Křístka, který na svou funkci rezignoval. 

Nepřicházím do neznámého prostředí, 
v pražském dopravním podniku jsem 
dlouhá léta působil, a to v letech 1981 – 
2008. Proto si troufám říci, že náš pod-
nik velmi dobře znám, stejně jako mnozí 
z Vás znají mě. Do Prahy přicházím ak-
tuálně z pozice ředitele a předsedy před-
stavenstva Dopravního podniku města 
České Budějovice.

Dovolte mi touto cestou vyjádřit nadě-
ji, že úkoly a množství práce, která před 
námi v následujícím období vyvstane, 
společně při otevřené pozitivní tvůrčí 
spolupráci zvládneme. Věřím, že doká-
žeme naši společnost stabilizovat a ob-
novit pozitivní pohled našich zákazníků 
na služby spojené s městskou hromad-
nou dopravou v Praze. Ujišťuji všech-
ny zaměstnance, kteří jsou připraveni 
a ochotni obětovat naší společnosti své 
vědomosti, píli a úsilí, že se o budouc-
nost zaměstnání rozhodně bát nemusí. 
Současně je ale nepochybné, že pokra-

čovat ve všech nastolených trendech po-
sledních let a měsíců v budoucnosti urči-
tě nebude možné. Přesto slibuji, že budu 
velice pozorně analyzovat předchozí 
kroky a záměry tak, abych a priori neod-
suzoval všechny činy a rozhodnutí, která 
předchozí vedení společnosti učinilo. 

Věřím, že moje dlouholeté zkušenosti 
z různých postů v Dopravním podni-

ku hl. m. Prahy i mé poslední působení 
na pozici ředitele Dopravního podniku 
města České Budějovice mi poskytují 
dostatečný základ pro vedení naší společ-
nosti a umožní získat potřebný nadhled 
k dosažení nejvyššího cíle, kterým je spo-
kojený zákazník. 

 � Jaroslav�Ďuriš,
� generální�ředitel
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Eurotrans v Brně poprvé
Ve  dnech  8.  –  10.  října  2013  se  na  brněnském  výstavišti  uskuteč-
nil mezinárodní  dopravní  veletrh  Eurotrans. Veletrhu,  který  navázal 
na veletrhy Autotec, Transport & Logistika a na prezentaci železniční 
techniky,  se  zúčastnilo  celkem  80  vystavovatelů,  z  nichž  32 %  bylo 
ze  zahraničí. Další  desítky firem,  jejichž  sortiment  spadá do oboru 
dopravy, dopravních zařízení a řízení dopravních systémů, se zapojily 
také v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu. Důležitou roli 
hrál na veletrhu Eurotrans také doprovodný program. Jeho součástí 
byla  například  konference  Mobilita  budoucnosti,  která  vzbudila  zá-
jem široké odborné veřejnosti. Pravděpodobně s největší odezvou se 
setkal  seminář k projektu „Elektrické autobusy pro město“ autora 
Jakuba Slavíka. Seminář s podtitulem „Současnost a budoucnost elek-
trobusů, trolejbusů a hybridních autobusů v ČR a ve světě“ předsta-
vil nejen aktuální technologie pro elektrické autobusy, ale i provozní 
zkušenosti dopravců či problémy týkající se financování těchto vozů. 
Příští ročník veletrhu, na který zavítalo podle prvních odhadů 60 tisíc 
návštěvníků, je naplánován na rok 2015. 

rada dala zElEnou výstavBě trasy I.d
Rada hl. m.  Prahy přijala  8.  října  2013 usnesení  č.  1824,  ve  kterém 
schvaluje  záměr  výstavby  trasy  metra  I.D  a  souhlasí  se  zařazením 
tohoto projektu do žádostí o spolufinancování z evropského fondu 
Operační  program  Doprava  2014+.  Přijetí  tohoto  usnesení  je  vel-
mi  významným krokem při  přípravě  výstavby  trasy metra  I.D. Dne 
16. října 2013 vydal odbor stavebního Úřadu městské části Praha 4 
„Rozhodnutí o umístění stavby I.D metra v Praze – stavba – provozní 
úsek  I.D Náměstí Míru – Depo Písnice“. Toto  rozhodnutí  je  zatím 
nepravomocné. 

volná místa do E-maIlu
V návaznosti na časté dotazy a připomínky, týkající se 
uveřejňování výběrových řízení na vybraná pracovní 
místa, přišel personální úsek DPP s jednoduchým ře-
šením. Jeho snahou je podat relevantní informace co 
nejširší  skupině  zaměstnanců  Dopravního  podniku, 
kteří nemají přístup k intranetu, infostojanům či ná-
stěnkám v příslušném objektu. Ti zaměstnanci, kteří 
mají  zájem  získat  informace  o  vyhlášených  výběro-
vých  řízeních,  mohou  nově  kontaktovat  paní  Miluši 
Macháčkovou  na  e-mailové  adrese machackovam@
dpp.cz  a  zasílání  si  domluvit.  Informace  o  výběro-
vých řízeních pak bude příjemce pravidelně dostávat 
do svého e-mailu po dobu jednoho roku s možností 
prodloužení. 

pěvEcký sBor láká  
na vánoční koncErty
Pěvecký  sbor  Dopravního  podniku  vám  i  letos 
zpříjemní  čas  adventní  i  povánoční.  Již  v  sobotu 
30.  listopadu  2013  mohou  zájemci  navštívit  prv-
ní  z  vánočních  koncertů,  který  se  bude  konat  od 
17 hodin v Kolovratech u Prahy a zazní na něm ko-
ledy  v  tradičním  i  zbrusu  novém  provedení. Velký 
vánoční koncert je pak naplánován na 6. ledna 2014 
od 19 hodin v kostele sv. Martina ve zdi (Martinská 
ulice, Praha 2, metro stanice Můstek). Více informací 
o aktivitách sboru či náboru nových členů naleznete 
na www.sbordpp.cz. 

ofIcIální logo k výročí mEtra vyBráno
V květnu 2014 si DPP připomene 40 let od zahájení provozu metra na lince C. Při této pří-
ležitosti Dopravní podnik oslovil své zaměstnance formou soutěže, aby se aktivně zapojili 
a zaslali návrh loga, které by se stalo oficiálním symbolem výročí. Z došlých návrhů, jichž 
do uzávěrky přišlo celkem 31, vybrala odborná porota pět nejlepších, jejichž autoři obdrželi 
výpravnou publikaci a drobné dárky z produkce DPP.  Autorka vítězného návrhu Jana Zvelebilová navíc získala rodinnou vstu-
penku pro čtyři osoby na zážitkovou jízdu pražského metra dle vlastního výběru. Její návrh je již zpracován po podoby, ve které 
bude logo využíváno v oficiálních materiálech k výročí metra. 

spŠd s projEktEm popularIzacE vědy 
Střední průmyslová škola dopravní, a. s., začala před nedávnem realizovat projekt zaměřený na popularizaci vědy a technických 
oborů na SPŠD.  Jeho cílem  je  inovovat  současný vzdělávací program prostřednictvím mezipředmětového projektu, který  se 
skládá ze dvou částí. První část, jež bude realizována v budově SPŠD v Motole, je zaměřena na vznik laboratoře, která žákům 
umožní realizaci programu pro zabezpečení budovy školy a motorových vozidel. Také v druhé části projektu, která je situována 
do objektu SPŠD v ulici Moravské, hraje hlavní roli laboratoř. Nejedná se však o stejnou, jaká vznikne v Motole, nýbrž se zamě-
řením na sestavení elektromobilu a jeho testování. Inovace předmětů prostřednictvím realizace praktického projektu umožní 
nenásilnou  formou vnést do výuky nové poznatky teoretické  i praktické úrovně. Umožní žákům realizovat vlastní myšlenku 
a rovněž je naučí týmové spolupráci, včetně prezentování výsledků a obhájení vlastních názorů.  
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nový zástupcE zaměstnanců v dozorčí radě dpp
Ve středu 6. listopadu 2013 proběhla volba nového člena 
dozorčí  rady Dopravního podniku z  řad zaměstnanců. 
V jednokolové volbě získal nejvíce hlasů a novým členem 
dozorčí  rady DPP se  stal  Josef Buriánek. Mandát  sou-
časného člena Jiřího Obitka, kterého Buriánek nahradí, 
končí k 11. lednu 2014. Volbě byl přítomen mj. předseda 
dozorčí rady Jiří Pařízek, generální ředitel DPP Jaroslav 
Ďuriš a personální ředitel Václav Turko. 

dEn pražské IntEgrované dopravy
V sobotu 23. listopadu 2013 pořádá organizace Ropid Den Pražské integrované dopravy. Akce, kterou Ropid oslaví 
své dvacáté narozeniny, nabídne veřejnosti bohatý celodenní program. Zájemci se budou moci svézt historickou 
soupravou metra 81-71 z Florence na Zličín, tramvajovými vozy T1 a T3 po trase Smíchovské nádraží – Rudná 
u Prahy či autobusovými vozy Škoda 706 RTO s vlekem, Škoda 706 RO a Karosa ŠL11 z lokality Rudná u Prahy 
na Zličín s pokračováním až do sídliště Řepy. Na své si přijdou i milovníci vlaků, kteří budou moci absolvovat jízdu 
motorovým vlakem ze Smíchovského nádraží do Rudné u Prahy nebo vlakem elektrickým jednotkové řady 451 
s odjezdem ze Smíchova a cílovou stanicí v Dobřichovicích. Centrem oslav bude Království železnic na Smíchově, 
kde bude umístěna expozice připomínající historii PID, proběhne celá řada odborných přednášek a soutěží pro 
malé i velké příznivce dopravy. Chybět nebude ani soutěž o největšího šotouše PID a návštěvníci si  jako bonus 
budou moci prohlédnout Království železnic s 50% slevou. Na akci bude také slavnostně pokřtěna nová publikace, 
mapující činnosti organizace Ropid a vývoj v Pražské integrované dopravě v letech 1993 až 2013. 

vEzmětE dětI na vánoční fEstIval!
Městská divadla pražská zvou zaměstnance DPP a jejich děti na třetí ročník Vánočního festivalu v di-
vadle ABC a Rokoko. Festival se uskuteční v sobotu 7. prosince 2013 a diváci si budou moci vybrat 
ze čtyř představení s vánoční tématikou. V 10 hodin rozehraje mostecké Divadlo rozmanitostí hru 
nazvanou Dědečkův betlém, v 15 hodin Divadlo Drak z Hradce Králové představí svéráznou insce-
naci o velkém přátelství dvou průkopníků lyžařství Hej mistře!, v 17 hodin přijde na řadu půvabná 
pohádka Maruška a duch Vánoc v režii Jihočeského divadla a celodenní vánoční ladění uzavřou v 19 
hodin České Vánoce v podání divadla ABC. Všichni, kteří zakoupí dvě dospělé vstupenky, dostanou 
k nim až tři dětské (pro děti do 15 let) zdarma. Proto neváhejte, vezměte své děti do divadla a vy-
chutnejte si společně příjemnou předvánoční atmosféru.   

vozovna vokovIcE 
proměněna
Zprovozněním  celé  Evropské 
ulice, ke kterému dochází 26.  lis-
topadu 2013, ožije znovu vozov-
na Vokovice.  Během  uzavřeného 
příjezdu k vozovně kvůli souboru 
staveb  Blanka,  metra V.A  a  RTT 
Evropská se podařilo zrekonstru-
ovat část dvora a nahradit nejrizi-
kovější čepové výhybky za pružné. 
Současně  proběhla  rekonstruk-
ce  kolejí  a  podpěr  v  lodích  č.  1 
až 4. Tím ovšem stavební činnost 
ve vozovně neskončila. Na koleje 
na  dvoře,  provizorně  ukončené 
před 5. lodí, se během rekonstruk-
ce 5. lodě napojí oblouky a nové 
koleje v  lodi. Prostornější praco-
viště  a  oddělení  objízdné  koleje 
od  něj  bude  znamenat  o  jednu 
kolej méně. Jiná poloha kolejí zna-
mená jinak situovaná vrata, která 
dostane 5. loď nová. Poslední stav-
bou, jež vozovnu čeká, je dokon-
čení objízdné koleje. Na tu si však 
bude  nutné  ještě  nějakou  dobu 
počkat.

pomníčEk na zlíchově opět komplEtní
V červnovém DP kontaktu jsme přinesli nemilou informaci, že zlo-
ději barevných kovů ukradli pamětní desku, která na Zlíchově připo-
mínala dosažený 100. kilometr pražské tramvajové sítě v roce 1927. 
Péčí Dopravního podniku hlavního města Prahy byla z pryskyřice 
vyrobena replika této desky a 24. října 2013 byla umístěna na pů-
vodní podstavec. Doufejme, že ji někdo ze vzteku, že nejde o bronz, 
který by se dal zpeněžit, opět nezničí a že na svém místě vydrží 
stejně tak dlouho jako deska původní. 

s tramvají protI aIds 
Už 10. ročník preventivní akce pod názvem Dopravní podnik proti AIDS 
uspořádá  občanské  sdružení  Česká  společnost AIDS  pomoc  v  neděli 
1. prosince 2013. Speciálně vyzdobená tramvaj T6 bude cestujícím k dis-
pozici včetně lékaře a skupiny dobrovolníků k předávání propagačních 
materiálů a informací přímo na místě. Na podporu tohoto projektu je 
možné každoročně zakoupit červenou stužku coby mezinárodně uzná-
vaný symbol sympatií s HIV pozitivními a nemocnými AIDS.

hudBa zpříjEmní cEstování na můstku a
Ve středu 30. října 2013 spustil DPP unikátní projekt ve stanici metra Můstek A. Počínaje tímto 
datem bude po dobu šesti měsíců hrát  v podchodu stanice  reprodukovaná hudba. Projekt, 
zaměřený na zpříjemnění cestování, spadá do kampaně MHMP „Ladíme Prahu“, v níž se spojují 
síly samosprávy města s uměleckými a občanskými  iniciativami s cílem najít vize budoucího 
rozvoje metropole. 
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6 PŘIŠLO OD cestujících 

Ráda bych pochválila řidiče tramvaje č. 13, který jel dne 
14. 10. 2013 v 14:27 ze stanice Jiřího z Poděbrad. 
Do tramvaje nastoupila paní s přerostlým malým psem 

(jorkšírem) bez schránky. Řidič se slušně paní zeptal, proč nemá 
pes košík. V tu chvíli se na něj celá tramvaj osopila, že je to pře-
ce malý pes. Řidič se ale nedal a paní vystoupila. Líbilo se mi, že 
řidič nedělá rozdíly mezi velkým a malým psem a má smysl pro 
pořádek.  Tereza Pýchová

Dobrý den, prakticky ve všech autobusech DPP, 
alespoň na Praze 6, již nějakou dobu nejsou čištěny 
horní tyče. Tyče jsou pokryty černou hmotou, zřej-

mě z drolících se visících madel, které jsou sice příjemné 
pro lidi pod 170 cm, ale pro vyšší jsou velmi nestabilní. Ne-
vím, z jakého důvodu DDP přestal v autobusech horní tyče 
čistit, ale tento stav je neuspokojivý. Ondřej Balek

Z  odpovědi: Na základě podnětu byla provedena kontrola 
v několika náhodně vybraných autobusech garáže Řepy, která 
převážně zajišťuje provoz na Praze 6, s tím, že žádné závady 
zjištěny nebyly. Je však pravdou, že přidržovací umělohmotná 
poutka po určité době tyče špiní, a proto po jednání s výrobcem 
autobusů bylo rozhodnuto o jejich postupné výměně za nová, 
která by tuto vlastnost mít neměla.

Dobrý den, prosím o odpověď, proč už asi týden 
(od konce září) je na linkách tramvají 12 a 20 nasa-
zen pouze jeden vůz místo dvou (samozřejmě 

u tramvají, které nejsou nízkopodlažní). Každé ráno cestuji 
ze Smíchovského nádraží na Malou Stranu a mám (jako 
mnoho dalších cestujících) problém se do tramvaje vejít, 
nemluvě o komfortu cestování v přeplněném vozu. Rád 
bych věděl, proč k tomuto opatření došlo a zda jde o opat-
ření dočasné či trvalé. Jsem přesvědčen, že toto opatření 
přispívá k tomu, aby uživatelé MHD přesedali do aut.  
 Tomáš Knaibl

Z odpovědi: Provozování linky 20 v „sólovozech“ vyplývá z ak-
tuálních dočasných výlukových opatření s předpokladem trvání 
do 23. 10. 2013. Ve stávající situaci jsme omezeni možnostmi 
vozového parku, což souvisí především s dlouhodobým uzavřením 
vozovny Vokovice. Pro zmírnění negativních dopadů jsme alespoň 
na část spojů, zejména v ranní přepravní špičce, nasadili soupravy. 

V pondělí 7. 10. 2013 jsem zažil v tramvaji milou 
scénu. Stál jsem na konci vozu, u mě kočárek a za-
neprázdněná maminka, která telefonovala. Její cca 

dvouleté dítě už nevydrželo v kočárku a ručičkama stále 
po něčem šmátralo. Na zastávce Švandovo divadlo tramvaj 
zastavila a ke dveřím přišel pan řidič. Tušil jsem, co se bude 
dít, ale mýlil jsem se. Pan řidič se neskutečně milým způso-
bem obrátil na dítko s větou: „No že si tě vezmu s se-
bou…“ Byl jsem v pozitivním šoku. Maminka, stále telefo-
nující, byla zaskočena též. Nejdříve tím, co se stalo, a pak 
tím, jaká byla řidičova reakce. Řidič jí vysvětlil, že se mu tam 
hlásil signál, tak to musel jít zkontrolovat. V tu chvíli pocho-
pili i ostatní a přál bych Vám vidět, jak se většina z nich 
usmívala. Bylo to absolutně profesionální jednání, které by 
mělo být pochváleno. Jednalo se o linku č. 9. číslo vozu 
8657, která jela z centra směr Anděl a nacházela se cca 
v 16:40 na Arbesově náměstí. Řidičem byl pán s brýlemi, 
bez vlasů, věk kolem padesáti let. Libor Peprný

Dobrý den, dne 9. 10. 2013 mě velice potěšil přístup 
vašeho řidiče vozu č. 6630 na lince 177, který vyjížděl 
ze Skalky směr Chodov v 7:25. Abych vám ale přiblížil 

situaci – představte si zastávkový sloupek u metra Skalka, u kte-
rého stojí nevidomý muž, a v zastávce čeká autobus linky 195. 
Ve stejném okamžiku přijela na zastávku i linka 177. Toho si ne-
vidomý nemohl kvůli svému handicapu všimnout, a tak do auto-
busu nenastoupil. Řidič autobusu se rozjel, a když si všiml, že 
na zastávce stojí nevidomý muž, zastavil a otevřel dveře. Jen pro 
jistotu, aby se ujistil, jestli nevidomý náhodou nechce jet s ním. 
Proč Vám to všechno píšu? Protože si myslím, že jen málokdo 
by byl takový, aby zastavil rozjetý autobus, a to jen proto, že tím 
třeba pomůže. Byl to řidič profesionál. David Drvota

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 jsem chtěla cestovat s kočárkem 
metrem. Ani na Můstku A ani na B, případně na Náměs-
tí Republiky není možné se dostat do vestibulu metra 

pomocí eskalátorů. Ve stanicích jsou pouze pevné schody a es-
kalátory, které jedou jen nahoru. Je smutné, že musím využít 
komerční budovy (Palladia), abych se dostala do MHD.  
 Kristýna Kosková

Z odpovědi: U eskalátorů v podchodech, které již nezasahují do pře-
pravního prostoru metra, byl upřednostněn směr pohybu pouze vzhů-
ru. K tomuto trendu bylo přihlédnuto hlavně z bezpečnostních důvo-
dů, kdy je nutné rychlé vyklizení veškerých prostor vestibulů. Navíc pro 
většinu občanů představuje výstup ze stanice větší problém. 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč autobus linky  
č. 108 z Divoké Šárky směr Bílá Hora nedodržuje jízdní 
řád. Každé ráno v době kolem 7:30 má zpoždění deset 

a více minut, nebo prostě vynechá. Již teď jezdí 1x za 30 minut 
a ještě se na něj nedá spolehnout. Je možné tuto situaci kladně 
vyřešit?  Karin Zelená

Z odpovědi: Ke zpoždění dochází u spoje, který vyjíždí ze zastáv-
ky Nové Vokovice. Zpoždění vzniká v ulici Evropská, a to stáním 
v koloně vozidel až ke křižovatce ulic Evropská x Vokovická. Dů-
vodem jsou probíhající stavební práce na rekonstrukci tramvajové 
trati a výstavbě trasy metra. Zpožďování spojů vlivem omezené 
průjezdnosti je místně i časově proměnlivé, má dopad do oběhu 
autobusů na lince a je značně problematické tyto podmínky zapra-
covat do jízdních řádů.

Dobrý den, ráda bych poděkovala panu řidiči (šedivé vlasy, vysoký, urostlý) autobusu linky 136, který jel dne 2. 10. 2013 
cca v 15:04 na Slavii směr Spořilov. Řidič díky mému podnětu vykázal z autobusu nadávajícího, smrdícího a špinavého 
cestujícího, evidentně pod vlivem. Přála bych nám platícím cestujícím více takových nebojácných řidičů. Vedení Doprav-

ního podniku by mělo reflektovat na stav pražské MHD – zkusilo se vedení někdy projet? Páchnoucí, špinavá individua jsou 
v metru, autobusech i tramvajích. Bezdomovce jsem nepotkala snad jen ve vlaku PID, a to z důvodu, že tam chodí průvodčí. 
Prosím asi za všechny, abyste situaci s páchnoucími a špinavými neplatícími cestujícími konstruktivně řešili. Iva Šlemendová
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Tendr na tisk jízdenek pro 
pražský Dopravní podnik 
(DPP) vyhrála Státní tiskárna 
cenin. Ta bude jízdenky DPP 
dodávat v letech 2013 až 
2017 a celkem vyjde pětiletý 
kontrakt DPP na 170 milionů 

korun. Cena 
tisku jedné 
jízdenky je 
nyní 0,269 

koruny. Vysoutěžená cena  
nové jízdenky je podle Do-
pravního podniku téměř o tře-
tinu nižší než v roce 2011, kdy 
část dodávky jízdenek stála až 
0,37 koruny za kus. Jízdenky 
mají nové prvky jako hologra-
my, QR kódy nebo speciální 
chemické barvy. 

„Zakázka na tisk jízdenek 
v minulých letech byla před-

mětem mnoha diskuzí, a proto 
věřím, že dopravní podnik má 
nyní stabilního a transparent-
ního dlouholetého dodavatele. 
Současně budou mít jízden-
ky vyšší stupeň zabezpečení, 
čímž zamezíme jejich falšování 
a případným únikům příjmů 
dopravního podniku. Touto 
cestou bude Dopravní podnik 
pod mým vedením pokračo-

vat,“ uvedl generální ředitel 
DPP Jaroslav Ďuriš. 

Kromě samotných jízdenek 
bude tiskárna DPP dodávat 
mimo jiné také průkazky MHD, 
kontrolní jízdenky, potvrzení 
o studiu, doklady o zaplacení 
přirážky nebo pokutové bloky. 
Všechny jízdní doklady obsahují 
ochranné prvky proti možnos-
ti jejich zneužití paděláním. 

Další ze stanic metra v centru 
metropole se bude opravovat. 
Po stanici Národní třída je 
na řadě frekventovaná pře-
stupní stanice Muzeum. Důvo-
dem přepravního omezení je 
plánovaná oprava nástupiště 
trasy A. Práce by měly začít 
na konci příštího roku. Nyní se 

oprava projektuje a je v plánu, 
že rekonstrukce by měla být 
hotova do konce roku 2015. 

Uzavření Muzea, i když jen 
na jedné trase, nebude snad-
né. Znemožnilo by to přestup 
mezi trasou A a C. 
Dopravní podnik 
proto našel řešení, 

které umožní zachovat mož-
nost přestupu alespoň v jed-
nom směru. Práce na opravách 
přesto cestování metrem vý-
razně znepříjemní. Uvažuje se 
o zcela novém postupu. Při 

rekonstrukci by se 
podélně rozdělilo 
nástupiště, a tím by 

byl provoz ve stanici vyloučen 
vždy pouze na jedné koleji. Pře-
stup cestujících by byl umož-
něn přejezdem do následující 
stanice a přestupem do sou-
pravy jedoucí v opačném smě-
ru. Zároveň by tak nemuseli 
lidé jezdit náhradními autobusy 
či tramvajemi. 

Jízdenky pro pražskou dopravu dodá Státní tiskárna cenin. Dopravce ušetří 

Rok bude omezený přestup na Muzeu. Bude se opravovat

E15.CZ, 18. ŘÍJNA 2013

METRO, 22. ŘÍJNA 2013

Aneta Řehková

Scan článku 
„Jen dvě a půl 
hodiny na práci 
v kolejištích 
a rychle pryč“ 
z deníku MF DNES 
(příloha Praha) 
ze dne 21. října 
2013, který je 
pokračováním 
článku „Vlak stanicí 
projíždí, zazní 
před Muzeem“. 
Jejich autorkou je 
redaktorka Adéla 
Paclíková.



Po bouřích věřím v klidnější vody
Zatím žádný generální ředitel DPP, se kterým jsem za poslední tři roky pořizoval rozhovor, do toho 
nevlétl tak naplno. Jaroslav Ďuriš se totiž vrací „na místo činu“. Po pěti letech vstoupil do firmy, která 
se v jeho kariéře zapsala téměř 27 lety. Takže hned po dvou týdnech v nové roli se mohl vyjádřit 
nejen k minulosti, ale hlavně k současným palčivým tématům Dopravního podniku.
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Před tímto rozhovorem jste nevyužil oněch 
pověstných sto dní hájení. Je to proto, že se 
vracíte tzv. domů, do podniku, který velmi 
dobře znáte?
Ano, asi se to dá takto charakterizovat.

Dají se tyto dva podniky, z dob vašeho minu-
lého působení a ten současný, srovnat?
Odpověď ovlivňuje celá řada faktorů. 
Za posledních pět let došlo k obměně 
mnoha klíčových manažerů, kteří se sna-
žili vtisknout společnosti svůj osobní, dle 
mého názoru ne vždy ideální pohled. Těší 
mě, že potkávám plno bývalých dlouho-
letých kolegů, u kterých jsem si jist, že pro 
DPP „žijí“, což mě utvrzuje v přesvědče-
ní, že bude na co navazovat. Zároveň 
však potkávám spoustu nových tváří, se 
kterými se budu snažit nalézt pracovní 
vztah tak, abych co nejrychleji rozpoznal 
jejich pracovní potenciál. Samozřejmě 
největším rozdílem je pětiletý posun 
v celkovém vývoji společnosti, týkající se 
zejména ekonomických tlaků, nárůstu 
nákladů apod.

Jaký z vašeho pohledu přebíráte podnik?
Přebírám podnik s problematickým medi-
álním obrazem, na kterém se nepochybně 
podepsal nezvykle vysoký počet generál-
ních ředitelů v posledních letech. Přebírám 
podnik, který ani jeho vlastní zaměstnanci 

nevnímají jako stabilní, neboť i oni logic-
ky podléhají informacím z médií a záro-
veň nejistotě pramenící z častých změn 
vrcholového i středního managementu. 
Lidsky pochopitelné obavy z pracovní 
budoucnosti mohou vyvolat pochybnosti 
z případné snahy o rozdělení či rozprodá-
ní společnosti formou privatizace. Ujišťuji 
všechny zaměstnance, že mým cílem, stej-
ně jako vlastníka, je udržet plně funkční, 
celistvý Dopravní podnik. 

Vrátil bych se v čase do doby, kdy jste 
absolvoval první výběrové řízení, ve kterém 
jste se dostal do finále. Jaká to byla pro vás 
zkušenost?
Jedním slovem neocenitelná. Každé vý-
běrové řízení na vrcholovou pozici mobi-
lizuje všechny emoce, sebereflexi v míře, 
ke které se v běžném životě těžko přinu-
títe.

Poslední období jste strávil v nejvyšší funkci 
v DP města České Budějovice. Co vás napad-
ne při otázce na srovnání obou podniků?
Obecná problematika veřejné dopravy je 
samozřejmě shodná. Diametrální rozdíl 
je v rozsahu, velikosti a objemu financí, 
za které zodpovídáte. Bez ohledu na veli-
kost je to o principu, rozhodování, odvaze 
učinit příslušné kroky, komunikaci smě-
rem k vlastníkovi, zaměstnancům i k mé-

diím. I v Budějovicích, tak jako i u jiných 
dopravních podniků, jsou „srdcaři“, kteří 
dýchají pro podnik a dokáží pracovat nad 
rámec svých povinností jen proto, aby se 
problém vyřešil. To je v Praze podobné, 
aspoň to tak bývalo.

Co českobudějovický dopravní podnik 
charakterizuje?
Společně s radnicí jsme prosadili poměr-
ně silný trend v oblasti vedlejších činností, 
které generují zisk pro dopravní podnik. 
Požadavky tamního dopravního podniku 
na uhrazení prokazatelné ztráty a přimě-
řeného zisku jsou oprávněné, ale v této 
době na to město prostě nemá dostatek 
prostředků. Proto jsme se shodli na tom, 
že budeme společně hledat cesty, jak na-
stavit některé obchodní aktivity v ziskové 
úrovni pro DPP tak, aby si podnik vydě-
lal peníze sám a nepožadoval je po městu. 
Během roku a půl se nám podařilo převzít 
správu parkovacího systému ve městě, od-
tahovou službu, dále se jedná se o údržbě 
veřejného osvětlení, údržbě světelné sig-
nalizace. To jsou činnosti, které město 
zadávalo soukromým subjektům a platilo 
za ně. Je to zajímavý směr, ale vyžaduje to 
obrovské úsilí v nastavení procesů.

Přišel konec září 2013. Jaké bylo  
toto druhé rozhodování? 
V Budějovicích jsem byl spokojený 
a myslím, že je za mnou vidět kus práce. 
Možnost vést největší městský dopravní 
podnik v republice se ale neodmítá.

Věděl jste o častých změnách dosavadních 
ředitelů, propojení funkce s komunální 
politikou a silném mediálnímu tlaku. Přesto 
jste post přijal…
Ano, tato pozice je vystavena enormní-
mu tlaku. Za léta působení v pražském 
dopravním podniku s ním cítím silnou 
osobní svázanost a přeji si jeho rehabilitaci 
v očích veřejnosti. Že to je úkol obrovský, 
to si samozřejmě plně uvědomuji. Přesto 
jsem toto riziko připraven podstoupit. 
Věřím, že překonáme peřeje a dostaneme 
se do klidnějších vod. 

Přes váš optimismus jsou tu úkoly, které 
se zdají téměř neřešitelné. Jde o známou 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

K srovnání svého 
působení v DPP 
před 5 lety a nyní 
Jaroslav Ďuriš říká: 
Největším rozdílem 
je pětiletý posun 
např. v celkovém 
vývoji společnosti, 
ekonomických tlaků 
a nárůstu nákladů.
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smlouvu na tramvaje 15T, prodloužení pátého 
áčka atd. Jak na to chcete jít?
Vyjednávání o smlouvě na nové tramvaje, 
která má dané parametry, a kdy všich-
ni znají svou vyjednávací pozici, bude 
nesmírně náročné. Z tohoto pohledu se 
zdá tento gordický uzel nerozetnutelný. 
Přes všechny složitosti věřím, že najdeme 
společné řešení, které bude reflektovat 
skutečné možnosti obou stran. Páté áčko 
je trochu jiný problém, upřímně, v tuto 
chvíli se mi zdá větší než Škodovka. Ale 
to je můj osobní dojem po velmi krátkém 
působení ve funkci.

Úplně první téma, které média zaznamenala 
po vašem příchodu, bylo zmrazení mezd… 
Médii akcentované téma zmrazení mezd 
skutečně zaznělo, bohužel v kontextu 
a pořadí, které pro mne není v tomto 
okamžiku nejdůležitější. V současné době 
mám jiné priority a dvě z nich už jsme 
jmenovali (Škodovka a páté áčko), ale 
jedná se i o další uzavřené smluvní vztahy. 
Z Budějovic mám zkušenost, že přena-
stavování pravidel smluvních vztahů spo-
lečnosti a důsledná kontrola probíhajících 
výběrových a poptávkových řízení fungu-
je velmi efektivně.

Navyšování platů podle kolektivní smlouvy je 
ovšem pro podnik zátěží…
Nepochybně ano. Kolektivní smlouva 
byla uzavřena před dvěma lety tehdejším 

vedením společnosti bez jasného ekono-
mického podložení a smyslu pro realitu. 
Je logické, že odborové organizace plně 
využily nabídnuté velkorysosti zaměstna-
vatele a takto předloženou KS podepsaly. 
Současně je nesporné, že ekonomická 
náročnost plynoucí z této KS je pro roz-
počet DPP zcela hraniční a v konečném 
důsledku může vést k celkovému útlumu 
společnosti s vazbou pro všechny zaměst-
nance společnosti. Zůstává pak otázkou, 
je-li krátkodobý finanční přínos pro 
zaměstnance lepší než perspektiva za-
městnání. Tuto problematiku chci s od-
borovými organizacemi otevřeně rozkrýt 
a pokusit se o nalezení společného řešení, 
které z dlouhodobého pohledu přinese 
stabilitu společnosti, a tím samozřejmě 
i jejích zaměstnancům.

Na závěr otázka z jiné strany – jak podle vás 
lze zvýšit atraktivitu MHD?
Strategie rozvoje Dopravního podniku se 
musí plně potkat se skutečnými potřeba-
mi Pražanů. Tato oblast zahrnuje složitou 
problematiku od proklientské politiky, 
výzkumu potřeb cestujících, marketingu, 
tarifního systému až po nikdy nekončící 
snahu o zvyšování přepravních standardů 
a přitažlivosti cestování městskou hro-
madnou dopravou. Pevně věřím v inicia-
tivní, otevřený přístup všech útvarů naší 
společnosti pro naplnění těchto záměrů. 
Jsem otevřený každému smysluplnému 

návrhu, jak těchto cílů společně dosáh-
nout. Nepochybuji, že obrovské zkuše-
nosti zaměstnanců DPP jsou potenci-
álem, jehož hodlám beze zbytku využít. 
Přeprava spokojených cestujících po hlav-
ním městě, obnovení důvěry v efektivní 
služby je a vždy bude prvořadým cílem 
naší společnosti. Tento pohled bude pri-
márním hlediskem při všech mých bu-
doucích krocích ve vedení DPP.

Chtěl byste na závěr něco čtenářům vzkázat?
Čeká nás období velmi složité a nároč-
né práce, jejímž nejdůležitějším cílem je 
dobře fungující Dopravní podnik. To-
hoto záměru můžeme dosáhnout pouze 
týmovou spoluprací a maximálním osob-
ním nasazením všech zaměstnanců spo-
lečnosti.  

Ing. Jaroslav Ďuriš pracoval v DPP od roku 
1981. V odštěpném závodě Metro působil 

v provozních a později i v manažerských pozi-
cích. V letech 1997 až 2002 byl ekonomickým 

náměstkem, poté zastával funkci personálního 
ředitele. Z DPP odešel po příchodu Martina 

Dvořáka v roce 2008. Od dubna 2012 byl ředi-
telem Dopravního podniku v Českých Budějo-
vicích. Představenstvo DPP jej k 30. září 2013 

zvolilo předsedou představenstva  
a k 7. říjnu 2013 generálním ředitelem. 

Ujišťuji všechny za-
městnance, že mým 
cílem, stejně jako 
vlastníka, je udržet 
plně funkční, celist-
vý Dopravní podnik, 
říká v rozhovoru 
Jaroslav Ďuriš.



Dopravní podnik má první palce nahoru
Kdo není na Facebooku, jako by neexistoval. Ačkoliv takováto a jim podobná tvrzení můžeme 
určitě s klidem označit jako přehnaná, svá pozitiva v oblasti komunikace a informování zákazníků 
jednička sociálních sítí už vlastně ani nemusí dokazovat. Od prvních říjnových dnů se tyto klady 
rozhodl pomocí své vlastní firemní stránky zužitkovat i Dopravní podnik hlavního města Prahy.
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Ž ádné unáhlené kroky či snad 
výrazná propagace, DPP na Fa-
cebook vstoupil spíše rozvážněji 

a s dopředu připravenou koncepcí. Výraz-
ně ji ovlivnil i březnový seminář Meziná-
rodního svazu veřejné dopravy UITP (viz 
zajímavost z dubnového DP kontaktu), 
v jehož rámci si poznatky a zkušenosti 
na téma sociálních sítí vyměňovaly do-
pravní podniky z celé Evropy. Pozitivní 
inspirací byly i konkrétní prezentace do-
pravců – ze zahraničních můžeme kon-
krétně jmenovat drážďanský dopravní 
podnik, z českých pak třeba Dopravní 
podnik města Brna.

Dopravní poDnik zblízka
Ačkoliv je Facebook osvědčeným nástro-
jem pro rychlé a efektivní šíření informací 
a aktualit, pro oslovení po zajímavostech 
dychtivých uživatelů je to pořád trochu 
málo. Prezentace Dopravního podniku 
tak svým fanouškům hned od svého spuš-
tění v rámci časové osy předkládá celou 
řadu významných historických momentů 
a milníků společnosti i samotné hromad-
né dopravy v Praze, doplňuje je komentá-
ři spolu s dobovými snímky. 

Za významný cíl si stránka od počátku 
klade také možnost přiblížit běžnému 
cestujícímu fungování každodenního 
provozu tak, jak se s ním obvykle nemá 

šanci setkat – chybět nemohou snímky 
z jednotlivých areálů a zázemí, zajíma-
vosti k vozovému parku nebo třeba mo-
mentky ze života zaměstnanců v podobě 
vnitropodnikového fotbalového turnaje. 
S velkým ohlasem se setkala i galerie 
dokumentující přepravu nových pohybli-
vých schodů do stanice metra Můstek či 
tematické příspěvky k ukončení provozu 
na tramvajovém mostu „Rámusáku“.

Díky svému vstupu do moře sociálních 
sítí se Dopravní podnik opět o něco více 
přibližuje svému klientovi, je schopen mu 
efektivně sdělovat informace i naslou-
chat jeho potřebám. Přesně tak, jak by to 
v ideálním vztahu mělo vypadat. 

Tomáš Hajduk, foto: archiv DPP

Za první měsíc provozu obdržela 
stránka DPP celkem 471 „palců 
nahoru“, mezi fanoušky se každý 
den přidá deset až patnáct uživatelů 
Facebooku.

Celkový dosah příspěvků stránky činí 
až 3149 uživatelů (počet jedineč-
ných osob, které zobrazí některý 
z příspěvků).

Stránku Dopravního podniku na 
Facebooku naleznete na adrese:  
http://www.facebook.com/Dopravni-
PodnikPraha
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6. Infocentrum: 
Praha hlavní 

nádraží, nádraží 
prezidenta 
Wilsona.

Otevírací doba: 
7:00 – 21:00

Je libo informaci? Už zní i z Wilsoňáku
Muzeum, Anděl, budova Magistrátu ve Škodově paláci, oba letištní terminály. Pokud vám 
v logickém řetězci Infocenter Dopravního podniku něco chybí, pak byla volba na Hlavní nádraží 
správná. Bude tak moci rozšířit milion cestujících, kteří jsou ročně na těchto místech odbaveni.

V  pořadí šesté Infocentrum, ne-
boli Středisko dopravních in-
formací (SDI), začalo poskyto-

vat své služby cestujícím v úterý 22. října 
2013, a to hned po slavnostním zahájení. 
V život jej uvedl primátor hlavního města 
Prahy Tomáš Hudeček spolu s radním 
pro dopravu Jiřím Pařízkem a generál-
ním ředitelem DPP Jaroslavem Ďurišem. 
Hosté v krátkých projevech vyzdvihli 
komplexnost služeb a šíři poskytovaných 
informací tímto novým centrem v rám-
ci Pražské integrované dopravy. Výběr 
Hlavního nádraží, coby cílové stanice tu-
zemských i mezinárodních vlaků, je pro 
nové středisko žádoucí. Denně nádraží 
odbaví na 100 tisíc cestujících a značná 
část z nich využije návaznost na městskou 

hromadnou dopravu. Poptávka po do-
pravních informacích je tedy vysoká. 

Samotné nádraží začalo sloužit v roce 
1871 pod názvem nádraží Františka Jose-
fa I., známá secesní Fantova budova se sta-
věla za provozu v letech 1901 – 1909. Cel-

kovou rekonstrukci si odbyla odbavovací 
hala v letech 2006 – 2011 v režii společ-
ností Grandi Stazioni podle návrhu archi-
tekta Patrika Kotase, známého mj. návrhy 
vozů metra M1, tramvají 15T, stanice me-
tra Lužiny, Střížkov či Rajská zahrada. Sa-
motná stanice metra Hlavní nádraží slouží 
již od roku 1974 v rámci zprovoznění úse-
ku I.C. Z bočních nástupišť stanice vedou 
do haly nádraží čtyři schodiště zakončené 
stejným počtem budek pro dozorčí. A prá-
vě jedna z nich je po celkové rekonstrukci 
sídlem nového Infocentra DPP.  

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna

Primátor Tomáš 
Hudeček se zajímal 
o rozsah služeb 
přímo v Infocentru.

Vlevo dole: První minuty za přepážkou 
nového Infocentra sloužila i Klára Víšková. 
Dole: Už při slavnostním otevření se 
na informátorku Hanu Benešovou obraceli 
cestující o rady.



Francouzská a Moskevská 
se rozjely. Po půl roce
Mnohaměsíční příkoří skončilo. Stavební ruch v Praze 10 sice neustává, ale protože koleje 
ve Francouzské a Moskevské ulici jsou hotové, 24. října znovu projely tramvaje z náměstí Míru  
až na Koh-i-noor. Trať byla mimo provoz od jara.
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D elší tramvajové výluky, než 
byla tato, známe v posledních 
letech jen z budování tunelo-

vého komplexu Blanka. Provoz na Mos-
kevské a Francouzské ulici byl přerušen 
15. dubna 2013. Tramvaje s cestujícími 
se sem opět podívaly po půl roce. Trať 
je nyní sjízdná i pro nízkopodlažní vozy 
14T a 15T, které ji nesměly používat 
od havárie oblouku Francouzská – Mos-
kevská v lednu 2013. Kromě linky 22 se 
sem tedy vrací i linka 4, která byla dočas-
ně ukončena na Zvonařce.

Důvodem dlouhé výluky byla rozsáhlá 
činnost několika investorů. Těmi nej-
většími byla Pražská vodohospodářská 
společnost, která se v Moskevské ulici 
pustila do rekonstrukce vodovodu a ka-
nalizace, dále Městská část Praha 10 
společně s Technickou správou komu-
nikací, provádějící rekonstrukce vozovek 
a chodníků. A Dopravní podnik, jenž 

se chopil rekonstrukce tramvajové tratě 
vlastními silami jednotky Dopravní cesta 
Tramvaje.

Rekonstruovaný úsek prochází dvěma 
městskými částmi a má 1,7 kilometru. 
Odspodu navazuje na rekonstrukci ko-
lejí v Moskevské mezi Koh-i-noorem 
a Minskou ulicí v Praze 10, která byla 
provedena v minulém roce. Z druhé 
(horní) strany stavbu uzavírá křižovatka 
s Blanickou ulicí v Praze 2.

Koordinace s revitalizací 
MosKevsKé
Horní úsek, tedy Francouzská ulice, byl 
Dopravním podnikem stavebně dokončen 
začátkem června a referovali jsme o tom 
v červnovém DP kontaktu. V té době již 
probíhaly opožděné práce na vodovodu 
a kanalizaci v soutěsce Moskevské ulice, 
tedy v oblasti zastávky Ruská. A právě 
od tohoto místa směrem dolů do Vršovic 
začínají rozsáhlé stavební změny, které jsou 
tmeleny projektem na revitalizaci Mos-
kevské ulice. Právě práce na inženýrských 
sítích a tramvajové trati byly nezbytnou 
podmínkou revitalizace.

V soutěsce došlo k vybourání stávají-
cí komunikace od fasády k fasádě, aby 
mohl být její profil zásadně změněn. 
Nová koncepce vycházela z požadavků 
Městské části Praha 10 na zřízení zastá-
vek v tomto místě v obou směrech (do-
sud byla zastávka ve směru do centra až 
za křižovatkou s nevhodným přístupem 

i šířkou nástupiště) a z potřeby zajistit 
snadné nastupování cestujících. Součas-
ně se hledala nová stopa trati pro zajiš-
tění vhodnějších směrových a výškových 
parametrů. Došlo ke zvýšení poloměrů 
oblouků a pod soutěskou byly zrušeny 
protioblouky, což umožňuje vyšší rych-
lost jízdy tramvají. Současně by díky 
použité konstrukci trati (W-tram) měla 
mít stavba delší životnost. Osová vzdá-
lenost kolejí byla zvýšena na 3,5 metru, 
což umožnilo zřízení zastávkových mysů 
právě v soutěsce. Obě nástupiště Ruská 
jsou tak nově bezbariérová.

většina zastáveK provizorních
Zatím se jedná o jediný pár zastávek v de-
finitivním stavu. Dvojice zastávek Vršo-
vické náměstí je prozatím tvořena pouze 
ostrůvky z panelů. Nově vzniklá zastáv-
ka Krymská do centra je vybudována 
jako falešný mys obdobnou technologií. 
A stejné řešení funguje už od roku 2012 
na Čechově náměstí. Ve výsledném řešení 
by všechny zastávky měly být vybudová-
ny jako definitivní mys, včetně budoucí 
nové zastávky Čechovo náměstí směrem 
do centra. V prostoru Vršovického ná-
městí by měla být v zastávkách vyloučena 
tranzitní doprava.

V úseku Moskevské mezi Vršovickým 
a Čechovým náměstím by mělo dojít k li-
kvidaci kolmého stání parkujících vozidel, 
která při vyjíždění znamenají snížení bez-
pečnosti a plynulosti provozu tramvají.

Miroslav Grossmann, foto: Jaroslav Žára, Petr Hejna, Petr Ludvíček a MČ Praha 10

Na této vizualiza-
ci vjíždí tramvaj 
Moskevskou ulicí 
do soutěsky. 

DPP má hoto-
vo – tramvaje 
jezdí po novém. 
Městskou část čeká 
ještě půlroční práce 
v okolí.
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Z objektů nutných pro provoz tramvají 
byla dále realizována například kompletní 
rekonstrukce trakčního vedení, odvodně-
ní trati, nové elektrické ovládání a ohřev 
výhybek na křižovatce Francouzská – 
Blanická na rameni od zastávky Jana 
Masaryka. Proveden byl také ohřev a sig-
nalizace postavení a uzamčení výhybky 
na křižovatce Moskevská – Minská smě-
rem od Vršovického náměstí.

MazníKy sníží opotřebení 
v obloucích
V obloucích Francouzská – Moskevská 
a pod Heroldovými sady byly instalovány 
mazníky. Ty zajišťují před vjezdem tram-
vaje do oblouku namazání okolku tramva-
jového kola, čímž dochází k prodloužení 
životnosti kolejnic i kol. Současně se sni-
žuje hluk z provozu tramvají v obloucích.

Z předchozích řádků je patrné, že ačko-
li byl provoz tramvají obnoven, stavební 
práce ještě neskončily. Aspoň na první 
pohled je dokončená soutěska, která 
zatím bude sloužit pouze pro tramva-
je a staveništní dopravu. Zde však ještě 
musí proběhnout definitivní hardwarová 
a softwarová úprava světelné signalizace 
Ruská – Moskevská za účelem vytlačení 
aut z prostoru zastávky a zohlednění ná-
sledného stanicování tramvaje před kři-
žovatkou. V jiných místech se přitom dál 
intenzivně pracuje, nebo stavební ruch 
vypukne. Finišovat by se mělo v polovině 
příštího roku.

v soutěsce bude těsno
Ve výsledném řešení má být dle záměru 
městské části více veřejného prostoru vě-
nováno chodcům a cyklistům. Přibudou 
také stromy a lavičky. Auta by se měla 
pohybovat v Moskevské ulici a ve vět-
šině Francouzské ulice po tramvajových 
kolejích.

Zatím je nezodpovězenou otázkou, jak 
se právě soutěska dopravně popasuje se 
zastávkou umístěnou těsně před světel-
nou signalizací, protože Moskevská zů-
stane nadále tranzitní spojnicí. Nelze tedy 
vyloučit, že v synergii s nárůstem počtu 
zastávek ve směru do centra dojde k ne-
příznivému ovlivnění jízdních dob, a tedy 
poklesu konkurenceschopnosti MHD.

Výluka sice byla na první pohled dlou-
há, ale rozsah a koordinace prací více in-
vestorů si dlouhé nepohodlí nevyžádaly. 
Pokud otevřete červnový DP kontakt, 
dozvíte se, že s obnovením provozu se 
počítalo nejspíše až v listopadu. Tramvaje 
se tedy rozjely o pár dní dříve. 

Osová vzdálenost kolejí byla 
zvýšena na 3,5 metru, což 

umožnilo zřízení zastávkových 
mysů v soutěsce Moskevské 
ulice. Obě nástupiště Ruská 
jsou tak nově bezbariérová.

Slovo soutěska bylo 
v srpnu pro tento 
úsek Moskevské uli-
ce ještě příznačnější 
než jindy.

Provoz zrekonstru-
ované tramvajové 
trati v místě 
nové zastávky 
Ruská slavnostně 
obnovili: radní pro 
oblast dopravy Jiří 
Pařízek, zástupkyně 
starosty Prahy 
10 pro územní 
a strategický rozvoj 
Ivana Cabrnocho-
vá, starosta MČ 
Prahy 10 Bohumil 
Zoufalík a generální 
ředitel Dopravního 
podniku Jaroslav 
Ďuriš.



Ze strukturálních fondů EU je financován projekt 
s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Evropská“ 

V současném programovém období evropských fondů v letech 2007–2013 je jed-
ním ze zdrojů získání dotace pro investiční akce Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciová společnost, na území hlavního města Operační program Praha – Konkuren-
ceschopnost. 

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurence-
schopnost (OPPK) na Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, vyhlášené 
28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o pod-
poru na projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Evropská“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky 195,955 mil. Kč, 
z  toho způsobilé výdaje 123,585 mil. Kč. Po předpokládaném schválení Zastupi-
telstvem hl. m. Prahy tak Dopravní podnik hl. m. Prahy získá z ERDF a rozpočtu 
MHMP podporu ve výši cca 114 mil. Kč.

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou pro-
střednictvím rekonstrukce  tramvajové  trati.  Je  lokalizován na území městské části 
Prahy 6 v katastrálních územích Vokovice, Veleslavín a Dejvice a zprostředkovaně 
má dopad na celé území Prahy. Projekt zahrnuje tramvajové trati Evropská ve třech 
úsecích, které nejsou rekonstruovány v rámci stavby V. provozního úseku trasy A me-
tra Dejvická – Motol. Jsou to: 
•  výměna kolejové konstrukce v kruhové křižovatce na Vítězném náměstí,

•  kompletní rekonstrukce kolejové konstrukce v úseku od zastávky tramvají Sídliště 
Červený vrch (křižovatka Nigerijská x Evropská) až 100 m před křižovatku ulic Ev-
ropská x Veleslavínská x Vokovická,

•  kompletní rekonstrukce kolejové konstrukce v úseku od staveniště stanice metra 
V.A Veleslavín (150 m za křižovatkou Evropská x Veleslavínská x Vokovická) až 
ke křižovatce Evropská x Za Vokovickou vozovnou včetně příjezdu k vozovně, 

•  součástí stavby je rekonstrukce stávajících tramvajových zastávek Vozovna Vokovice 
a Sídliště Červený vrch.

Projekt je realizován v období září 2013 – únor 2014 a představuje významnou pozi-
tivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního 
města Prahy.
Hlavní účely projektu jsou tyto:
•  zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky 

příznivou veřejnou dopravou,
•  zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
• zkrácení přepravních časů,
• snížení hlukové zátěže (kolejnice S49)
• zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
•  zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD doplněných o prvky pro sla-

bozraké a nevidomé zábradlím s přístřešky,
• zkvalitnění informací pro cestující,
• snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu. 

Další informace o programu lze nalézt na: http://www.oppk.cz

Ze strukturálních fondů EU je financován projekt s ná-
zvem „Rekonstrukce tramvajové trati Poděbradská “ 

V současném programovém období evropských fondů v letech 2007–2013 je jed-
ním ze zdrojů získání dotace pro investiční akce Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciová společnost, na území hlavního města Operační program Praha – Konkuren-
ceschopnost. 

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurence-
schopnost (OPPK) na Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, vyhlášené 
28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o pod-
poru na projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Poděbradská“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky 141,578 mil. Kč, 
z toho způsobilé výdaje 83,257 mil. Kč. Po předpokládaném schválení Zastupitel-
stvem hl. m. Prahy tak Dopravní podnik hl. m. Prahy získá z ERDF a rozpočtu 
MHMP podporu ve výši cca 77 mil. Kč.

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou pro-
střednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Je lokalizován v Poděbradské ulici na úze-
mí městských částí Prahy 9 a 14 se zprostředkovaným dopadem na celé území Prahy. 

Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci tramvajové trati od křižovatky Čerpadlová 
až za křižovatku Kbelská vyjma kolejové konstrukce u tramvajového obratiště Starý 
Hloubětín dvoukolejně v délce 1885 m, rekonstrukci 3 párů tramvajových zastávek 
(Podkovářská, U Elektry a Nademlejnská) a zřízení jedné nové tramvajové zastávky 
s pracovním názvem Kabešova.

Projekt je realizován v období září 2013 – prosinec 2013 a představuje významnou 
pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu 
hlavního města Prahy.
Hlavní účely projektu jsou tyto:
•  zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní ekologicky 

příznivou veřejnou dopravou,
•  zkrácení přepravních časů,
•  zkrácení doby dostupnosti tramvajových zastávek,
•  zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
•  zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
•  zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD,
•  zkvalitnění informací pro cestující,
•  snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.

Další informace o programu lze nalézt na: http://www.oppk.cz

„Evropský fond pro regionální rozvoj“
„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

„Evropský fond pro regionální rozvoj“
„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“



Cvičný výbuCh naostro
Jindy poklidná Bechyňova ulice, mezi zelení a budovami vysokých škol v pražských Dejvicích, se 
stala dějištěm realistického cvičení s námětem výbuchu bomby v cíli maratonu. Mezi zasahujícími 
složkami IZS nechyběly ani pohotovostní složky DPP. Vraťme se k události pohledem vedení 
bezpečnostního úseku.
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V  pátek  20.  září  byl  zahájen  
2.  ročník  metodického  cvičení 
záchranných  služeb  „Pražská 

155“  první  a  nejnáročnější  etapou  –  si-
mulací  výbuchu  nástražného  výbušného 
systému v cílové rovince maratonu. Akce 
se účastnilo čtrnáct posádek záchranných 
služeb ze všech krajů ČR a jedna skupina 
ze Slovenska, tři hasičské jednotky včetně 
Hasičského záchranného sboru DP a spe-
ciální  jednotka  Policie  ČR,  která  moni-
torovala  situaci  i  z vrtulníku. Záchranáře 
čekaly na dvě  stovky figurantů, převážně 
namaskovaných do podoby zraněných. 

Organizátoři  pečlivě  poučili  figuranty 
o příznacích jejich zranění, přičemž kaž-
dý  věděl,  co  má  záchranářům  sdělovat, 
případně simulovat, aby se  jeho chování 
co  nejvíce  přiblížilo  realitě.  Proto  jsme 
mohli být svědky pomateného pobíhání 
zakrvácených  osob,  hysterických  výkři-
ků i nehybných obětí bezvládně ležících 
na zemi. Dopravní podnik hl. m. Prahy 
se  na  cvičení  podílel  nejen  nasazením 
jednotky HZS DP, ale také poskytnutím 
autobusů s řidiči v souladu s úkoly, které 
DPP plní jako složka integrovaného zá-
chranného systému. 

Pořadatelé  připravili  pro  zúčastněné 
týmy  překvapení  v  podobě  dodatečného 
teroristického útoku  v průběhu  záchran-
ných  prací.  V  době,  kdy  byly  záchranné 
práce v plném proudu a záchranáři získali 
kontrolu  nad  situací,  proběhl  další  útok 
dvou teroristů s automatickými zbraněmi 
přímo  na  shromaždišti  zraněných.  Útok 
byl  velmi  autentický  a  nečekaný.  V  tuto 
chvíli  si  získali  obdiv  hasiči  DPP,  kteří, 
ačkoli nic takového předem netušili, strhli 
doslova  ve  vteřině  oba  útočníky  na  zem 
a za pomoci kolegů z HZS Praha je zalehli 

a znehybnili. Tím ulehčili práci specialis-
tům Policie ČR a minimalizovali množství 
dalších raněných. Policie provedla koneč-
né zneškodnění útočníků a záchranáři byli 
nuceni  reagovat na nově vzniklou  situaci 
a řešit, co s dalšími vážně zraněnými. 

Cvičení  v  Dejvicích  trvalo  více  než 
hodinu.  Cílem  bylo  zejména  nacvičení 
vzájemné  komunikace  mezi  jednotlivý-
mi složkami IZS a odhalení případných 
nedostatků. Neméně důležitým prvkem 
bylo získání praktických zkušeností kaž-
dého jednotlivého účastníka akce na své 
pracovní  pozici.  Jednalo  se  o  intenzivní 
prožitek  vyvolávající  sebereflexi  a  v  ko-
nečném důsledku přinášející nepoměrně 
lepší  připravenost  na  podobné  situace, 
než  přináší  teorie  nebo  přenesené  zku-

šenosti. Organizátorům ze Zdravotnické 
záchranné služby hl. m. Prahy se poda-
řilo scénář cvičení dokonale utajit a řada 
účastníků se dozvěděla o tom, že se jedná 
o cvičení, až na místě samotném. Přesto 
nedošlo  k  žádnému  zásadnímu  pochy-
bení  ani  zaváhání  a  všichni  zúčastnění 
pracovali  s  profesionálním  nasazením 
a přístupem. 

Metodické  cvičení  bylo  vyhodnoceno 
v neděli 22. září jako velmi úspěšné. Ha-
siči Dopravního podniku svým zákrokem 
potvrdili,  že  jsou  plnohodnotnou  pro-
fesionální  záchranářskou  složkou,  která 
zvládá  nejen  likvidovat  požáry,  ale  také 
vlastními  silami  operativně  a  efektivně 
řešit další krizové situace, které ohrožují 
bezpečnost obyvatel. 

Antonín Fedorko a František Pantok, foto: Kamila Drábková a Karel Stárek

Shora proti 
směru hodinových 
ručiček: Nasazení 
hasičů pomohlo 
získat kontrolu nad 
událostí. 

Nejvážněji zranění 
byli ošetřováni 
v útrobách záchra-
nářského návěsu 
GOLEM. 

Pořadatelé vytvořili 
děsivě realistickou 
scenérii. 

Nečekaná střelba 
přinesla šok a další 
vážně zraněné.



Francois Chamber-
land, předseda Pod-
výboru kolejových 
vozidel UITP, při 
jednání organizova-
né DPP v Praze.

Kolejová vozidla nad Vltavou
O místě konání 31. výročního zasedání Podvýboru kolejových vozidel UITP, tedy Praze, se rozhodlo 
na zasedání v Madridu, které se konalo v roce 2011. Hostitelem letošního výročního zasedání 
se tak stal Dopravní podnik, který mezi 29. zářím a 2. říjnem 2013 přivítal na 20 odborníků 
na kolejová vozidla ze tří kontinentů. 
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Z asedání podvýboru bylo tří-
denní, od pondělí do středy. 
V každém z těchto dnů se v do-

poledních hodinách program odehrával 
u jednacího stolu, odpoledne bylo vždy 
věnováno technické návštěvě některého 
z kolejových provozů DPP. Mezi hlavní 
témata zasedání podvýboru patřila pro-
blematika certifikace nových kolejových 
vozidel, problematika stárnutí elektro-
nických modulů, výměna těchto a jiných 
částí vozidel, přítomnost jízdních kol 
v metru či problematika bezpečnosti dve-
ří pro cestující.

Pondělí s dePem Kačerov
Pondělní dopolední blok byl věnován 
představení hostitelského Dopravního 
podniku, kdy management DPP za-
stupoval technický ředitel Jan Šurovský. 
V rámci obecného představení podniku 
účastníky zasedání překvapila bohatá 
nabídka veřejné dopravy pro obyvate-
le a návštěvníky české metropole, počet 
denních i nočních linek povrchové do-
pravy na straně jedné a poptávka ze strany 
cestujících v podobě počtu přepravených 

osob na straně druhé. Byl představen i fe-
nomén výrazné obměny vozového parku 
kolejových vozidel DPP v uplynulém ob-
dobí. V rámci dalšího programu se účast-
níci zabývali problematikou certifikace 
nových kolejových vozidel (prezentoval 
delegát z Norimberka), dále jedním z klí-
čových problémů údržby moderních vo-
zidel, tj. stárnutí a náhrada elektronických 
modulů vozidel (delegát z Mnichova), 
a pravidelnou aktualizací databáze Pod-
výboru kolejových vozidel UITP (delegát 
z Paříže). 

Pondělní odpoledne se odehrávalo 
v depu Kačerov. Hlavním předmětem 
zájmu byly soupravy metra typu M1 a zá-
zemí pro jejich údržbu a opravy. Účastníci 
navštívili halu B pro lehkou údržbu, včetně 
haly oprav pro tzv. těžkou údržbu, a objekt 
J, kde se provádějí opravy rámů podvozku 
a dvojkolí. Během prohlídky depa Kačerov 
byla diskutována i problematika praskají-
cích rámů podvozků souprav M1 a pre-
zentována všechna opatření pro zajištění 
provozu těchto rámů, jako je defektosko-
pie jejich kritických míst, vybrušování trh-
lin a jejich následné svařování.

Úterý s vozovnou PanKrác, 
středa v ozm Hostivař
Program druhého dne se zabýval proble-
matikou přepravy jízdních kol v metru, 
kterou prezentoval zástupce z Hambur-
ku. Bezpečností dveří pro cestující se 
zabýval zástupce z Bruselu, problematiku 
skladování a správy náhradních dílů pre-
zentoval zástupce z kanadského Mon-
trealu. Novinky od posledního zasedání 
podvýboru byly představeny jednotlivými 
členy a tematicky se týkaly obnovy a roz-
voje vozových parků a dalšího rozšíření 
sítí metra. Odpoledne bylo věnováno 
tramvaji 15T ve vozovně Pankrác. Ná-
sledně byla pro účastníky připravena jízda 
touto tramvají.

Poslední den zasedání byl věnován opět 
novinkám ze svých domovských doprav-
ních podniků, které prezentovali jednotliví 
účastníci podvýboru. Mezi nejzajímavější 
příspěvky patřily např. komplexní moder-
nizace sítí i vozového parku v Londýně 
před olympijskými hrami, rozvoj sítě me-
tra a navýšení počtu jeho vozidel v Hong- 
kongu, obnova vozidel metra v Mon-
trealu, rozšiřování sítě metra v Marseille 
a záměr týkající se postupné automatizace 
provozu (bez strojvedoucího) všech linek 
metra v Paříži. Po obědě účastníci zavítali 
do Opravárenské základny metra v Hosti-
vaři. Stěžejním tématem bylo seznámení 
se s procesem údržby zrekonstruovaných 
souprav metra typu 81-71M. Návštěvníci 
OZM měli možnost zhlédnout rekon-
struované soupravy na vlastní oči a vyjádři-
li obdiv nad vysokou kvalitou rekonstrukce 

Jiří Došlý, foto: Petr Hejna

DPP je dlouholetým členem Mezinárodního svazu veřejné dopravy UITP. Tato celosvětová profesní 
asociace, která má v současné době více než 3 tisíce členů z téměř stovky zemí světa, má velmi roz-
větvenou strukturu odvětvových divizí, komisí, podvýborů či pracovních skupin. Je na každém členovi 
UITP, do které struktury se zapojí a bude tak maximálně profitovat ze členství své organizace v tomto 
svazu. Jedním z organizačních struktur UITP je i Rolling Stock Sub-Committee, neboli Podvýbor kole-
jových vozidel. Tato platforma je tvořena třemi desítkami zástupců, převážně městských dopravních 
podniků, ze tří kontinentů. Do tohoto Podvýboru je zapojen i DPP, a to prostřednictvím vedoucího 
jednotky Správa vozidel Metro Josefa Němečka.



Vpravo: Člen Pod-
výboru kolejových 
vozidel UITP 
za DPP Josef Ně-
meček a technický 
ředitel DPP Jan 
Šurovský.
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s využitím moderních technologií a elek-
troniky při jejich výrobě.

z PraHy do montrealu
Návštěva OZM v Hostivaři byla posled-
ním bodem 31. výročního zasedání Pod-
výboru kolejových vozidel UITP v Praze. 
Účastníci vyzdvihli profesionalitu činnos-
tí prováděných DPP, které mohli během 
tří technických návštěv poznat, a zároveň 
vysokou úroveň poskytovaných služeb 
veřejné dopravy pro cestující. Poděkovali 
za upřímné a vřelé přijetí v Praze a vyjád-
řili přání, aby příští zasedání Podvýboru, 
které se uskuteční v roce 2014 v kanad-
ském Montrealu, bylo stejně úspěšné jako 
zasedání letošní.

A proč vlastně padla volba uspořádat 
zasedání v Praze? DPP v posledních 
letech velmi výrazně omladil kolejový 
vozový park. Nejen novými vozidly M1 
společnosti Siemens, resp. původně kon-
sorcia ČKD, AEG, Siemens a SGP, pro-
vozovanými na lince C, ale i zdařilou re-
konstrukcí ruských vozů provozovaných 
na linkách A a B. Kromě projektů sou-
prav metra M1 a 81-71M, díky kterým 
je dnes průměrné stáří vozového parku 
v pražské podzemní dráze 7,35 roku, se 
v uplynulém období zaměřila pozornost 
i na obnovu vozového parku tramvají. 
Kromě modernizací či vložení nízkopod-

lažní části u tramvají typu T3 a KT8D5 
se lze setkat v pražských ulicích i s nový-
mi kloubovými nízkopodlažními tramva-
jemi typu 14T či 15T. Těmito aktivitami 
došlo k omlazení tramvajového vozového 
parku, průměrné stáří tramvají je tak dnes 
12,89 roku. V neposlední řadě pro volbu 
Prahy hovořila i skutečnost, že poslední 
zasedání UITP se v metropoli na Vltavě 
uskutečnilo v roce 2009. 



Po stopách podnětů cestující veřejnosti
Podněty veřejnosti jsou velmi důležitou zpětnou vazbou pro zajišťování a zlepšování kvality 
poskytovaných služeb, jejich vyřizování však může být někdy složité a administrativně náročné. 
Přinášíme zkušenosti z jednotky Provoz Autobusy (JPA).
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Podněty veřejnosti, zejména stíž-
nosti a pochvaly, reagují více či 
méně objektivně na kvalitu, roz-

sah a způsob poskytování služby klientům 
a přinášejí kritický nebo naopak oceňující 
pohled části cestujících na práci jednotky. 
Stanoviskům za JPA, která slouží jako 
podklad pro odpověď pisateli, se kromě 
jiné činnosti věnuje oddělení Provozně-
správní.

Informační systémy pomáhají  
přI rozklíčování
Předmět podání často souvisí se spe-
cifiky autobusové dopravy. Prodej jíz-
denek řidičem autobusu, pásmový tarif 
na příměstských linkách, speciální lin-
ka AE, ohraničený prostor u předních 
dveří pro umožnění výhledu řidiče, to 
jsou příklady oblastí, které bývají před-
mětem stížností a vyskytují se pouze 
v provozu autobusů. Řidič autobusu je 
navíc na rozdíl od řidiče tramvaje nebo 
dokonce strojvedoucího metra daleko 

častěji v přímém kontaktu s cestujícím, 
a tím mohou vzniknout nedorozumění 
nebo přímo konfliktní situace.

Všechna podání, která jsou odborem 
Marketing a komunikace předána ke sta-
novisku JPA, jsou nejprve tzv. klíčována. 
Je nutné identifikovat vůz, přiřadit garáž, 
případně konkrétního řidiče, v některých 
případech projít jízdní řády, jízdní výka-
zy, záznamy v denním přehledu provozu 
dispečinku JPA, výstupy dispečerského 
řídicího systému AUDIS nebo sestavy 
z programu Chaps. Bez těchto podkladů 
nelze s podáním dále pracovat.

projednávání s řIdIčI jen 
v nutných případech
Pokud pisatel poukazuje na možnost 
pochybení řidiče, předáváme podání pří-
slušné garáži. Vedoucí garáže podklady 
prověří, přizve k vyjádření řidiče, podání 
s řidičem projedná a svůj závěr předá od-
dělení Provozně-správnímu.   

Stanoviska k podnětům, týkajícím se 
pouze nedodržení jízdního řádu, jsou 
zpracovávána tímto oddělením bez 
účasti garáže, v letošním roce (tj. od led-
na do září 2013) se jednalo o cca 34  % 
stížností z celkového počtu. Tato podání 
bývají postoupena garáži pouze tehdy, 
pokud řidič neuvedl záznam o zpoždění 

v jízdním výkazu a nemáme událost do-
statečně podchycenu dispečinkem. 

Zcela výjimečně podání předáme k vy-
jádření řidiči, když potřebujeme jeho 
pohled na místní a dopravní situaci k ob-
jasnění neobvyklých zpoždění. Může se 
jednat o zastávky v blízkosti ubytoven, 
kde dochází ke zvýšenému prodeji jízde-
nek. Dále to bývá pravidelné silné vytížení 
jednotlivého spoje, nebo třeba přítomnost 
popelářského vozu, a tím zneprůjezdnění 
komunikace, nebo dlouhý interval nasta-
vený na světelném signalizačním zařízení 
některých křižovatek. Tyto postřehy řidi-
čů jsou pro vyhodnocení velmi cenné.

nárůst počtu podnětů  
po změnách v září 2012
Největší podíl stížností na autobusy souvisí 
s omezenou průjezdností trasy linky. Stíž-
nosti na nedodržení jízdního řádu v loň-
ském roce výrazně stouply se zářijovými 
změnami linkového vedení. Letos v září 
jsme jich zaznamenali ještě více než v roce 
2012, a to především v souvislosti s rozsáh-
lou stavební a výlukovou činností a navíc 
častými změnami linkového vedení. 

Trasy některých autobusových linek 
jsou vedeny komunikacemi s velmi hus-
tou a proměnlivou individuální dopravou, 
které zároveň slouží jako přivaděče dopra-

Leona Pokorná, ilustrační foto: JPA a archiv DPP
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Podněty veřejnosti 
jsou malým Průzkumem 
mínění části cestujících 
o službách doPravního 
Podniku.

vy do centra, nebo oblastmi s intenzivní 
stavební činností při výstavbě městského 
okruhu a metra. Stížnosti na nedodržení 
jízdního řádu jsou z pohledu cestující-
ho ve většině případů oprávněné, ovšem 
nelze je takto posuzovat ve vztahu k za-
městnancům Dopravního podniku. 

Během doby se také změnily způso-
by komunikace a významně klesl počet 
podání odeslaných poštou – např. v roce 
2003 jich bylo registrováno 242, zatímco 
v roce 2012 pouhých 59. Obecně lze kon-
statovat, že moderní technologie   život 
usnadňují. V případě stížností přinášejí 
možnost okamžité reakce cestujících 
na jakékoli problémy ještě ze zastávky 
nebo snadné odeslání prostřednictvím 
e-mailů ještě pod vlivem emocí. Je až 
překvapivé, že většina Pražanů ví o tune-
lu Blanka, o výstavbě městského okruhu, 
o prodlužování trasy metra, avšak nedo-
káže si dát do souvislosti důsledky takto 
rozsáhlé stavební činnosti s dopravními 
komplikacemi. Cestující mají velmi často 
představu, že problémy s průjezdností se 
rozhodně netýkají vozidel naší společnos-
ti, ale pouze individuální dopravy.

podněty zpětnou vazbou 
o poskytované službě
Na druhou stranu nás mrzí stížnosti 
na jednání řidiče, především na odbavo-
vání cestujících a nedodržení předpisů. 
Toto jsou oblasti, které můžeme ze strany 

DPP ve většině případů ovlivnit. Domní-
váme se, že kvalita našich služeb má být 
prvořadým zájmem provozních pracov-
níků a jakékoli nepříjemnosti do cestová-
ní nepatří.

S velkým potěšením však čteme dě-
kovná podání. Jsme rádi, pokud můžeme 
předat na garáž pochvaly a tlumočit po-
děkování přímo řidiči autobusu. Cestující 
dokážou ocenit vstřícné a ohleduplné 
jednání a také spolupráci řidiče např. při 
ztrátě osobních věcí.

Podněty veřejnosti jsou vlastně malým 
průzkumem mínění části cestujících 
o našich službách. Jsou podněty, které se 
s malými obměnami opakují, i podně-
ty, které jsou inspirující nebo neobvyklé. 

Nelze na všechny stejně univerzálně od-
povědět, proto je vyřizování podnětů tak 
zajímavé. Když začínáme číst text, vždy si 
říkáme – a copak se paní nebo pánovi sta-
lo… a snažíme se cestujícímu situaci co 
nejlépe vysvětlit. Za podstatné považuje-
me ubezpečit pisatele, že jsme se skutečně 
o jeho problémy zajímali, zabývali jsme se 
popsanou událostí a hledáme řešení, aby 
byl příště cestující spokojen. 

Cestující mají velmi často 
představu, že problémy 

s průjezdností komunika-
cí se rozhodně netýkají 
vozidel DPP, ale pouze 
individuální dopravy.

stRUKtURA PodnětŮ veřejnosti v jPA (leden - Září 2013)

Pochvala 10 %

Nedodržení jízdního řádu 32 %

Ostatní  
(informovanost,  
kultura cestová-
ní) 2 %

Odbavování cestujících 29 % Nedodržení předpisů 20 %

Chování provozních  
pracovníků 7 %



Přichází nová generace 
Palubních Počítačů
Od konce roku 2012 se postupně na tramvajových vozech starších typů objevují nové palubní 
počítače, oficiálně pojmenované jako palubní počítač DT 06. Mají barevný dotykový displej a díky 
softwarovému vybavení umožňují zavedení nových funkcí odbavovacího a informačního systému, 
případně rozšíření současných funkcí.
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Důvodem výměny palubních 
počítačů je zastaralost původ-
ního typu DT 01 a sjednocení 

zařízení na všech typech vozů. Původní 
palubní počítač DT 01, který je v sou-
časné době instalován na všech vozech 
odvozených od typu T3, dále na vozech 
T6 a také 14T, je již morálně i technicky 
zastaralý.

Počítač Dt 01 na oDchoDu
DT 01 má již nevyhovující operační pa-
měť a každá změna softwaru, iniciovaná 
novými požadavky v souvislosti s provo-
zem tramvají, přináší velké komplikace 
při zajištění jeho správné funkce. Navíc 
vozy 15T jsou už z výroby vybavovány 
novým počítačem DT 04, jenž je typu 
DT 06 velmi blízký.

Palubní počítače DT 04 na vozech 15T, 
a nyní postupně DT 06 i na dalších vo-
zech, umožňují řidičům oproti DT 01 
nejen lepší a intuitivnější ovládání běž-
ných funkcí, ale jsou též lépe připraveny 
na implementaci budoucích požadavků. 
Dnes je sice můžeme jen předpokládat, 
jistě se ale objeví v souvislosti s dalším 
vývojem a požadavky na změny v tram-
vajové dopravě v hlavním městě.

Palubní počítač DT 06 vychází z té-
hož konceptu jako DT 04, což mimo 
jiné znamená, že řidič tramvaje, který se 
seznámil s typem DT 04, by neměl mít 
žádný problém s ovládáním nastupující-

ho typu DT 06. A to ani v případě, že by 
neprošel předcházejícím školením.

Této výhody bylo dosaženo také tím, 
že dodavatelem všech tří dnes na vozech 
používaných palubních počítačů je firma 
APEX, která tak zúročila své zkušenosti 
a poznatky z předchozích modelů užíva-
ných v Praze. Požadavek na sjednocené 
ovládání palubních počítačů byl vždy ze 
strany Dopravního podniku považován 
za prioritní, s cílem co nejméně kompliko-
vat přechody řidičů tramvají na různé typy 
vozů, osazené různými typy zařízení.

nové „šestky“ s oPeračním 
systémem Linux
Asi nejzásadnější změnou z pohledu ři-
diče je možnost ovládání skrze dotyko-
vou obrazovku a možnost většího počtu 

funkcí bez nutnosti „proklikávat se“ skrze 
malé a složité menu. Větší počet tlačítek 
na větší obrazovce tak umožňuje rychlej-
ší nastavení požadované služby řidičem 
a neodvádí tedy jeho pozornost více, než 
je nezbytně nutné.

Pro zkušené řidiče je jistě nezanedba-
telnou výhodou též volba většího fontu 
písma a zvýraznění stěžejních informací, 
jako je třeba stavění vlakové cesty. Z po-
hledu pracovníků depa je tento nový 
přírůstek v kabině řidiče snáze progra-
movatelnější, neboť převod dat do palub-
ního počítače umožňuje USB konektor. 
Z pohledu vývojářů dat a softwaru jsou 
nezanedbatelnou výhodou též snadnější 
a rychlejší úpravy softwaru, neboť samot-
ný palubní počítač je vystaven na bázi OS 
Linux.

Systém však poskytuje i další více či 
méně důležité funkce, které nejsou běž-
nému uživateli na první pohled patrné. 
Změna barvy časomíry například indiku-
je ztrátu synchronizace času, v přehledné 
tabulce lze jednoznačně identifikovat ver-

Jiří Sedláček, foto: archiv DPP

Palubní počítač DT 06 vychází z té-
hož konceptu jako DT 04. Řidič 

by tedy s přechodem na nový typ 
neměl mít problém.

Asi nejzásadnější 
změnu z pohledu 
řidiče přináší palub-
ní počítač DT 06 
v podobě ovládání 
skrze dotykovou 
obrazovku a větší-
ho počtu funkcí bez 
nutnosti „prokli-
kávat se“ malým 
a složitým menu.

Jako první jezdí 
s počítačem DT 06 
tramvaje KT8D5.
RN2P.
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ze veškerého nahraného softwaru, barev-
ně odlišuje odchylky zpoždění, umožňuje 
přepnout obrazovku na noční režim, kte-
rý neoslňuje řidiče, a systém je též připra-
ven pro přijímání SDS zpráv. V případě 
nutnosti radiofonní relace při mimořádné 
události navádí radou řidiče, které dispe-
čerské stanoviště oslovit.

Počítače řaDy Dt jsou komPatibiLní
Navzdory výše uvedenému je software 
zpětně kompatibilní s datovými struk-
turami předchozích typů, takže lze 
na všechny typy palubních počítačů na-
hrávat stejný datový soubor. Pomyslným 
úzkým hrdlem systému se tak dnes stávají 
stále zřetelněji datové struktury založené 
počátkem devadesátých let minulého 
století, které nyní stále více nevyhovují 
dnešnímu modernímu trendu a mnohé 
funkce (například zřetězení linek) tak jsou 
doslova vytvářeny „na koleni“ v editorech 
na platformě MS DOS a za využití funk-
cí původně určených pro zcela jiné účely, 
na samotných hranicích možností.

Samozřejmě, že zavádění nového soft-
ware a hardware s sebou nese i trochu 
komplikací. Od prosince 2012 do dneš-
ního dne bylo požadováno po dodavateli 
přes sto dvanáct dílčích úprav, jejichž re-
alizaci již z větší části zajistil. Nutno po-
dotknout, že k těmto požadavkům však 
dochází i na starších typech palubních 
počítačů a ne vždy jsou vyvolány chybou 

softwaru, ale častokrát na základě potřeby 
nových funkcí, požadovaných Doprav-
ním podnikem.

vývoj montáží jeDnotLivých  
tyPů Počítačů
Firma též reaguje i na požadavky řidičů 
a další připomínky z provozu, neboť vý-
vojář za kancelářským stolem často pod-
cení drobné nedostatky, které se pak v ka-
bině řidiče ukáží jako zcela zásadní. Jako 
příklad neočekávaných potíží nám může 
posloužit třeba na první pohled margi-
nální záležitost – výběr barev pro menu 
v nočním režimu. Barvy dostatečně tma-
vé na obrazovce počítače programátora se 
ukáží být pro řidiče příliš jasné a v noční 
tmě někdy až oslňující. Ze stejného důvo-

du byla též snížena svítivost přisvětlovací 
diody, jejíž jedinou funkcí je indikovat za-
pnutí přístroje, která se však pro mnohé 
řidiče nočních linek stala doslova noční 
můrou.

Všechny tyto připomínky jsou shromaž-
ďovány na oddělení Energeticko-techno-
logický dispečink a následně předávány 
dodavatelské firmě, stejně jako jsou pře-
dávány obdobné připomínky k dalším 
subsystémům, jako jsou například trans-
parenty tramvajových vozů, verze hlásičů 
či firmwaru pro RCA.

K dnešnímu dni jsou novým palubním 
počítačem DT 06 vybaveny všechny vozy 
KT8D5.RN2P, které denně vyjíždějí 
z vozovny Hloubětín. V současné době se 
připravuje montáž do vozů 14T. 

Tramvaje 15T jsou 
z výroby osazeny 
palubním počítačem 
DT 04. 

Tramvaje 14T jsou 
osazeny palubním 
počítačem DT 01 
a v nejbližší době se 
i jejich řidiči mohou 
těšit na nejnovější 
typ DT 06.



Zaměstnanci mají možnost si všechny fotografie prohlédnout na: 
http://agenda/dpp/foto

Vlevo nahoře: 
Personální ředitel 
Václav Turko k pra-
covnímu jubileu 
poblahopřál i Oldři-
chu Schneiderovi, 
členu dozorčí rady.

Dole:  V prů-
vodce oslavenců 
po Muzeu MHD se 
proměnil technický 
ředitel Jan Šurovský.

Ocenění spojené se zážitkem
V tomto roce se již potřetí setkala skupina pozvaných zaměstnanců 
a zástupců managementu, aby společně oslavili jubileum, 35 let práce 
v DPP. Obnovená tradice oceňování zaměstnanců za jejich věrnost 
k podniku doznala změn, rozšířena je mj. o zážitkovou formu.
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O slavenci dorazili 14. září 2013 
do prostor vozovny Střešo-
vice spolu s dobrou náladou, 

někteří z nich i s manželkou či manže-
lem, což dodalo celému setkání na nefor-
málnosti. Pro všechny bylo přichystáno 
malé pohoštění v zázemí vozovny, kde 
též proběhly gratulace a slavnostní pří-
pitek. Dárky v podobě skleněných hra-
nolů s vyobrazením metra a originálních 
grafických diplomů předal oslavencům 
personální ředitel Václav Turko. Spo-
lu s dopravním ředitelem Ladislavem 
Urbánkem poté zavzpomínali na dění 
před 35 lety v rámci Dopravního podni-
ku. Účast z řad managementu zakončil 
technický ředitel Jan Šurovský, který díky 
svým bohatým zkušenostem v oblasti 
tramvajové dopravy provedl přítomné 
Muzeem MHD. Po společné fotografii 
už na jubilanty čekala souprava historické 
tramvaje na společnou projížďku Prahou, 
která jistě i díky slunečnému počasí zane-
chala ve všech příjemnou vzpomínku. 

Téhož dne se však uskutečnila ještě 
jedna oslava, a to formou zážitkové jízdy 
historickou soupravou metra Ečs v depu 
Kačerov. Návštěvníci zde mohli v rámci 
komentované prohlídky poznat zázemí 
depa a seznámit se s nezbytnými úkony 
při údržbě vozového parku. 

Nový směr v pořádání oslav výročí 35 
let v Dopravním podniku nám prostřed-
nictvím několika otázek představil perso-
nální ředitel Václav Turko.

Jaký byl důvod pro změnu stávajícího způso-
bu oslav těchto jubileí?
Rozhodli jsme se, že v rámci zkvalitnění 
akce změníme koncepci na zážitkovou 
formu. Dosud konané oslavy byly pojaty 
spíše staticky, bez výrazné přidané hod-
noty. Zaměstnancům bylo hromadně 
popřáno v prostorách zasedací místnos-
ti, kde jim byl předán neosobní diplom 
a drobné reklamní předměty. Domnívám 
se, že lidem, kteří pro svého zaměstnava-
tele pracují věrně tolik let, by se patřilo 
i náležitě poděkovat. Z tohoto důvodu 
jsme pojali celou akci méně formálně. 
Připravena je vždy zážitková jízda, a to 
buď soupravou historické tramvaje, nebo 
historickou soupravou metra Ečs. Mě 

samotného překvapil tak velký zájem 
o svezení právě v historické soupravě Ečs 
z řad našich zaměstnanců. V rámci dopl-
nění kapacity v zářijovém termínu se jich 
do soutěže  na intranetu přihlásilo neuvě-
řitelné množství.

Jaké je přijetí nového způsobu u samotných 
zaměstnanců?
Ohlasy zatím byly kladné. Díky tomu, 
že se s jubilanty na místě osobně setká-
me, získáváme tak zpětnou vazbu přímo. 
Setkání v menším počtu také navozuje 
méně formální atmosféru, a je tedy větší 
prostor ke komunikaci, což mnozí ocenili 
při společném vzpomínání na dobu, kdy 
u DPP začínali. Zaměstnanci též kladně 
hodnotili možnost vzít si na akci jako 
doprovod rodinného příslušníka či kama-
ráda. Sdílená radost je radost dvojnásob-
ná, proto jsme rádi, když této možnosti 
zaměstnanci využijí. To byl také jeden 
z důvodů, proč se akce odehrává v sobotu, 
nejde jen o vyzvednutí nějakého diplomu, 
ale i o společný příjemný zážitek. Zatím 
byla účast menší, než jsme očekávali, 
doufáme proto, že i díky takto poskytnu-
tým informacím všem zaměstnancům se 
v roce následujícím zvětší.

Proč zrovna 35 let?
Pokud chceme zachovat určitou úroveň 
a kvalitu jak samotné formy, tak i darů, 
není možné opakovat takovouto akci kaž-
dých 5 let, jak tomu bylo dříve. Domnívám 
se, že pracovat 35 let u jednoho podniku je 
opravdu obdivuhodné. Ve srovnání s ostat-

ními zaměstnavateli je to, dá se říci, uni-
kum, které je ale ukazatelem velké loajality 
zaměstnanců DPP a spjatosti s podnikem. 
I z naší strany by proto měli cítit podporu 
a zájem o každého z nich. Doufám, že ale-
spoň takovouto formou se nám to v ma-
lém měřítku podařilo. 

 
Této akce se zúčastnil i Oldřich Schnei-

der, zaměstnanec a zároveň člen dozorčí 
rady DPP, který se s námi podělil o svůj 
názor: „Nově zaváděné poděkování dlouho-
době pracujícím zaměstnancům po odpraco-
vání 35 let nepřetržitě v DPP a umožnění 
krátké vzpomínky, spojené s krásnou projížď-
kou historickou tramvají, je malou odměnou 
zaměstnancům, kteří pracují pro podnik celým 
svým srdcem a odvádějí po celou dobu pocti-
vou práci. Zároveň se jedná o krátkou bilanci 
pracovního života s možností účasti rodin-
ného příslušníka, který zaměstnance podpo-
ruje a umožňuje mu odvádět kvalitní práci 
ve prospěch zaměstnavatele.“ 

Gabriela Kyselová, foto: Petr Hejna



Praha se rozloučila s rámusákem
Přezdívalo se mu Rámusák. Ano, máme na mysli provizorní most přes Vltavu, který sloužil tramvajím 
tři desetiletí. A přesto je jeho historie ještě o něco starší a s ohledem na délku služby, kdy mladší 
generace tady nic jiného nepamatuje, je už skoro zapomenuto, že tu původně stával most jiný. Je to 
most, který ve své době doslova zachránil dopravu do Severního Města.
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V šechno začalo vlastně výlukou 
tramvajové dopravy v Argen-
tinské, na mostě Barikádníků 

a v ulici V Holešovičkách, která začala 
15. ledna 1975. Tehdy současně skončil 
veškerý provoz na původním mostě Ba-
rikádníků z roku 1928, který už dávno 
svými parametry dopravním potřebám 
města nevyhovoval, a začala stavba mos-
tu nového, moderního. Tramvaje začaly 
jezdit přes Libeň a cestování na sídliště 
Ďáblice a Kobylisy se tak výrazně pro-
dloužilo. V té době ještě tramvaje nejez-
dily přes přejezd na Palmovce, takže pro 
ně existovala jen jediná trasa. Ulici V Ho-
lešovičkách začala obsluhovat náhradní 
autobusová linka X 17 a přestup do ZOO 

na autobusovou linku 112 se z Pelc-Ty-
rolky přestěhoval do Osadní ulice.

Brzy ale začalo cestování na „sever“ ko-
labovat, a tak se hledalo vhodné řešení, 
jak a kde vytvořit na sídliště Severního 
Města znovu druhou tramvajovou větev. 
Katastrofální situací se zabývala i vláda. 
Nakonec byla zvolena varianta nové ná-
hradní tramvajové tratě od holešovické 
elektrárny Trojskou ulicí do Kobylis, ač-
koliv tady nebyly úplně ideální sklonové 
podmínky. Nezbytnou součástí nové tratě 
se stal i samostatný tramvajový most.

TramvaJový mosT  
Přes vlTavu číslo 1
Stavba tratě s označením podle ulic Par-
tyzánská – Trojská byla velmi náročná. 
Stavbaře tlačil především termín vyvo-
laný doslova akutní potřebou tratě. Byla 
to doba, která přitom paradoxně nebyla 
tramvajím nakloněna, ale náhle se uká-
zalo, že bez nich to nejde. Už 5. května 
1977 – o několik měsíců dříve, než se 
původně plánovalo – byl na nové trati 
zahájen pravidelný provoz. Největší po-
zornost projektantů se tehdy soustředila 
především na velký sklon v Trojské ulici. 
Tramvaje překonávaly Vltavu po svém 
vlastním mostě o délce 248,9 m, který byl 
navržen jako dlouhodobé provizorium 

na 20–25 let. Jednalo se o 2 samostatné 
mostní konstrukce v osové vzdálenosti 
3,7 m, tvořené plnostěnými ocelovými 
rozebíratelnými mostními konstrukcemi 
ŽTM-30 a ŽBM-30. Trať se otevírala 
s velkou slávou a u Hercovky pochodo-
vala při slavnostním zahájení i jednotka 
železničního vojska, které most stavělo. 

S ohledem na provizorní charakter se 
stav mostu průběžně sledoval. Napří-
klad v červenci 1978 provedl Technický 
a zkušební ústav stavební v Praze kont-
rolní statické zatěžovací zkoušky a tehdy 
neshledal prakticky žádné zásadní závady. 
Ale už v závěru roku, 12. prosince 1978, 
bylo při dalším vyhodnocení stavu mostu 
konstatováno, že konstrukce je hluboce 
poddimenzována oproti požadavkům 
ČSN. Konstrukce vykazovala nadměrné 
průhyby, nedostatečnou příčnou tuhost, 
nedostatečné zakotvení pilířů a celou 
řadu dalších závažných nedostatků. Stav 
mostu se zhoršoval a 10. dubna 1980 
odborníci doporučili, aby se most ne-
používal na předpokládanou životnost 
20–25 let, protože podle norem nevyho-
vuje podmínkám spolehlivosti provozu. 
V expertizním stanovisku akademika 
Jaroslava Němce bylo doporučeno, aby 
zkušební provoz trval další 3 roky. Uči-
něna byla některá bezpečnostní opatření.  

Pavel Fojtík, foto: Robert Mara, Ivo Mahel, autor a archiv DPP

›››

Nahoře: Je 5. května 
1977. Po nové trati, 
a tedy i po novém 
mostě, projíždějí 
první tramvaje. 

Dole: Stavba původ-
ního tramvajového 
mostu v Troji v roce 
1976.

Základní technické údaje 
o Rámusáku
Délka mostu: 248,2 m
Šířka mostu: 12 m
Osová vzdálenost kolejí: 5,6 m 
Počet pilířů: 6
Počet polí:  6 polí ŽM-16, z toho dvě 

v inundační oblasti na sever-
ním břehu 
1 pole ŽTM-30 na jižním břehu

Výška mostovky nad hladinou: 7,140 m
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Od 11. dubna 1980 bylo například naří-
zeno, aby rozestupy mezi tramvajovými 
vlaky na mostě byly minimálně 100 m 
(1 vlak na dvou polích mostu) a rychlost 
jízdy nesměla překročit 20 km/h. 

TaJné varování
Protože most ještě během roku 1980 
začal vykazovat vážné únavové trhli-
ny v místech koutových svarů, kterými 
jsou přivařeny výztužné desky k hlav-
ním pásnicím mostu u čepových zám-
ků, začalo se v předstihu hledat nějaké 
nové řešení. Situace byla opravdu velmi 
vážná, nejen proto, že by se měla zno-
vu zhoršit doprava do sídlišť Severního 
Města. Mezi dosud nezveřejněnými 
dokumenty můžeme najít i kopii dopi-
su Vítkovických železáren generálnímu 
řediteli DP Praha z 19. září 1980, kte-
rý byl původně označen a zaevidován 
jako tajný. Psalo se v něm: „Vzhledem 
k tomu, že v současné době byly zjištěny 
na hlavních nosnících již velké únavové 

trhliny, považujeme tento stav za hava-
rijní. Další zachování provozu tramvají 
po mostě je nebezpečné vzhledem k jeho 
pravděpodobné destrukci ohrožující lidské 
životy. Žádáme Vás o okamžité zastavení 
provozu tohoto mostu.“  

Od 20. října 1980 byla z tratě odkloně-
na jedna ze zdejších linek a pro jízdu přes 
most byla zavedena světelná signalizace. 
Následně nařídil odbor dopravy tehdej-
šího Národního výboru hlavního města 
Prahy od 10. listopadu 1980 zastavení 
provozu na mostě a jeho okamžitou re-
konstrukci. Místo 20–25 let most sloužil 
jen 3 a půl roku...

TramvaJový mosT  
Přes vlTavu číslo 2
Rekonstrukcí mostu se mínilo faktické 
postavení nového mostu, když byly vyu-
žity i pilíře mostu původního. K přestav-
bě bylo opět přizváno železniční vojsko. 
Tentokrát byla zvolena osvědčená kon-
strukce ŽM-16 (jen v jednom poli zůsta-

la původní konstrukce ŽTM-30). Nový 
most, který měl opět charakter dlouho-
dobého provizoria, byl stavěn ve dvou 
etapách. Nejdříve byl dán do užívání 
7. března 1981 most západní. Zatím se 
po něm jezdilo obousměrně po jedné ko-
leji s využitím světelné signalizace. Bylo 
to sice zdržení, ale určitě to bylo rychlejší 
než jízda přes Libeň. Po druhém, východ-
ním mostě se začalo jezdit až 1. červen-
ce 1982. Od té doby spolehlivě sloužil 
až do současnosti, i když pochopitelně 
na něm bylo během let provedeno také 
několik oprav. Most úspěšně přežil i ka-
tastrofální povodně v roce 2002.

Most sloužil výlučně tramvajové dopra-
vě, ani pěší na něj nikdy neměli oficiálně 
přístup, ale přesto po něm poměrně běž-
ně chodili. Pod pracovními chodníky byly 
uloženy napájecí kabely tramvajové tratě 
(nedaleko severního předmostí je tram-
vajová měnírna) a také kabely vysokého 
napětí 22 kilovoltů pražské distribuční 
energetické soustavy.

Nahoře: Kladení 
kolejí na původním 
tramvajovém pro-
vizoriu na začátku 
roku 1977.

Vlevo:  V říjnu 1983 
po mostě jezdily 
přes most při 
výluce tratě ne-
zvyklé obousměrné 
soupravy, vzniklé 
spřažením dvou 
tramvají T3 zadními 
čely k sobě. Právě 
proto získaly od fa-
noušků městské 
dopravy slangové 
typové označení T3 
PX, což znamenalo 
(s omluvou) „prde-
lema k sobě“. 

Vpravo: Tak vypadal 
Rámusák, když 
existovala jen jedna 
jeho polovina. Sní-
mek je z 8. března 
1982. 
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Proč rámusák?
Ještě jsme si neřekli, proč se mostu pře-
zdívalo Rámusák. Tuto přezdívku měl 
původně podobný provizorní most, který 
byl postaven jako provizorium pro au-
tomobily vedle mostu Barikádníků už 
v roce 1970! Stav starého mostu byl na-
tolik špatný, že po něm mohly jezdit jen 
tramvaje a automobilové dopravě bylo 
od 26. srpna 1970 určeno provizorium. 
Mostovka na ocelové konstrukci provi-
zoria byla dřevěná a při jízdě automobilů 
vydávala velký hluk, rámusila. A právě 
proto se mostu začalo říkat oprávněně 
Rámusák. Ale nebyla to jen inspirace to-
tožnou konstrukcí. Velká část původního 
automobilového mostního provizoria 
byla využita pro východní tramvajový 
most. Že se lidové pojmenování přeneslo 
na tramvajové provizorium, bylo celkem 
přirozené, i když tramvajovému provozu 

celkem křivdilo. Jízda po kolejích byla 
klidná.

léTa sPolehlivé služby končí
Tramvajový most sloužil veřejné dopra-
vě dlouhá léta. Po určitou dobu byla trať 
na obou předmostích vybavena křížovými 
kolejovými přejezdy, které by v případě 
potřeby umožňovaly kdykoliv z důvodu 
oprav vyřadit jednu polovinu mostu.  Po-
kračující výstavba tunelového komplexu 
Blanka a nového Trojského mostu si ale 
v roce 2010 vynutily úpravy a omezení 
tramvajového provozu v této části města. 
Od 29. března 2010 byla vyřazena z pro-
vozu východní část mostu a během dvou-
měsíční výluky, vyvolané stavbou kolejové 
přeložky u zastávky Nádraží Holešovice, 
byla západní část mostu mírně vyzdvi-
žena do nové nivelety a na severním 
předmostí byla zřízena provizorní jed-

nokolejná přeložka. Od 21. května 2010 
se jezdilo obousměrně a jednokolejně jen 
po západním mostě. 

Pokračující stavba nového městského 
mostu, situovaného přibližně 135 me-
trů východně od tramvajového, si nyní 
vyžádala definitivní ukončení provozu 
tramvají ve staré trase přes Rámusák. 
V pondělí 7. října 2013 po mostě pro-
jela poslední tramvaj. Starý provizorní 
tramvajový most bude nahrazen novým 
městským Trojským mostem s definitivní 
tramvajovou tratí. 

Provizorní most Rámusák v Troji slou-
žil tramvajím přes 30 let. Určitě déle, než 
předpokládali projektanti, a prokázal tak 
kvalitu a spolehlivost vojenských most-
ních konstrukcí. A připočítáme-li u vý-
chodní poloviny mostu i dobu automo-
bilového provozu, tak ta sloužila pražské 
dopravě dokonce neuvěřitelných 40 let. 
Most Rámusák, který nikdy neměl ofici-
ální pojmenování, se svojí důležitostí vý-
znamně zapsal do historie pražské tram-
vajové dopravy. Místo něj se za nějaký čas 
tramvaje rozjedou po novém městském 
mostě a celá trať Partyzánská – Trojská 
bude opět sloužit veřejnosti.

Vlevo: Poslední dny 
provozu tramvajo-
vého mostu v Troji. 
Snímek je ze 4. října 
2013.

Uprostřed: Je pon-
dělí 7. října 2013,  
11 hodin a 54 
minut. Rámusák 
opouští poslední 
tramvaj. Je to už 
„jen“ rozlučková 
jízda. Pravidelné 
spoje po mostě ten 
den od zahájení 
ranního provozu  
už nejezdily.

Dole:  V sousedství 
starého mostu už 
získává svoji po-
dobu nový Trojský 
most s tramvajovou 
tratí. Končí tři 
desetiletí tramva-
jového provizoria 
a na scénu vstupuje 
trať definitivní.



Stanice metra 
Jungfernsteig má 
mj. ostrovní i boční 
nástupiště ve třech 
různých úrovních.

Vpravo dole: Linka 
metrobusu, odjíž-
dějícího z centra 
Hamburku neda-
leko radnice Ham-
burger Rathaus. 

Dole: Budova 
Hlavního nádraží 
je 206 m dlouhá, 
135 m široká a do-
sahuje výšky  
37 metrů.

Srdcem dopravy v Hamburku  
– Hlavní nádraží
Hamburk je druhé největší město Německa a jeho největší přístav. Má 1,74 mil. obyvatel. Leží 
na severu země na dolním toku Labe při ústí do Severního moře a má 2428 mostů. Pro svůj význam 
v námořní dopravě a obchodě bývá nazýván „Tor zur Welt“, tj. „Brána do světa“.
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Z ákladním pilířem MHD 
v Hamburku je metro. Je ozna-
čeno klasickým německým 

symbolem, tedy U-Bahn. Hamburské 
metro je tu již 105 let. Začalo se okružní 
nadzemní drahou, vedoucí v centru měs-
ta. Tento okruh byl postupně doplňován 
a spolu s rozšiřováním města se začaly 
od okruhu odpojovat jednotlivé tratě. 
Ostatní úseky jsou buď povrchové, nebo 
nadzemní. 

Podzemka s novou tratí u4
Hamburské metro, to jsou malé poloměry 
oblouků, úsporně řešené stanice, ostrovní 
i boční nástupiště dokonce i v malých ob-
loucích. V méně využívaných koncových 
úsecích je vedena v určitých obdobích 
pouze část vlaků. Cestování ve vozech me-
tra zpestřují promítací LCD displeje, kde 
se promítají (stejně jako na velkoplošných 
plátnech ve stanicích) různé informace – 
aktuální dění v Hamburku, zpravodajství, 
sport, kultura i propagace MHD. U-Bahn 
má rozchod 1435 mm a napájení třetí ko-
lejnicí (odběr zespodu – napětí 750 V ss). 
Má délku 104  km s 91 stanicemi. 

Na eskalátorech na nových trasách 
jsou bezpečnostní tlačítka „stop“ umístě-
na ve stanicích po každých 10 metrech. 

Na nástupištích stanic lze spatřit skříňky 
s automatickým hasicím zařízením, které 
reaguje na teplo, hláskami s přímým spo-
jením k vlakovému dispečinku, páčkou 
na vypnutí napájení přívodní kolejnice 
a dalšími bezpečnostními prvky. Nově 
postavená část podzemky v listopadu 
2012, označená U4, je přehlídkou nád-
herně architektonicky řešených stanic. 
Na konečné stanici HafenCity Univer-
zita se barevné nasvícení stanice mění 
ve dvouminutových intervalech. 

Celkem 144 kilometrů s-Bahnu
Druhým pilířem zdejší dopravy je 
S-Bahn. Zdejší vlaky S-Bahnu mají 

o něco blíže k metru než železnici. Má 
rozchod 1435 mm. Elektrický proud 
odebírají soupravy z boční přívodní ko-
lejnice (napětí 1200 V ss). Kromě toho 
je v části sítě použito konvenční napájení 
trakčním vedením. V centru jezdí částeč-
ně pod zemí, vozy mají více dveří (troje 
na vůz) a zvýšená nástupiště umožňují 
nástup v jedné úrovni. 

Délka sítě hamburského S-Bahnu 
dosahuje 144  km a zahrnuje 67 stanic. 
Tvoří ji dvě východo-západní kmeno-
vé tratě (hambursko-altonská spojovací 
dráha a City-S-Bahn), na které navazu-
jí na západě dvě a na východě tři větve. 
Obě hlavní tratě jsou spojeny na nádraží 

Text a foto: Přemysl Kudrna



Souprava S-Bahnu 
ve staré přístavní 
čtvrti.

Vlevo: Souprava 
metra ve stanici 
Hauptbanhof  
Central Station  
Süd.

Dole: Konečná 
stanice trasy U4 
HafenCity Univer-
sität.
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Altona a na hlavním nádraží. Soupravy 
se za provozu dělí, například při spojení 
z centra města na letiště ve stanici Ohls-
dorf na trase S1. O víkendech U-Bahn 
a S-Bahn jezdí nonstop. 

Městská doprava v Hamburku, to 
jsou tedy čtyři linky U-Bahn, šest linek 
S-Bahn, rozsáhlá autobusová síť a šest 
trajektových linek obsluhujících přístav 
a řeku Labe. Celodenní turistickou jíz-
denku za 5,90 eur lze využít na nádher-
né seznámení s historickým i nákladním 
kontejnerovým přístavem. Je zde hustá 
síť metropolitních linek, tzv. metrobusů. 
Jedná se o hierarchizovanou dopravní síť, 
kde jsou jako metrobusy označeny páteř-

ní autobusové linky s krátkým interva-
lem, většinou provozované v kloubových 
vozech a nezřídka v původních trasách 
již neexistující tramvajové dopravy. Sa-
mozřejmě ji doplňuje hustá síť běžných 
městských linek a v pracovních dnech 
také jezdí rychlíkové linky (Schnellbus) 
a spěšné linky (Eilbus). Nádraží Ham-
burg Hauptbahnhof je centrální křižovat-
kou celé dopravy Hamburku, setkávají se 
zde příměstské i mezinárodní vlaky a také 
všechny linky U-Bahn a S-Bahn. 

do tunelu výtahem
Zajímavostí v přístavu je St. Pauli Elb-
tunnel, který spojuje centrální Hamburk 

s doky a loděnicemi. Je dlouhý 426 m a na-
chází se 24 m pod povrchem. Jeho výstav-
ba začala v červenci 1907, dokončen byl 
v roce 1911. Na obou stranách tunelu jsou 
čtyři obrovské výtahy pro automobily, cyk-
listy a chodce. Projíždět smějí jen osobní 
auta, a to velmi obezřetně, téměř krokem. 
Jízdní stopa je široká jen dva metry, a navíc 
se po jejích okrajích širokých asi 30 centi-
metrů pohybují chodci. Ti mají i s cyklisty 
použití tunelu zdarma. Po projetí spojnicí, 
která vede čtyři metry pod korytem Labe, 
se auta dostanou na druhém břehu nahoru 
opět výtahem.

Průjezd představuje zejména pro auto-
mobilisty hotový obřad. Vjezd do tunelu 
není přímý. Auto musí po zaplacení mýta 
ve výši dvou eur najet do kabiny těžkoto-
nážního výtahu a spustit se do hloubky 
24 metrů, odkud pak zamíří do přísluš-
ného tubusu. Auta smějí projíždět vždy 
jen jedním směrem: dopoledne směrem 
k přístavu, odpoledne zpět do centra 
města. Platí pravidlo, že auta mohou 
tunel využívat jen v pracovních dnech 
v době od půl šesté ráno do osmé večer-
ní. O víkendech a státních svátcích mají 
pěší a cyklisté tunel výhradně pro sebe, 
což vítají zejména turisté. Vzhledem 
k působivému interiéru si tunel – o ví-
kendech – pronajímají dokonce i pořa-
datelé kulturních či sportovních akcí. 
Přestože je tunel pečlivě chráněným, 
téměř muzejním exponátem, nepřestá-
vá ani dnes plnit svou základní funkci: 
umožnit průchod a dokonce i průjezd 
pod korytem řeky. 
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Na BarraNdov jezdíme  
tramvají už 10 let
Představy o rozvoji tramvajové dopravy 
v Praze v polovině 80. let byly po letech 
otevřeného nepřátelství vůči tomuto dru-
hu dopravy stále ještě opatrné, ale přesto 
se počítalo s jistým rozvojem. Pomineme-
-li malé přeložky lokálního charakteru, 
byly v prvním desetiletí provozu metra 
postaveny vlastně jen dvě tramvajové tra-
tě: Hloubětín – Černý Most (dnes Leho-
vec) v roce 1976 a Partyzánská – Trojská 
(fakticky náhradní trať, čili opět vlastně 
jen přeložka, i když výrazná) o rok pozdě-
ji. Přišli jsme ale o celou řadu důležitých 
tratí v centru i v Holešovicích. Naproti 
tomu se na poslední chvíli rozhodlo o za-
chování tratí v Chotkově, Vinohradské 
a Korunní (tehdy W. Piecka). 

Poněkud překvapivé bylo, že se mezi 
sídlišti určenými na konci 70. let k obslu-
ze tramvajemi objevil také tzv. Nový Bar-
randov. „Čára na mapě“ na první pohled 
nenasvědčovala, že půjde o stavbu mimo-
řádně náročnou. Sídliště, které se teprve 
začalo rodit a kam se první obyvatelé stě-
hovali v srpnu 1985, bylo projektanty na-
vrženo s tramvají, která zde tvořila jakousi 
páteř. Některé vizualizace trať ukazovaly 
dokonce v hlubokém zářezu, který překo-
návaly různé lávky a mosty. Celý úmysl 
projektantů ale skrýval určité úskalí. Za-
tímco vedení tratě sídlištěm bylo celkem 

jasné, nikdo ještě nevěděl, jak se tramvaj 
„nahoru“ vlastně dostane. Na poměrně 
krátkém úseku necelých dvou kilometrů 
bylo nutné překonat výškový rozdíl přes 
100 metrů. Během krátké doby se obje-
vilo několik variant, jak se na kraj sídliště 
od stávající tramvajové konečné v Hlubo-
čepích „vyšplhat“. Už v roce 1980 se zva-
žovaly četné varianty – estakády, tunely 
a různá „esíčka“ sledující terén, až nako-
nec zvítězila varianta souběhu s tzv. bar-
randovskou výstupní komunikací (dnešní 
ulice K Barrandovu). 

O devět let později ještě platil jako 
termín zahájení provozu rok 1994. Ale 
na začátku roku 1990 vydal plánovací 
odbor Obvodního národního výboru 
v Praze 5 ke stavbě nesouhlasné stano-
visko do splnění celkem 39 podmínek. 
A tak v roce 1994, kdy se podle pů-

vodních představ Dopravního podniku 
mělo po trati už jezdit, teprve vznikla 
další z mnoha studií, které stále hledaly 
nejvhodnější řešení, a obyvatelé Nového 
Barrandova pořád jezdili čím dál víc pl-
nějšími autobusy. Uplynulo ještě dalších 
sedm roků, než začaly stavební práce. 
Ačkoliv se 24. října 2001 na Barrandově 
uskutečnilo slavnostní poklepání na zá-
kladní kámen, Sdružení zhotovitelů Sub-
terra, a. s., a ŽS Brno, a. s., začalo stavět 
už 15. srpna. Pokud ale chceme z hledis-
ka dat být důslední, 1. etapa prací začala 
už mnohem dříve. Už od roku 2000 totiž 
probíhala rekonstrukce smyčky v Hlu-
bočepích, na které po obnovení provozu 
od 15. prosince 2001 bylo možné obdivo-
vat vložené výhybky pro budoucí trať. 

Ačkoliv se jednalo o mimořádně nároč-
nou stavbu, jejíž součástí jsou dvě estakády 
a dva podjezdy, o dva roky později bylo 
mimořádné dílo hotovo. První zkušební 
jízda měřicím vozem (a následně soupra-
vou pro novináře) se uskutečnila 15. září 
2003 a 1. listopadu byly zahájeny zkušební 
jízdy v Praze nezvyklými třívozovými sou-
pravami a zkoušky napájecího systému. 
Den D přišel 28. listopadu 2003, kdy byl 
slavnostně zahájen na nové trati provoz. 
Teprve od následujícího dne se na barran-
dovské sídliště začalo jezdit pravidelně. 

Trať Hlubočepy – Barrandov má uni-
kátní architektonické pojetí a prokazuje 

Po jedenácté se v letošním roce podíváme kratšími příspěvky do historie pražské městské hromadné 
dopravy. Také tentokrát upřednostníme výročí. Možná k překvapení mnohých jde o výročí ještě 
poměrně „mladá“. Opět si říkáme: „To to uteklo, vždyť to bylo včera...“ A tak se už 15 let vozíme 
metrem až na Černý Most a neuvěřitelných deset roků jezdíme tramvají na Barrandov. 

Pavel Fojtík, foto: Jiří Kejdana, Jan Aster a autor

Listopadový historický kaleidoskop

Vlevo: Tak vypadala 
stavba tramvajo-
vého mostu přes 
Růžičkovu rokli 
20. září 2002.

Vpravo:  Zastávka 
Chaplinovo náměstí 
patří, jako stejně 
jako ostatní bar-
randovské zastávky, 
mezi zajímavé archi-
tektonické počiny, 
které významně 
zlepšily a zatraktiv-
nily podobu sídliště. 
Pozorní čtenáři si 
všimnou i dnes už 
neexistujícího zku-
šebního zastávkové-
ho označníku. 

Dole: Úplně první 
tramvají na Barran-
dově byl v září 2003 
tento měřicí vůz.
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městotvorný význam tramvajové dopravy. 
Je vedena odděleně od ostatní dopravy 
na samostatném tělese, po dvou estaká-
dách a dvěma podjezdy pod příčnými 
komunikacemi. Sklon na estakádě dosa-
huje hodnoty kolem 60 ‰ (místy 64 ‰), 
ve výjezdu z podjezdu pod Tréglovou uli-
cí 69,9 ‰. Estakáda přes Růžičkovu rokli 
vede až 31 metrů nad terénem. Jedná se 
o investičně nejnáročnější trať v dosavad-
ní historii tramvajové dopravy v Praze. 

PatNáct let „čtvrtého Béčka“
Když svého času vznikala představa 
o rozvoji pražského metra ve vzdálenější 
budoucnosti, předpokládali projektanti, 
že trať B bude na východním konci kon-
čit ve stanici Hloubětín. V době, kdy se 
tramvajová doprava už zase brala na mi-
lost, se počítalo s tím, že vznikající sídliště 
Černý Most I a II obslouží v návaznosti 
na metro nová tramvajová trať. Ještě v po-
lovině 80. let se zvažovala dokonce mož-
nost prodloužení tramvaje až do Horních 
Počernic, případně úspornější varianta 
ukončení metra už ve stanici ČKD (dnes 
Kolbenova) při zachování tramvajové tra-
tě do Nového Hloubětína, která se měla 
po zprovoznění metra původně zrušit. 

V rámci dalšího studijního prověřování 
dopravní obsluhy sídliště se ale dospělo 
k názoru, že bude výhodnější na sídliště 
prodloužit metro. Pracovní název stanic 
v sídlišti tehdy byl Černý Most I a Černý 
Most II, později se konečná označova-
la pracovním názvem Počernická, snad 
podle blízkých Horních Počernic, ačkoliv 
ulice toho jména byla a dodnes je v Ma-
lešicích. Naštěstí zvítězil zdravý rozum 
a konečná stanice dostala v roce 1996 
jméno Černý Most, i když za cenu pře-
jmenování konečné tramvaje téhož jména 

na dnešní Lehovec. Současně bylo přijato 
také jméno Rajská zahrada pro stanici 
na kraji sídliště. 

Stavba čtvrtého provozního úseku tratě 
B začala v roce 1990 předstihovými pra-
cemi a o rok později začala definitivně. 
Traťový úsek označovaný IV.B (přičemž 
to číslování neznamená pořadí výstavby; 
v té době už bylo v provozu „páté béčko“ 
do Zličína) je v mnoha směrech v historii 
metra zajímavý. Neobvyklé je jeho archi-
tektonické zpracování, kde bezpochyby 
zaujme především stanice Rajská zahrada 
s kolejemi umístěnými nad sebou v růz-
ných patrech s navazujícím krytým mos-
tem dlouhým 488 metrů, který vyrovnává 
nerovnosti okolního terénu. Stavebně 
do té doby nezvyklý je také dvoukolejný 
ražený tunel v délce 701 metrů. 

To, co ale bylo opravdu zcela nové, byla 
skutečnost, že během stavby se projevil 
nedostatek finančních prostředků, a pro-
to bylo rozhodnuto provoz na trati za-
hájit jen se třemi dokončenými stanicemi 
– Vysočanskou (avšak jen s jedním ves-
tibulem), Rajskou zahradou a Černým 
Mostem. Další dvě stanice, Kolbenova 
a Hloubětín, se měly postupně dokon-
čovat za provozu. Stejně tak byl dán 

do provozu i most metra, ačkoliv neměl 
hotové opláštění a z architektonické-
ho hlediska zatím šlo spíš jen o hrubou 
stavbu, o nepříliš vzhledné betonové 
„monstrum“. Poprvé tak Pražané museli 
nezvykle metrem projíždět podzemním 
staveništěm stanice. Vzhledem k tomu, 
že dvě po sobě umístěné stanice zatím 
nebyly v provozu, objevila se na novém 
úseku dočasně největší mezistaniční 
vzdálenost v síti pražského metra, kdy 
středy sousedních provozovaných sta-
nic Vysočanská a Rajská zahrada byly 
od sebe vzdáleny 4,405 km.

Dne 22. září 1998 projel novým úsekem 
při zkušební jízdě první ověřovací vlak 
metra, následovaly dokončovací práce 
ve vybraných stanicích a zkušební provoz. 
Slavnostní zahájení pravidelného provo-
zu se uskutečnilo 8. listopadu 1998. Další 
téměř tři roky trvalo dokončování dal-
ších stanic. Nejdříve byla 17. října 1999 
předána do provozu stanice Hloubětín, 
28. června 2000 západní vestibul stanice 
Vysočanská a krátce nato, 12. července 
2000, bylo dokončeno opláštění tubusu 
mostu metra se stezkou pro pěší a cyk-
listy. Jako poslední se cestující dočkali 
8. června 2001 stanice Kolbenova. 

Most metra mezi 
stanicemi Rajská 
zahrada a Černý 
Most v roce 1997. 
Při zahájení provo-
zu se pohled na něj 
od tohoto snímku 
moc nelišil. 

Stanici Rajská 
zahrada projektoval 
architekt Patrik 
Kotas. Brzy se 
stala nejzajímavější 
stanicí pražského 
metra. 
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FMX Gladiator GaMes 2013
Po roční pauze se v sobotu 23. listopadu 
do  O2  Arény  vrací  populární  freestyle 
motokrosový  podnik,  tentokrát  navíc 
s podtitulem New Era. Proč New Era? 
Důvod  je  relativně  prostý. V  roce  2011 
se  pořadatelé  rozhodli,  že  tuto  akci  již 
dávat dohromady nebudou, a ohlásili její 
poslední  ročník.  Ale…  nakonec  jim  to 
(i  díky  ohlasům  fanoušků  této  výjimeč-
né podívané) nedalo a pustili se do toho 
znovu. 

Vždyť  také  v  Čechách  jen  těžko  na-
jdete akci, která by shromáždila za dobu 
své existence tolik hvězdných vystoupení 
a  rekordů, 
jako  právě 
FMX Gladi-
ator  Games. 
Akci,  která 
se  dokázala 
dostat  nejen 
do  povědomí  českého  publika  a  hlavně 
dělá  zásadní  jméno  českému  freestylu 
ve světě.

A na koho se mohou příznivci těšit le-
tos? Poprvé by se měl v Praze objevit na-
příklad Francouz Remi Bizzouard, který 
před nedávnem zvítězil v seriálu mistrov-
ství světa Nights Of The Jump v Ostravě 
a má nakročeno k zisku svého třetího ti-
tulu. Představit by se měl ale třeba i Špa-
něl  Dany  Torres  (mimochodem,  vítěz 
klání z O2 Arény v roce 2010), Američan 
Jimmy  Blaze  nebo  Švéd  Daniel  Bodin. 
Chybět pochopitelně nebudou ani domá-
cí  reprezentanti. Více  informací  najdete 
na www.fmxgladiatorgames.com.

Cena JindřiCha ChalupeCkého
I v letošním roce bude některému z na-
šich mladých výtvarných umělců udělena 
Cena  Jindřicha Chalupeckého.  Jedná  se 
o prestižní ocenění práce mladého české-
ho výtvarníka do 35 let, která mu může 
přinést mj. 100 000 korun na realizaci vý-
stavy a katalogu v následujícím roce nebo 
třeba  šestitýdenní  pobyt  v  New  Yorku 
s výstavou v tamním Českém centru. 

Letošními finalisty, z nichž bude odbor-
ná  porota  vybírat  laureáta  ceny,  kterého 
vyhlásí 15. listopadu, jsou Richard Nikl, 
Václav Magid, Dominik Lang, Aleš Čer-
mák  a  Daniela  Baráčková.  Zajímavostí 
může být  třeba  i  fakt, že někteří z nich 
nejsou ve finálovém výběru poprvé. 

Podrobnější informace o ceně, její his-
torii, dřívějších laureátech a souvisejících 
akcích najdete na www.cjch.cz.

Festival FranCouzského FilMu
Od 21. do 27. listopadu proběhne v Praze 
(Kino 35 Francouzského  institutu,  kino 
Světozor a Lucerna a multikino CineStar 
Anděl),  Brně  a  Českých  Budějovicích 
tradiční Festival francouzského filmu. 

Festival  letos  představí  deset  předpre-
miérových titulů včetně filmu oceněného 
Zlatou  palmou  v  Cannes  Život  Adèle 
režiséra  Abdellatifa  Kechiche.  O  Cenu 
diváků  se  utká  devět  nejnovějších  fran-
couzských  titulů  vybraných  českými 
filmovými kritiky. Zvláštní projekce při-
pomene  životní  jubileum  Jeana-Paula 
Belmonda  filmem  Muž  z  Ria  režiséra 
Philippa de Broky.

Nejobsáhlejší část programu vznikla už 
tradičně  ve  spolupráci  s  českými  filmo-
vými  distributory. V  sekci  Filmové  hity 
budou moci diváci navštívit to nejlepší, co 
se z francouzské kinematografie objevilo 
v české distribuci v uplynulém roce, a no-
vinky francouzských titulů budou uvede-
ny v distribuční předpremiéře. 

V  soutěži  o  Cenu  diváků  se  utka-
jí  filmy  zvolené  českými  filmovými 
novináři. V  letošním výběru se objeví 
nové filmy, které měly světovou premi-
éru na festivalu v Cannes či Karlových  
Varech:  Henri  (rež.  Yolande  Mo-
reauová),  Chvíle  setkání  (rež.  Jerome 
Bonnell),  Život  Adèle  (rež.  Abdella-
tif Kechiche), Michael Kohlhaas (rež. 

Arnaud des Pallières), Zámek v Itálii. 
Dále  se  mohou  diváci  těšit  na  sním-
ky  Velký  závod  (rež.  Laurent  Tuel), 
animovaný  film  Aya  (rež.  Clément 
Oubrerie  a  Marguerite  Abouetová) 
nebo  oceněný  debut  mezinárodního 
festivalu  Fresh  Film  Fest  Apači  (rež. 
Thierry  de  Peretti).  Více  informací 
o jednotlivých filmech a programu na-
jdete na www.festivalff.cz.�

kaM v praze za kulturou i sporteM
Milan Slezák, foto: cjch.cz a archiv DPP

Jeden ze špičko-
vých gladiátorů 
– Remi Bizzouard 
z Francie.

Letošní ročník FFF 
přinese i film oce-
něný Zlatou palmou 
v Cannes – Život 
Adèle.

Mezi letošními fina-
listy Ceny Jindřicha 
Chalupeckého je 
i dílo Richarda Nikla.
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vítězný text  
bubliny z čísla 10 
zaslal Tomáš Lieb-
scher a sveze se tak 
historickou soupravou 
metra v rámci progra-
mu zážitkové turistiky.

tajenka z minulého čísla skrývala citát rakouského spisovatele, dramatika a režiséra Hermanna Bahra (1863 – 1934): Jistá míra neinformovanosti o druhém je 
předpokladem, aby dva zůstali přáteli.

Vyhrajte se sVou bublinou

soutěžní fotografie číslo 11: 
Vymyslete a zašlete text bubliny (max. 60 
znaků) ke zveřejněné fotografii a získejte 
dvě volné vstupenky na exkurzi a jízdu 
v rámci zážitkové turistiky v pražském  
metru. Text zašlete nejpozději do neděle  
1. prosince 2013 na e-mailovou adresu:  
soutezdpk@dpp.cz (předmět Bublina_11).

Křížovka:  tajenka skrývá dokončení citátu Miroslava horníčka: Člověk postupně nalézá sám sebe, ...

›››

›››

ALE VŽDYŤ TO 
MÁ BÝT DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!???



Když je předposlední místo úspěchem
Hasiči Dopravního podniku se poprvé v historii zúčastnili prestižní soutěže ve vyprošťování zraněných 

z havarovaných vozidel. Již 19. ročník se odehrál v Praze-Letňanech.

Od  roku  1995  pořádají  pražští 
hasiči „Memoriál JUDr. Fran-
tiška Kohouta ve vyprošťová-

ní“ na počest svého bývalého ředitele, kte-
rý tragicky zahynul při dopravní nehodě 
na služební cestě v září 1994. V průběhu 
let  tato  původně  ojedinělá  soutěž  určila 
nový  trend odborné přípravy hasičských 
jednotek a stala se každoročním vrcholem 
sezóny krajských soutěží ve vyprošťování. 
Na letošní XIX. ročník se poprvé přihlá-
silo  soutěžní  družstvo  Hasičského  zá-
chranného  sboru  Dopravního  podniku, 
složené ze členů směny D, která vznikla 
teprve v polovině letošního roku.

Členové  soutěžního  družstva  strávili 
v  letním  období,  nad  rámec  standard-
ních  hasičských  povinností,  mnoho  ho-
din  na  vrakovišti,  kde  nacvičovali  různé 
efektivní  postupy  vyprošťování.  Termín 
soutěže  se  neúprosně  blížil  a  ve  středu  
9. října nastoupili naši hasiči se svou vý-
zbrojí na plochu letňanského obchodní-
ho  centra,  kde  akce  probíhala.  Poslední 
minuty před  soutěžním pokusem  trávili 
v tzv. izolaci, aby neviděli, jakou úlohu pro 
ně rozhodčí chystají. Jednalo se vyproště-
ní zraněné ženy z vraku auta, rozdrceného 
těžkým kmenem stromu. Úloha se uká-
zala nečekaně zapeklitá, ale naši soutěžící 
po  dramatickém  finiši  zvládli  vyprostit 
zraněnou ve stanoveném časovém limitu 
15 minut. Odborní rozhodčí z řad zkuše-
ných příslušníků HZS ČR hodnotili po-
kus každého družstva z hlediska taktiky 
zásahu,  techniky  zásahu  a  předlékařské 
pomoci.

Družstvo  HZS  DP  nakonec  ve  tvrdé 
konkurenci  osmnácti  profesionálních 
týmů,  převážně  vítězů  krajských  soutěží 
HZS ČR, skončilo na čestném 17. mís-
tě, hned za dalšími podnikovými kolegy 
v  soutěži  –  jednotkou  HZS  podniku 
Škoda Auto. Na prvním místě se zaslou-
ženě umístilo družstvo HZS Moravsko-
slezského kraje ze stanice Třinec.

Závěrem  je  třeba  říct,  že  tyto  soutěže 
nejsou samoúčelnou hasičskou kratochvílí, 

ale  přispívají  k  neformálnímu  předávání 
zkušeností  mezi  jednotlivými  hasičskými 
sbory a ke zdokonalování postupů záchra-
ny osob, s důrazem na šetrné a bezpečné 
zacházení se zraněnými. Jako pozorovatelé 
a  sponzoři  se  účastní  i  zástupci  výrobců 
hydraulického  vyprošťovacího  zařízení. 
Pro náš tým přinesla účast v soutěži cenné 
zkušenosti a jeho členové se stanou lekto-
ry  odborné  přípravy  ve  vyprošťování  pro 
ostatní hasiče Dopravního podniku. 

Michal Brunner, foto: Kamila Drábková, Karel Stárek a autor
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