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Exkluzivně v prodejně
adidas running – Prague Marathon Store
Platnost do 31. 3. 2014 Sleva neplatí na již zlevněné 

zboží a na miCoach SMART RUN.
Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7
Tel.: +420 224 919 209 | www.runningmall.cz

Přijďte si zatrénovat zdarma  
a nakupte výhodněji
Po úspěchu dvou běžeckých odpolední, která orga-
nizátoři Pražského mezinárodního maratonu uspo-
řádali pro zaměstnance DPP na konci listopadu  
a začátku prosince loňského roku, se rozhodli nadělit 
pracovníkům Dopravního podniku další benefit. Jedná  
se o jednorázový voucher na běžecký trénink pod ve-
dením profesionálních trenérů a voucher na 20% slevu 
do obchodu Adidas Running na Praze 7. Výše zmíněné 
slevové kupóny si můžete vystřihnout a uplatnit  
do 31. 3. 2014  v Running Mall, Františka Křižíka 461/11, 
Praha 7. 

Více informací o připravovaných akcích PIM získáte  
na webových stránkách runningmall.cz. 
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3EDITORIAL

dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdeč-
něji přivítal v novém roce 2014. Bude to 
rok, ve kterém nás čeká opět mnoho práce, 
dokončení několika významných staveb 
a společně také oslavíme několik význam-
ných výročí. 

Tím nejvýznamnějším bude zcela jistě 
40. výročí zahájení provozu pražského 
metra. Bez přehánění mohu prohlásit, 
že metro je chloubou našeho hlavního 
města, která rychle, bezpečně a spolehlivě 
přepraví denně 1,6 milionu cestujících. 
Některým Pražanům to možná přijde 
jako samozřejmost, ale vy, zaměstnanci 
DPP, víte nejlépe, kolik činností zajištění 
bezproblémového provozu obnáší. Proto 
si tuto významnou událost připomeneme 
nejen Dnem otevřených dveří, ale také 
dalšími doprovodnými akcemi. 

Z hlediska cestujících bude v letošním 
roce nejpodstatnější červencové otevře-
ní rekonstruované stanice Národní třída, 
a pokud vše půjde podle plánu, tak také 
dokončení stavební části prodloužení me-

tra A z Dejvické do Motola. Co se týče 
stavby nové trasy metra I.D, i zde jsme již 
provedli řadu kroků, vedoucích k její bu-
doucí realizaci. 

Rok 2014 bude bezpochyby náročný, jak 
pro Prahu, tak i pro DPP. V tomto směru 
si dovolím malou poznámku. Podle někte-
rých zpráv, které se objevily v médiích, by 
se mohlo zdát, že DPP stojí před krachem 
a zachránit ho může jen zázrak. Prosím, 
nevěnujte těmto zprávám vetší pozornost, 
než si zaslouží. DPP není sice v jednodu-
ché situaci kvůli některým špatně uzavře-
ným smlouvám, ale o hrozícím krachu se 
v žádném případě mluvit nedá. Naopak, 
mohu slíbit, že ze své funkce primátora 
učiním vše pro to, aby měl DPP pro své 
fungování ty nejlepší podmínky, a jeho 
současné vedení má mou plnou podporu. 

Závěrem bych chtěl všem zaměstnan-
cům DPP popřát do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a také síly. Vám všem patří 
moje velké poděkování za skvělou práci, 
kterou odvádíte a kterou přispíváte k šíření 

dobrého jména Prahy v rámci republiky 
i po celém světě. Pražský systém veřejné 
dopravy je zdrojem obdivu a inspirace pro 
mnoho měst a takový také musí zůstat. 
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EncyklopEdiE pražské MHd
Jedním z příspěvků k oslavám čtyřicátého výročí zahájení provozu pražského metra bude i zahájení nového dlouhodobého 
vydavatelského počinu DPP. Od posledního vydání Historie městské hromadné dopravy v Praze uplynulo už téměř deset let 

a je beznadějně vyprodaná, stejný čas uplynul od vydání knížky 30 let pražského metra, 
mnoho let uplynulo i od vydání Kolejových vozidel pražské MHD a Autobusů a trolejbusů 
pražské MHD. Připravuje se proto dílo nazvané Encyklopedie MHD v Praze, které bude 
vydáváno postupně ve formě dvou samostatných tematických řad, které si ale zájemci bu-
dou moci vzájemně libovolně kombinovat. Encyklopedie bude mít podobu dvou šanonů 
s kroužkovou vazbou, jejichž obsah bude během následujících dvou let postupně vydáván 
ve formě určitých tematických celků. První díl bude věnován obecné historii a současnosti 
pražské MHD, zatímco druhý bude obsahovat katalog vozidel městské hromadné dopravy, 
obdobný předchozím úspěšným knižním vydáním. Výhodu nového uspořádání vidíme v tom, 
že si uživatelé budou moci jednotlivá témata seřadit i podle vlastního uvážení. Protože se 
počítá v dalších letech pochopitelně i s aktualizací údajů ve formě jednotlivých nových listů 
(to bude obzvlášť výhodné u katalogu vozidel), mohli by tak zájemci mít neustále k dispozici 
aktuální podobu, aniž by si museli kupovat další samostatná vydání. Věříme, že nová podoba 
zpracování historie MHD v Praze bude pro zájemce o tuto problematiku přínosem. Jako 
první vyjdou na konci dubna v obou řadách kapitoly věnované bohaté historii pražského 
metra a jeho vozového parku. (paf)

návštěvnost wEbu opět láMala rEkordy
Webové stránky Dopravního podniku www.dpp.cz dosáhly po roce 2012 re-
kordních hodnot i v roce právě uplynulém. Velký podíl na více než patnáctipro-
centním nárůstu návštěvnosti a celkovém počtu 23 363 438 návštěv přitom 
měly zejména nepříjemné komplikace v dopravě spojené s červnovými povod-
němi. Zatímco v běžné pracovní dny webová prezentace obvykle zaznamená 
kolem 60 tisíc přístupů, 3. června 2013 – tedy v době uzavření prvních úseků 
metra – se o aktualizované zprávy o stavu pražské hromadné dopravy zajímalo 
více než půl miliónu návštěv. Výši konečného čísla samozřejmě ovlivnila také 
průběžná aktualizace všech publikovaných informací, včetně dopravních sché-
mat či mimořádných událostí – celých 73 % uživatelů svoji návštěvu během dne 
hned několikrát zopakovalo. (th)

Z výřezu grafu návštěvnosti webu DPP za rok 2013 je 
nárůst v období červnových povodní více než zřejmý. 
Zajímavá čísla:
1 833 268 – průměrná návštěvnost webu (mimo červen)
3 197 494 – počet návštěv v červnu
500 571 – počet návštěv 3. června 2013

upřEsnění k článku l. wagEnknEcHta v dp kontaktu 10/2013
Na základě usnesení představenstva DPP č. 20/20/13.1 bylo 11. listopadu 2013 uloženo odboru Interní audit, aby ve spolupráci s práv-
ním odborem a personálním úsekem upravil návrh Statutu interního auditu. Odbor Interní audit Statut aktualizoval, čímž došlo k sou-
ladu tohoto dokumentu s oblastí pracovně-právní i organizační. Představenstvo DPP poté 10. prosince 2013 odsouhlasilo znění návrhu 
Statutu interního auditu s tím, že vedoucí odboru Interního auditu zůstává v přímé podřízenosti generálního ředitele a odbor je i nadále 
součástí organizační struktury podniku. V rámci zapracování připomínek byla mj. vypuštěna příloha č. 1 Etický kodex, přičemž v textu 
zůstal odkaz na jeho závaznost pro zaměstnance odboru Interní audit. Dále byla vypuštěna příloha č. 2 Organizační začlenění a příloha 
č. 3 Postup projednávání závěrů z auditu, neboť tyto dokumenty budou součástí připravované metodiky odboru Interní audit. Tímto 
upřesňujeme znění článku uveřejněného v DP kontaktu č. 10/2013 „Interní audit v novém kabátě“. (jsch)

dodávky Midibusů pokračují
V pátek 20. prosince 2013 převzal DPP pět mi-
dibusů Solaris Urbino 8.9 LE. Vozy jsou prakticky 
shodné s předchozí sérií, liší se pouze zapraco-
váním některých připomínek z provozu. Nové 
Solarisy budou vypravovány z garáže Vršovice 
na linky v centrální a jihovýchodní části Prahy. 
Dalších pět objednaných midibusů by měl pol-
ský výrobce dodat do konce února 2014. (jb)

ZMěna v organiZační 
struktuřE spolEčnosti
Vzhledem k nespokojenosti s fun-
gováním procesu přípravy veřejných 
zakázek a v reakci na předchozí au-
ditní zjištění zrušil DPP k 31. prosinci 
2013 jednotku Zásobování. K 1. led-
nu 2014 zřídil odbor Veřejné zakázky, 
poptávková řízení a odbor Zásobo-
vání. Oba tyto odbory včetně odbo-
ru Skladové hospodářství jsou tak 
v přímém řízení ekonomického ředi-
tele. Cílem těchto výrazných změn je 
jednoznačné definování kompetencí 
a odpovědností za jednotlivé veřejné 
zakázky a posílení personálního ob-
sazení útvaru jak po stránce odbor-
né, tak i početní.  (jaš)

bEtléMské světlo opět roZvEZla Historická traMvaj
I o zlatém adventním víkendu přispěl Dopravní podnik k šíření sváteční atmosféry. V so-
botu 21. prosince 2013 ve 13 hodin vypravil do provozu historickou tramvaj, z níž si mohli 
lidé odnést do svých domovů Betlémské světlo. Kromě připálení plamínku, symbolizují-
cího poselství Vánoc, tedy přátelství, klid a mír, mohli návštěvníci využít také služeb Bet-
lémské pošty, která fungovala na náměstí Míru od 12 hodin. Jejím prostřednictvím mohli 
přítomní zaslat svým blízkým originální přáníčka opatřená pamětním razítkem.  (jaš)
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MEtro v.a – od února sEriál na stránkácH dp kontaktu
Realizace této velmi diskutované stavby vstupuje do stěžejního roku. Ano, letošní rok bude 
ve znamení dokončení klíčových prací na vzniku tohoto díla. V posledních měsících přitáhlo 
prodloužení trasy metra A zcela logicky velkou pozornost nejen v médiích. Kolem stavby se tak 
spustila čilá komunikační kampaň. Je více než zřejmé, že pouze kvalitní a pravdivé informace mo-

hou eliminovat některá nekorektní či mylná vyjádření 
napříč nejrůznějšími komunikačními kanály. DP kontakt 
na svých stránkách bude pravidelně od únorového vy-
dání přinášet čtenářům a zaměstnancům DPP jednotli-
vá témata, která se stavbou metra V.A přímo souvisejí. 
Na stránkách DP kontaktu se budeme věnovat oblasti 
financování, termínu dokončení, průběhu a harmono-
gramu stavby, případně dalším novinkám.  (red)

projEkt pospolu
DPP společně se SPŠD se za-
pojí do projektu připraveného 
Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR pod názvem 
Pospolu. Pospolu 
je národní projekt, 
jehož primárním 
cílem je podpořit 
spolupráci středních 
odborných škol a za-
městnavatelů v ob-
lasti odborného výcviku a praxe. 
Rozběhl se v prosinci roku 2012 
a skončí na konci června 2015. 
DPP uzavře se SPŠD smlouvu 
o spolupráci se zajištěním od-
borného výcviku pro 86 žáků 
a stáží pro 5 pedagogů. Maximál-
ní náklady DPP dosáhnou výše 
1 039 620 Kč a budou hrazeny 
z finančních prostředků SPŠD. 
Termín realizace je 1. 3. 2014 – 
31. 1. 2015 v JSVA a JSVT, odbor-
ným garantem za DPP je vedoucí 
JSVA Jan Lebeda.  (jaš)

budujEME nový intranEt
Jedním ze stěžejních úkolů JIT pro rok 2014 je vybu-
dování nového intranetu. Intranet by měl hrát důleži-
tou roli při informování zaměstnanců v rámci podniku 
a plnění jejich každodenních povinností. Nový intranet 
sloučí informace ze stávajícího portálu Agenda (šablony 
dokumentů, projekty atd.) a zároveň bude dál pokra-
čovat v trendu stávajícího intranetu – tedy informování 
zaměstnanců (novinky, činnosti útvarů atd.). Cílem je po-
skytnout zaměstnancům komfortní prostor pro klíčová 
podniková data, řídit informace v pracovních týmech, 
ukládat dokumenty, vést evidence a v neposlední řadě 
poskytnout prostor pro inovace i názory. Jsou to smě-
lé plány; jak se je podaří naplnit, to závisí do jisté míry 
na nás všech. Rok 2014 bude zejména pro IT ve zname-
ní integrace, inovace, systematizace a velkého množství 
práce. Máme před sebou běh na dlouhou trať. Prosíme 
o trpělivost, ale zároveň i o pomoc a otevřenost při 
budování. Rádi bychom touto cestou oslovili všechny 
pracovníky Dopravního podniku s žádostí o tipy, návrhy 
řešení, nápady – cokoliv. Bližší informace o tom, jak se 
zapojit, se v brzké době dozvíte na stávajícím podniko-
vém intranetu. Těšíme se na spolupráci a předem děku-
jeme za účast a podporu. (dk)

ZáHadná dlažba i vE vysočanEcH
Nedávno se pod schody u vstupu do budovy magistrátu na Mari-
ánském náměstí objevil záhadný obrazec. Zaměříte-li na něj chytrý 
telefon, připojíte se na užitečnou aplikaci Praha chytře. Tzv. QR 
kód je od Vánoc i v dlažbě před vchodem do sídla Dopravního 
podniku na rohu So-
kolovské a Paříkovy 
ulice. Operační sys-
témy Android nebo 
iOS v chytrých mo-
bilech vás po načtení 
přesměrují na hlavní 
stránku webu DPP. 
Dopravní podnik 
začal QR kódy vy-
užívat pro rychlou 
navigaci při zveřej-
ňování dopravních 
a informačních kam-
paní. Poprvé to bylo 
v březnu 2012 při 
výluce tramvajové 
dopravy v Zenklově 
ulici. (pel)

léto s vědEckotEcHnickýM klubEM
Plánujete si dovolenou na rok 2014? Vědeckotechnický klub pro vás začal připravovat dvě zahraniční akce: v termínu od 15. 
do 18. května exkurzi na závěsnou dráhu v německém Wuppertalu a v termínu od 25. do 28. září do rakouské Solné komory 
na ozubnicovou železnici Schaffbergbahn. Informace o průběhu přípravy najdete na našich intranetových i intenetových stránkách  

(vtkdpm.ic.cz) a nástěnkách.
V souvislosti se 40. výročím zahájení provozu pražského metra by rád na historii své činnos-
ti zavzpomínal i Vědeckotechnický klub. Prosíme proto současné i bývalé členy VTK, pokud 
doma mají nějaké fotografie či dokumenty o činnosti klubu, ať už z dob, kdy byl součástí VTS, 
nebo z let pozdějších, aby nám je zapůjčili. Kontaktujte prosím členy výboru J. Ungrmana nebo 
Ing. Riedlovou. (ju)

dpp tEstujE sor nb18 s MotorEM Euro vi
Garáž Hostivař vypravuje od 17. prosince 2013 do pravidelného provozu s cestujícími první 
autobus v PID, který splňuje nový emisní limit Euro VI. Jedná se o kloubový autobus SOR 
NB18, který výrobce zapůjčil DPP pro účely tes-
tování a ověřování v běžném provozu. Vzhledem 
k aplikaci nového motoru Iveco Cursor 9 a ino-
vaci systému pro dodatečnou úpravu výfukových 
plynů HI-eSCR došlo k přepracování zástavby 
řady komponent v motorovém prostoru. Zajíma-
vostí jsou i změny v interiéru pro zvýšení počtu 
sedadel v úrovni podlahy. (jb)
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Dobrý den, chci vyjádřit svou velmi pozitivní zkuše-
nost s přístupem v Infocentru DPP na letišti Václava 
Havla, terminál 1, po příletu dne 16. 11. 2013 ve 20 

hodin. Profesionální přístup ve spojení s úsměvem a okamži-
tým podáním požadované informace mě moc mile překvapil, 
na něco takového nejsme na Slovensku zvyklí. Tímto bych ješ-
tě jednou ráda poděkovala paní za přepážkou, protože mi 
opravdu zpříjemnila večer.  Zuzana Cudráková

Dobrý den, chtěla bych velmi poděkovat vašemu zaměst-
nanci na pozici revizora, který pracoval dne 20. 11. 2013 
na trase autobusu 125 ve směru Smíchovské nádraží 

a poskytl mi informace k průkazu ZTP/P. Tento pán je kolem 
180 cm vysoký, má tmavé, nakrátko střižené vlasy a střední posta-
vu, věk asi 40–46 let. Na Smíchovském nádraží pracoval s kolegou 
kolem 13. hodiny. Neznám jeho služební číslo, a tak nechávám ale-
spoň vzkaz, protože tento váš zaměstnanec je velmi slušný člověk. 
Mám syna s autismem ve speciální škole.  Michaela Medlíková

Dobrý den, dne 19. 11. 2013 mě zarazilo chování strojve-
doucího soupravy metra na lince A ve směru Depo Hos-
tivař. Souprava přijela do stanice Můstek, otevřela dveře 

a během 10 vteřin už začala hlásit, že se dveře zavírají, což se sku-
tečně začalo dít. Cestující skoro ani nestačili vystoupit a ti, kdo 
chtěli naopak nastoupit, to nestihli. Když někdo podržel dveře, 
strojvedoucí začal troubit na celé nástupiště. Odjeli jsme do stanice 
Muzeum, kde se situace opakovala. Dveře se otevřely a během 
chviličky se opět začaly zavírat. Jsem řidičem autobusu v PID a tato 
zkušenost mě velmi překvapila.  Tomáš Hromádka

Z odpovědi: Délka pobytu vlaků metra ve stanicích je pevně sta-
novena a je zapracovaná v grafikonech vlakové dopravy, kterými se 
musí strojvedoucí bezpodmínečně řídit. Zachování délky intervalu 
je nutné v zájmu plynulého provozu v celé trati. Ze strany cestují-
cích je nutné dodržovat pravidla při nastupování, k jejichž porušení 
držením dveří cestujícími došlo. Ze záznamu o průběhu jízdy vlaku 
bylo zjištěno, že následkem tohoto jednání se prohlubovalo zpož-
dění, které musel strojvedoucí eliminovat. 

Dobrý den, hlásím velký hluk při otáčení tramvají 
na sídlišti Barrandov (pískání při průjezdu tramvajo-
vou smyčkou). Prosím o vyřešení.  Zdeněk Jirák

Z odpovědi: Na mazacím zařízení, které snižuje hlučnost při prů-
jezdu tramvajového kola obloukem, došlo k poruše, která byla ope-
rativně odstraněna. Děkujeme Vám za upozornění a omlouváme 
se za způsobené nepříjemnosti. 

Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat panu dispeče-
rovi z vaší Infolinky, který mi dne 28. 11. 2013 večer po-
mohl rychle najít mou zapomenutou tašku s tělocvikem 

a zařídil i její vydání ještě ten den před desátou hodinou. Dále bych 
pak velice ráda poděkovala panu řidiči tramvaje linky 1, číslo vozu 
7146, který můj zapomenutý tělocvik našel a na Žižkově mi jej 
vydal. Jsem velmi vděčná, že se taška našla, a ještě tak rychle. Ještě 
jednou děkuji.  Klára Suneghová 

Rozestavěné metro si mohli prohlédnout Pražané
Nové úseky metra přitahují pozornost Pražanů. Zástupy Pražanů 
se přišly podívat na jaře roku 2002 do nově vysunutého tunelu nad 
Vltavou, stejný zájem byl v sobotu 22. listopadu 2003 o rozestavěné 
stanice Kobylisy a Ládví na 1. části IV. provozního úseku tratě C 
metra. Tisíce Pražanů si přišly prohlédnout, v jakém stavu se nachá-
zejí stanice, které by měly od závěru června 2004 sloužit cestující 
veřejnosti. Zejména stanice Kobylisy už nyní působí impozantním 
dojmem a stane se skutečně podzemní katedrálou, jak o tom snily 
generace stavařů. Prozatímní konečná ve stanici Ládví působí mno-
hem skromněji, velmi podobně jako některé už používané stanice 

metra. Konečné vyznění však záleží na vrchním kabátku, ale z něj si 
návštěvníci mohli prohlédnout jen ukázky.

Vážení, 
chtěla bych velice pochválit Vaše zaměstnance, pana Tomáše Novotného a jeho 
kolegu, kteří mi byli dne 28. 11. 2013 velice nápomocni. 

Jsem invalidní žena, přes 80 let, a zapomněla jsem dne 28. 11. v autobuse 193 
svoji hůl při výstupu u Polikliniky Budějovická. Počkala jsem na další autobus  
193 (řízený panem Novotným) a ptala se, jak se mohu informovat v dispečinku 
DP a on mi velice ochotně poradil. Jelikož jsem mu podala lístek se svým jménem 
a číslem mobilu, byl tak nesmírně laskav a než jsem to mohla sama zařídit, velice 
mě překvapil svou laskavostí, že mi zavolal, že se hůl našla a jeho kolega (jméno ale 
nevím) mi ji předá na stanici u Thomayerovy nemocnice (směrem z města) v 11:22 
hod. Děkuji moc a jsem moc mile překvapena, jaké hodné lidi člověk potká. Pro-
sím, vyslovte panu Novotnému mé díky, a pokud možno i veřejnou pochvalu. 
 
Se srdečným pozdravem 
 Zlata Skřivánková

Psali jsme Před 10 lety (01/2004) 

Z DOPISU CESTUJÍCÍ ZLATY SKŘIVÁNKOVÉ  
DOPRAVNÍMU PODNIKU HL. M. PRAHY ZE DNE 1. 12. 2013
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První dny v ulicích, ale hlavně 
tramvajích a autobusech mají 
za sebou členové speciálních 
týmů, kteří mají přesvědčo-
vat bezdomovce, aby sedačku 
v MHD vyměnili za pohodl-

nější postel v nocle-
hárně. „Zahájili svou 
činnost v neděli a od té doby se 
již podařilo několik desítek osob 
přesvědčit ke změně,“ popisu-
je ředitel Centra sociálních 

služeb Praha Tomáš 
Jan. Nelze podle něj 

ale očekávat, že by se lidé bez 
přístřeší tuto zimu v prostřed-
cích MHD vůbec nevyskytova-
li. „Pomoc lze poskytnout pouze 

tomu, kdo si pomoci chce ne-
chat,“ dodává Jan. V metropoli 
momentálně působí tři tyto 
týmy, z toho dva spolupra-
cují s Dopravním podnikem 
a strážníky. (…) 

Stanice metra Ná-
rodní třída je kvůli 

stavbě komplexu budov Quadrio zavřená 
už rok a půl. Její rekonstrukce pokročila 
tak daleko, že tam stavaři začali navážet 
eskalátory. Z celkových šesti jsou k mon-
táži připraveny v prostorách stanice už 
tři nejdelší, které povedou do vestibulu 
Quadria. Z důvodu jejich nadměrné ve-
likosti a hmotnosti sem byly zaváženy 
v nočních výlukách metra nákladními vla-
ky. Z těchto důvodů je bylo nutné rozdě-
lit do několika dílů. Každý ze tří nejdelších 

eskalátorů je dlouhý 63 metrů a těžký 45 
tun a má 304 schodů. Kvůli jednodušší-
mu transportu musel být každý rozložen 
do celkem jedenácti krabic i s příslušen-
stvím (jako jsou například schodnice, 
madla, spojovací materiál či elektrický 
rozvaděč). Složit jeden eskalátor potrvá 
přibližně týden a podílet se na tom bude 
přibližně deset lidí. Pro transport a mon-
táž eskalátorů se používají speciální trans-
portní plošiny, speciální zdvihací zařízení 
a nářadí. Dále se používají mobilní jeřáby 
a montážní konstrukce vyprojektované 

přímo pro konkrétní realizace a situace. 
Eskalátory budou splňovat nejpřísněj-
ší požadavky na bezpečnost a komfort 
cestujících. Budou vybaveny čidly, která 
například prázdný eskalátor zpomalí. Tři 
krátké eskalátory, z nichž cestující budou 
vystupovat do ulic Purkyňova a Spálená, 
se budou navážet začátkem ledna. Ale 
už ne metrem. Celá instalace potrvá až 
do května, kdy začne zatěžkávací provoz 
eskalátorů. Stanice metra by pak měla být 
uvedena do provozu v polovině letních 
prázdnin 2014. 

Novou železniční zastávku zprovozní 
dráhy v příštím roce v Podbabě v Pra-
ze 6, stavět se začne i stanice na Kače-
rově. Dopravní plánovači do budoucna 
chtějí, aby pražské tratě fungovaly jako 
městská železnice. Jednoho dne by praž-
ským autobusům mohly konkurovat vla-
ky. To by ale městská železnice musela 
mít hustší síť stanic, aby Pražané se stej-
nou samozřejmostí, s jakou chodí na au-
tobusové zastávky, vyrazili na ty vlakové. 
Podvědomě v lidech leckde přetrvává 
pocit, že železniční zastávka je prostě 
daleko. Příští rok by se to mohlo zlepšit. 
V plánu je výstavba hned několi-
ka pražských železničních stanic 
a už ony by mohly do pražských 

vlaků přilákat další cestující. Do Podbaby 
dopravce před několika lety prodloužil 
tramvajovou trať s tím, že jednou by tu 
měl vzniknout přestupní terminál mezi 
vlakem a tramvají. „Výstavba zastávky Pra-
ha-Podbaba potrvá od května do listopadu 
2014. Do provozu by měla být uvedena 
se změnou grafikonu, to znamená zhruba 
v polovině prosince 2014,“ říká mluvčí 
Správy železniční dopravní cesty Marek 
Illiaš. (…) Správa železniční dopravní 
cesty chce také vylepšit stávající zastávky. 
Zatím se jejich opravy připravují. „V pří-
pravné fázi jsou modernizace železničních 

stanic Praha-Smíchov, Praha-Vyso-
čany, Praha-Masarykovo nádraží 
a Praha-Bubny, jejichž moderniza-

ce se předpokládá v letech 2015 a 2016,“ 
upřesnil Illiaš. Nové zastávky by mohly 
z vlakových tratí po Praze začít vytvářet 
městskou železnici třeba po vzoru ber-
línského S-Bahn. Statistiky nyní dokazují, 
že denně jezdí po Praze zhruba sto tisíc 
cestujících. To je, jako by každý den vy-
ráželo na vlak celé Jižní Město a k tomu 
pár menších obcí. Přičemž v posledních 
letech je znát, že na vlak po Praze na-
sedá stále více lidí. Není divu: vždyť je 
to mnohdy ideální alternativa k MHD, 
a spojení některých míst vychází vlakem 
dokonce rychleji. 

Rychlejší je tak pro některé cesty třeba 
doprava z Klánovic na Masarykovo nádra-
ží či z Radotína na Hlavní nádraží. 

V mHd už úřadují sPeciální týmy

Šedesát metrů, 304 schodů. Metrem na Národní přijely eskalátory 

Praha si bere vzor v s-bahn

METRO, 6. PROSINCE 2013

IDNES.CZ, 19. PROSINCE 2013

MLADÁ FRONTA DNES, 27. PROSINCE 2013

Aneta Řehková

Scan článku z deníku Právo ze dne 31. prosince 2013: „Noční 
tramvajovou linku na Silvestra bude řídit pošestnácté.“



Abychom fungovali 
jako tým, musíme 
mít svou práci rádi. 
A to máme, říká 
v rozhovoru Jiří 
Burgstaller, vedoucí 
směny vlakového 
dispečinku.

Stačí jeden telefonát a všechno je jinak
Významné výročí pražského metra se nezadržitelně blíží. Už v květnu si připomeneme 40 let 
od chvíle, kdy vyjela na trasu C první souprava. A aby těšení na oslavy uteklo rychleji, připravili 
jsme si pro vás medailonky několika zaměstnanců, kteří svůj život spojili právě s podzemní drahou. 
Startujeme s vedoucím směny vlakového dispečinku Jiřím Burgstallerem, jenž nastoupil do podniku 
v dubnu 1974, tedy krátce před spuštěním provozu. 
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Jak na dobu zkušebních jízd a prvních dnů 
ostrého provozu vzpomínáte?
Byla to doba, kdy jsem sloužil ve sta-
nici Muzeum a poprvé se seznamoval 
s provozem. V září 1974 jsem ale musel 
na vojnu, a na dva roky jsem tak kontakt 
s metrem přerušil. Po návratu bylo pro mě 
skoro všechno nové. Provoz se zajel a ko-
legové, kteří tu zůstali, byli už mazáci.

Nastoupil jste zpět na Muzeum, nebo jinam?
Nastoupil jsem do stanice Kačerov, kde 
se funkce střídaly. Dělal jsem dozorčího 
stanice, samostatného provozního tech-
nika na stavědle i náčelníka stanice. Lidé 
na těchto postech rotovali, aby všichni 
uměli všechno a byli vzájemně zastupi-
telní.

V roce 1978 přišla nabídka  
do vlakového dispečinku...
Ano, oslovila mě tehdejší vedoucí, paní 
Folprechtová, jestli bych měl o tuto funk-
ci zájem. To víte, nejdřív se mi roztřásla 
kolena, protože na dispečinku sloužili ti, 
ke kterým jsme vzhlíželi s velkou úctou, 
pak jsem ale nabídku přijal a jsem za to 
rád.

Jaké byly začátky?
Začátky byly složitější v tom, že se hlídalo 
sice jen devět stanic, ale všechno muselo 
být „tip ťop“. 

Co vše musíte jako vedoucí směny  
každý den sledovat a evidovat?
Upřímně řečeno, to člověk zjistí až 
po směně, kdy v případě mimořádnosti 
práci hodnotí provozní kontrola. Coko-
liv se na metru odehrává, začíná většinou 
u nás. Přijde k nám informace, výstraha či 
telefonát, a z toho se pak odvíjí celá akce, 
která to má vyřešit. Důležité je vědět, jestli 
jsou informace věrohodné a je jich dost.

Čeho se informace týkají nejčastěji?
Velmi často se týkají nápadů mladých 
ohledně ježdění na spřáhlech. To se 
nyní omezilo tím, že spřáhla mají kryty 
a u nových souprav jsou už hodně natěs-
no. Další velmi nešťastnou věcí je sprejo-
vání souprav. Sprejeři přesně vidí grafikon 
a i ostatní informace získají na internetu. 
Znají výjezdy souprav, kdy a kde zastaví, 
takže mají pro svou činnost prostor. To 
jsou samozřejmě věci vnější, které nám ale 
provoz znepříjemňují. Pochopitelně řeší-

me i věci provozní, na které máme dané 
postupy. Ne vždy se však dá daný postup 
použít, a řešení pak záleží na konkrétním 
člověku a jeho zkušenostech z praxe. 

Jak vypadá ve zkratce váš pracovní den, 
pokud se neděje nic mimořádného?
Na úplném začátku je přejímka služ-
by a ověření, že je všechno v pořádku. 
Následuje ranní výjezd. To je nejchou-
lostivější okamžik dne, který je potřeba 
hlídat. Třeba kačerovské depo vypravuje 
jeden vlak za druhým a samozřejmě není 
vyloučeno, že při výjezdu dojde k něja-
ké závadě. Takže musíte mít připraveny 
zálohy. Když vyjedou soupravy, sleduje se 
průběh ranní špičky. Stačí, aby se na něja-
ké frekventované stanici sešlo víc autobu-
sů, a souprava má hned zpoždění. Ranní 
provoz není úplně o tom, aby vše jezdilo 
přesně, ale především, aby se zachoval 
sled souprav a nevznikaly otvory – nepra-
videlné intervaly. Když sjede ranní špička, 
nastává klidnější chvilka, během které se 
dá stihnout svačina nebo oběd. Pak už 
vyjíždí zase odpolední špička a situace se 
opakuje, než nastane střídání.

Které úkoly řeší noční směna?
Noční směna po převzetí služby zkontro-
luje plán noční přepravní výluky, který je 
na intranetu, a pokud neshledá nesrovna-
losti, potvrdí ho. Uveřejněním pak s ním 
seznámí personál ve stanicích. Ukončení 
provozu, pokud je normální výluka, je 
standardní, protože každá souprava podle 
grafikonu ví, kam má odstavit. Dneska ale 
už skoro není den, kdy by se neodstavo-
valo jinak. Především se musí dohodnout, 
kam soupravy pojedou, aby nevadily noč-
ním pracím a zároveň stihly ráno vyjet. 
Ve 3:50 musí být všechny práce ukon-
čeny, aby dozorčí stanic mohli ohlásit 
připravenost stanice k zahájení provozu, 
a nastává proces zapínání. Noční směna 
udělá ještě první ranní výjezd do sedlové-
ho provozu a je vystřídána směnou denní. 
Tento postup ale platí pro situaci, kdy se 
nic mimořádného neděje. Stačí jeden te-
lefon a najednou je všechno jinak.

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna
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S jakými nejčastějšími problémy  
se během dne setkáváte?
V zimním období jsou standardním 
problémem bezdomovci. Často dostává-
me zprávu, že se nám někdo „ubytoval“ 
ve voze, tak tam posíláme policii. Kromě 
již výše zmiňovaných sprejerů jsou běžné 
nevolnosti cestujících, opilci. No a pak 
pády předmětů do kolejí, od dětských 
hraček, přes mobily až třeba po kolečkové 
nákupní košíky z marketu.

Jak je to s pády osob do kolejiště?
Pády do kolejí jsou dvojího druhu. Zapr-
vé jsou to ti, kdo chodí v kapuci, sluchátka 
na uších, nekoukají napravo nalevo a na-
jednou skončí v kolejích. Těch je velká 
spousta a naštěstí to bývá bez kontaktu 
s vlakem. Pokud je člověk, který tam 
spadne, schopen reagovat sám, posíláme 
pro něj personál. Pokud se ale zraní tak, 

že není schopen sám vylézt, vysíláme 
na místo také záchranku a policii, ná-
sledné soupravy zadržíme ve stanicích 
a dáme příkaz k vypnutí napájení přívod-
ní kolejnice. Druhou kategorií pádů jsou 
ty úmyslné, které jsou nejhorší. Za svou 
kariéru jsem měl dva případy, z nichž mi 
doteď běhá mráz po zádech. První ten, 
kdy do kolejiště skočila paní s kočárkem 
a dvěma dětmi. Dětem se naštěstí nic ne-
stalo a ona to také přežila. Druhý byl skok 
paní se psem, která den předtím odešla 
na reverz z Bohnic. Evidentně měla ten 
úmysl už déle, protože když se dlouho 
nevracela, rodina šla rovnou na metro, 
jestli se něco nestalo.
 
Od poruch v lidském myšlení pojďme  
k poruchám techniky. Jaké jsou ty  
nejběžnější, kterými se zabýváte?
Nejběžnější jsou asi poruchy dveří sou-
prav, pro které máme standardní postup, 
a to vysadit cestující ze soupravy, zkontro-
lovat její volnost, odjet s ní do místa od-
stavení a do vzniklé díry vyjet s nejbližší 
zálohou. Míň časté jsou poruchy zabez-
pečovacího řízení. Může jít o poruchu 
na soupravě, může to být stacionární část, 
ale třeba i porucha staničního zabezpe-
čovacího zařízení. Aktuálně se trochu 
potýkáme s poruchou, která se objevila 
u rekonstruovaných souprav. Zatím se 
projevila dvakrát, z toho jednou zastavila 
provoz na béčku. Část zařízení zřejmě má 

svou životnost za sebou, takže bude třeba 
jej obměnit.
 
Podle množství sledovaných činností 
a řešených problémů by se dalo usuzovat, 
že na dispečinku funguje více lidí, než je tras 
pražského metra...
Sloužíme většinou ve čtyřech, když někdo 
vypadne, tak ve třech. To je pak služba po-
chopitelně náročnější, protože jsou i potře-
by, které nás nutí na chvíli odejít. Ti dva, 
co tam potom zůstanou, musí být napros-
to v obraze ohledně trasy toho třetího pro 
případ, že by se něco dělo. Nejhorší jsou 
takové situace, jako třeba když je bouřka 
a projeví se na všech trasách najednou – 
výpadky napájení, průsaky a průniky vody. 
To je pak nutné, aby všichni byli na svých 
místech a ani se nehnuli.
 
V tak malém kolektivu, jako je ten váš,  
musí fungovat dokonalá souhra,  
třeba i co se týče střídání…
Střídání je u nás dost kolegiální. Infor-
mace si předávat musíme. Když tomu 
tak není, pak ten, kdo vystřídá, v případě 
mimořádnosti neví kde začít. Není tak 
vůbec výjimečné, že když kolega odejde, 
hned pak zvoní telefon s otázkou: „Řekl 
jsem ti ještě to a to?“ Všichni jsme začínali 
na trase a museli jsme si vysloužit ostru-
hy, abychom se dostali až sem. Abychom 
fungovali jako tým, musíme mít svou prá-
ci rádi. A to máme. 

Jiří Burgstaller (59 let) pracuje v Dopravním podniku 
od roku 1974. Začínal jako dozorčí stanice ve stanici 

Muzeum, aby po dvou letech povinné vojenské služby 
nastoupil do stanice Kačerov, kde střídavě vykonával 
funkce dozorčího stanice, samostatného provozního 
technika na stavědle a náčelníka stanice. V roce 1978 
dostal nabídku pracovat na vlakovém dispečinku, kde 

působí jako vedoucí směny dodnes.



Nová skládaná 
dvojkolí připravená 
v OZM Hostivař 
k zavázání do pod-
vozků.

Souprava na 2. sta-
niční koleji ve sta-
nici Náměstí Míru, 
připravena na další 
jízdu do stanice 
Skalka, v rámci 
55 km najetých 
během zkušebních 
jízd po vyvazovací 
opravě dvojkolí 
vozu 1084. 

Jak se uzdravila souprava Ečs
Stejně tak, jak je věnována péče automobilovým veteránům, starým motocyklům, historickým 
tramvajím, autobusům, trolejbusům a dalším pamětníkům starých časů, jsou s nemenším úsilím 
opatrovány i dvě historické soupravy pražského metra. Příznivci metra a pravidelní čtenáři jistě tuší, 
že řeč je o třívozové soupravě, složené z nejstarších vozů typu Ečs, a o jen o něco málo mladší 
pětivozové soupravě 81-71. 
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O  ně se stará skupinka nadšen-
ců rozličných profesí v metru, 
kteří  neustále  pečují  o  jejich 

vzhled  a  v  neposlední  řadě  se,  leckdy 
i ve svém volném čase, aktivně spolupo-
dílejí na přípravách a pořádání rozličných 
akcí, kde jsou pak tyto historické soupra-
vy  prezentovány  veřejnosti  (Zážitková 
turistika, výroční a nostalgické jízdy, mi-
kulášské jízdy a další).

Za voZy Ečs Zaskočila  
souprava 81-71
Hlavní  dohled  nad  oběma  vlaky  mají 
pracovníci  jednotky  Správa  vozidel  Me-
tro  (JSVM).  Ani  tady  by  se  to  ale  bez 
velké  dávky  fandovství  neobešlo.  Kromě 
standardního  zajišťování  běžné  údržby, 
vedení  průkazů  způsobilosti,  provádění 
pravidelných technických prohlídek, drob-
ných oprav, plánování jízd a v neposlední 
řadě  i  sledování  kilometrických  a  časo-
vých proběhů do revizí (tato činnost není 
u historických vlaků zajišťována  smluvně 
dodavatelskými  firmami,  pouze  revize 
a náročnější opravy jsou u nich poptávány 
formou  konkrétní  objednávky)  je  rovněž 
nutné  realizovat  před  každou  jízdou  tzv. 
„přípravu  soupravy“. Tato  příprava  zahr-
nuje  především  vizuální  kontrolu  stavu 
soupravy,  funkční  zkoušku  a  provedení 
úplné zkoušky brzdy (ÚZB). Po návratu 
soupravy zpět do výchozího depa je opě-
tovně provedena komplexní kontrola jejího 
stavu, která je analogií technické kontroly.

Ač je historickým soupravám metra vě-
nována velká pozornost, zub času si i zde 

vybral svoji daň. V květnu loňského roku 
byla odhalena zvýšená hlučnost pojezdu 
na dvou vozech Ečs. Konkrétně se jedna-
lo o druhý podvozek vozu 1084 a první 
podvozek  vozu  1085.  Během  následné 
ověřovací jízdy byla lokalizována pravdě-
podobná  příčina  této  zvýšené  hlučnosti. 
Aby se předešlo dalšímu zhoršování sta-
vu spojek a převodovek inkriminovaných 
dvojkolí,  byla  historická  souprava  Ečs 
prozatímně stažena z provozu. Odstave-
nou „Ečeesku“ v rámci plánovaných akcí 
zastoupila sesterská historická 81-71.

DiagnóZa nalEZEna v Hostivaři
Ve  věci  úvodní  diagnostiky  zjištěné  zá-
vady  byla  oslovena  společnost  Siemens 
Mobility Metro Sevices, provádějící pro 
DPP  údržbu  souprav  M1  formou  out-

sourcingu,  aby  provedla  kontrolu  stavu 
kardanových  spojek,  kterými  je  převá-
děn točivý moment z trakčního motoru 
na pastorek převodovky. Jelikož na spoj-
kách nebyly shledány závady, přišla řada 
na  kontrolu  velkého  ozubeného  kola 
převodovky,  pastorku,  ložisek  pastorku 
a skříně převodovky, včetně zjištění stavu 
nápravových  ložisek. Tohoto zákroku  se 
ujal  pražský  full  servis  společnosti  Ško-
da  Transportation,  zajišťující  pro  DPP 
údržbu  modernizovaných  vozidel  typu 
81-71M. A tak v červnu odjela souprava 
Ečs z domovského depa Kačerov do depa 
Hostivař, odkud byly oba defektní  vozy 
přepraveny do OZM, kde se oba hlučné 
podvozky vyvázaly a kompletně demon-
tovaly. Po důkladné prohlídce demonto-
vaných dílů bylo zjištěno opotřebení loži-
sek a ozubených kol převodovky. Nezbylo 
než konstatovat, že tyto součásti je nutno 
vyměnit.

Celá věc měla ovšem jeden háček. Tím 
háčkem  bylo  zasmluvněné  účinkování 
soupravy v připravovaném snímku Rid- 
leyho  Scotta  Child  44,  plánovaného 
na  23.  až  25.  srpna  2013.  S  ohledem 
na připravované natáčení byla proto do-
hodnuta  pouze  prozatímní  oprava  do-
tčených dvojkolí  s  tím, že se komplexní 
oprava  uskuteční  až  po  připravovaném 
natáčení. V pondělí 21. října pak byl vůz 
1084 posunem dopraven do haly OZM 

Text a foto: Petr Havlíček



Přeprava vozu 1084 
po místní vlečce 
z depa Hostivař 
do haly OZM. Z lo-
kotraktoru je zachy-
cen posunovaný vůz 
směrem do slepého 
tunelu vlečky, 
který umožní úvratí 
přejezd do 2. větve 
kolejového trianglu. 
Tím se změní pozice 
lokotraktoru a posu-
novaného vozu.
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a  o  den  později  se  začalo  s  demontáží 
vyvázaných  podvozků.  Kromě  výměny 
všech  dvojkolí  vozu  1084  za  dvojkolí 
nově  sestavená  (s  novými  skládanými 
koly plného průměru věnce, novými lo-
žisky pastorku, ložisky skříně převodovky, 
vyměněným  velkým  ozubeným  kolem 
převodovky  a  nově  dodanými  pastorky) 
prošly  rámy  podvozků  a  veškeré  jejich 
komponenty  (brzdové  pákoví,  závěsy 
převodovek,  vodítka  vedení  ložiskových 
skříní atd.) důkladnou defektoskopickou 
a technickou kontrolou. Největším oříš-
kem se stala výměna kuličkových ložisek 
skříně  převodovky.  Narozdíl  od  jiných 
dílů jsou svým rozměrem odlišná od těch, 
kterými  jsou  standardně  osazena  dvoj-
kolí  modernizovaných  vlaků  81-71M. 
Nezbylo  než  pro  „Ečeesku“  přizpůsobit 
standardní  ložiska  a  broušením  zvětšit 
průměr jejich vnitřního kroužku o 1 mm. 

návrat na kolEjE a Domů
Po  zpětném  sestavení  podvozku  a  pro-
vedení  finálního  nátěru  následovalo  za-
vázání  pod  skříň  vozu.  Díky  nasazení 
pracovníků  OZM  mohla  být  ve  středu 
13. listopadu provedena funkční zkouška 
celého vozu v místní zkušebně a druhého 
dne se vůz 1084 vrátil zpět do haly depa 
Hostivař  ke  dvěma  zbývajícím  vozům 
soupravy.  Ve  středu  následujícího  týdne 
byla vykonána  funkční zkouška  sestave-

ného vlaku, doplněná o provozní ošetření 
stupně P0 a úplnou zkoušku brzdy celé 
soupravy.  Souprava  tak  byla  připravena 
k provedení zkušební jízdy v předepsané 
délce 50 kilometrů, která se musí vyko-
nat po každé vyvazovací opravě dvojkolí. 
Vzhledem  k  nepříznivým  klimatickým 
podmínkám  podzimního  sychravého 
počasí se jízdy neuskutečnily na zkušební 
trati depa Hostivař, ale na trati A v noční 
výluce na  vyloučené  trati. Během noční 
přepravní  výluky  v  sobotu  30.  listopadu 
tak souprava Ečs v úseku Skalka – Ná-

městí Míru najezdila bez závad 55 kilo-
metrů. Tak  byla  splněna  základní  pod-
mínka  pro  obnovení  jízd  s  cestujícími. 
Ve večerních hodinách 12. prosince 2013 
se proto mohla souprava Ečs vrátit zpět 
do svého domovského depa Kačerov. 

Tím  ovšem  opravy  pojezdu  historic-
ké  soupravy  Ečs  nekončí.  V  roce  2014 
uvažuje  jednotka  Správa  vozidel  Metro 
o opravě pojezdu obou zbývajících vozů. 
Termín  opravy  je  plánován  na  1.  a  2. 
čtvrtletí příštího roku. 



Rok velkých čtyřicátin je tu
Rok 1974 je v dějinách české a československé městské hromadné dopravy zapsán zlatým 

písmem. V tunelech pod povrchem stověžaté matičky Prahy 9. května koleje ožily vozy metra,  
aby svezly první cestující na lince C mezi stanicemi Sokolovská (dnes Florenc) a Kačerov. 

Čtyřicetiletá historie pražské podzemky začala psát svou historii.
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Jak před deseti lety připomněl teh-
dejší generální ředitel Dopravního 
podniku Milan Houfek, kulaté vý-
ročí vlastního zprovoznění metra je 

jen střípkem z jeho dlouhé historie. Patří 
do ní doba výstavby, éra hledání vhodné-
ho řešení a putování historií by nás zaválo 
například ke konceptům podpovrchové 
tramvaje či k úplně prvním návrhům 
V. J. Rotta z konce 19. století. V každém 
případě bude květen 2014 příležitostí si 
připomenout, že po čtyři desetiletí metro 
slouží Pražanům, že se svým růstem vždy 
ovlivňovalo systém dopravy na povrchu, 
že zasáhlo do života tisíců zaměstnanců 
Dopravního podniku a ovlivnilo samotný 
vývoj podniku. 

Výhodou 40. výročí je to, že přímo 
na pracovištích stále můžete potkat ty, 
kteří u startu pražského metra stáli. 
Na stránkách DP kontaktu jste již vloni 
(DPK 8/2013) mohli poznat Petra Ka-
zimoura díky tomu, že se zrodem metra 
vznikl i Hasičský záchranný sbor (DPK 
9/2013). V lednovém čísle se představuje 
Jiří Burgstaller, vedoucí směny vlakového 
dispečinku, a v představování „metrác-
kých“ profesí budeme pokračovat i v dal-
ších číslech časopisu. Čtenáři jistě zazna-
menali již v říjnovém a prosincovém čísle 
v rámci Historického kaleidoskopu prv-

ní exkurz spojený se čtyřicátinami, a stejně 
tak v každém dalším díle této pravidelné 
rubriky bude mít metro své místo i letos. 
Nechceme tak v DP kontaktu opakovat 
rozsáhlá encyklopedická data, ale předsta-
vit jubilanta prostřednictvím zajímavých 
lidí, souvislostí a zajímavostí. DP kontakt 
nezapomněl ani na aktuální situaci ve vý-
voji čtvrté trasy (DPK 12/2013) a bude 
sledovat další mezník v rámci rozvoje 
pražského metra, a tím je blížící se zpro-
voznění prodloužení trasy A. 

Vůbec první aktivitou ke 40. výročí byl 
výběr loga. Do výzvy se zapojili zaměst-
nanci DPP, z jejichž 31 návrhů vzešel 
vítězně ten od Jany Zvelebilové, který se 
stal podkladem pro tvorbu variant ofici-
álního loga výročí. Výrazným marketin-
govým počinem je zahájení dlouhodobé-
ho vydavatelského plánu DPP v podobě 
Encyklopedie MHD v Praze. Bude mít 
podobu dvou šanonů – první díl bude pa-
třit obecné historii a druhý katalogu vo-
zidel MHD. Důležité je, že k letošnímu 
výročí by měly světlo světa spatřit kapitoly 
věnované historii pražského metra a jeho 
vozového parku (více o encyklopedii 
v Aktualitách tohoto čísla).

Podle prvotního scénáře by měl vlastní 
„Týden v metru“, počínaje 5. květnem, 
začít zahájením výstavy ve stanici Flo-

renc, pokračovat setkáním zaměstnanců 
s managementem podniku a význačnými 
hosty, divadelními představeními pro za-
městnance, oblíbenou akcí Hudba v met-
ru a také Dnem otevřených dveří. 

Módním hitem posledních let je na-
dělit oslavenci zážitek. Metro paradoxně 
již několik let zážitky daruje všem, kteří 
o jízdy historickými soupravami projeví 
zájem. Za redakci tak můžeme metru 
a jeho nadšencům darovat v DP kontaktu 
adekvátní prostor pro čtivý a pestrý mate-
riál. Lednové číslo velké téma METRO 
odstartovalo uzdravením soupravy Ečs 
a slovy Jiřího Burgstallera: Chceme-li 
fungovat jako tým, musíme mít svou prá-
ci rádi. A to my máme. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Havlíček a archiv DPP

Podělte se o své vzPomínky 
Redakce DP kontaktu vyzývá čtenáře k zaslání 
zajímavých fotografií a dokumentů spojených 
s historií pražského metra. Ideální je ke snímku 
připojit text s dobou a místem pořízení, případně 
vztahem k obsahu fotografie, zážitkem, vzpomín-
kou apod. Podklady rádi zveřejníme. Zasílat lze 
na adresu: internikomunikace@dpp.cz

Ukázkou zajímavé fotografie je ta, kterou nám 
v září 2011 ke Kinobusu přinesla Zuzana Marešo-
vá na promítání filmu Nickyho rodina. Účastnila 
se tehdy jako host 
a tzv. Wintonovo dítě 
na Palachově náměstí 
slavnostního promítá-
ní snímku o Nicholasu 
Wintonovi. Na foto-
grafii (druhá zleva) 
je zachycena při 
slavnostním zahájení 
provozu metra.



Nahoře: Řidič v ga-
ráži Řepy využívá 
služeb Manipulační-
ho pracoviště.

Vpravo: Od roku 
2013 se po testech 
v garáži Kačerov  
Manipulační 
pracoviště rozšířilo 
i na Klíčov…

…a také do Vršovic 
(vlevo).

Manipulační pracoviště se rozšiřuje
Po půlročním testování na garáži Kačerov dochází k plošnému zavedení systému Manipulačního 
pracoviště na všechny garáže. Jednotka Provoz Autobusy připravuje druhou etapu, mj. rozšířením 
o podklady z dalších provozních SW i od jiných útvarů Dopravního podniku.
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S ystém Manipulačního pracoviště, 
který byl podrobně popsán v DP 
kontaktu 5/2013, zajišťuje infor-

mační podporu výpravárenské činnosti. 
První významnou oblastí je předávání 
provozních informací řidičům s možností 
směrování informací na všechny garáže, 
vybranou garáž či vybraného řidiče. In-

formace jsou buď generovány automatic-
ky z příslušných SW (např. Služby řidičů), 
nebo zadávány oprávněnými pracovníky 
jednotky Provoz Autobusy ( JPA) či jed-
notky Správa Vozidel a autobusů ( JSVA). 
Druhou sledovanou oblastí je přihlašová-
ní a odhlašování řidičů pro eliminaci pří-
padných nestandardních stavů, zejména 
pozdních výjezdů či nevypravení.

Systém byl postupně od března 2013 
testován a laděn na garáži Kačerov. 
V průběhu prosince 2013 došlo k insta-
laci a oživení systému na ostatních ga-
rážích. Výjimkou je garáž Hostivař, kde 
bude systém zprovozněn po dokončení 
stavební činnosti v prostoru výpravny.

Z dosavadních poznatků garáže Kače-
rov vyplývá, že Manipulační pracoviště 
usnadnilo informování řidičů autobusů 
nejen o provozních změnách, ale také 
předávání operativních změn a pokynů ze 
strany výpravčích a garážmistrů. Na Ka-
čerově se tak podařilo prakticky elimino-
vat dřívější praxi vkládání informačních 
lístků do vozových náležitostí.

Zkušební provoz přinesl další námě-
ty k možnému budoucímu rozšíření 
funkcí a využití systému. JPA již nyní 
připravuje druhou etapu rozvoje, včetně 
možného rozšíření o vstupy či podkla-
dy z dalších provozních SW i od jiných 
útvarů DPP. 

Jaroslav Koudela, foto: JPA



Zleva po směru 
hodinových ručiček: 
Zárodek napojení 
smyčky Červený 
vrch.

Hned v prvních 
dnech provozu 
pokryla trávu 
na zrekonstruované 
trati jinovatka.

Osazování prefab-
rikátu na Vítězném 
náměstí.

Evropská se proklestila do provozu
Přelom listopadu a prosince 2013 přinesl návrat tramvají na Evropskou třídu po celkové 
rekonstrukci tratě, která proběhla v úsecích Vítězné náměstí – Gymnasijní a Horoměřická –  
– Vozovna Vokovice. Jednalo se o koordinaci mnoha akcí, přičemž hlavním impulzem ke stavební 
činnosti bylo prodloužení metra V.A do Motola.

14 z podniku

Do  zahájení  stavby  metra  při-
tom nebyla rekonstrukce trati 
v plánu. Jenže potřeba zajistit 

autobusům MHD průjezd ucpanou Ev-
ropskou ulicí a neúspěšná snaha o zříze-
ní  vyhrazených pruhů na  vozovce  vedla 
k  převedení  autobusů  na  koleje.  K  nim 
navíc nelegálně přibyly další vozy doprav-
ců  mimo  PID,  kterých  v  tomto  úseku 
jezdí enormní množství, a to především 
v důsledku chabé železniční infrastruktu-
ry v relaci na Kladno. To se velmi nepří-
znivě podepsalo na stavu trati.

Současně  bylo  Útvarem  rozvoje  města 
doporučeno budoucí prodloužení tramva-
jové trati z Divoké Šárky na Dědinu, dále 
úprava vjezdu do vozovny Vokovice, která 
umožní zatahovat popředu, nikoli couvá-
ním, a zrychlí tak provoz. A nakonec také 
oboustranné  zapojení  smyčky  Červený 
vrch, tedy nejen od centra jako dosud.

Co všechno se koordinovalo:
•  rekonstrukce stropní desky stanice me-

tra Dejvická
•  stavba definitivní tramvajové trati u bu-

doucí  stanice  metra  Bořislavka  (úsek 
Horoměřická – Sídliště Červený vrch) 

•  stavba definitivní tramvajové trati u bu-
doucí stanice metra Nádraží Veleslavín

•  rekonstrukce  části  dvora  vozovny  Vo-
kovice

•  rekonstrukce nosných konstrukcí  v  lo-
dích 1 až 4 vozovny Vokovice 

•  RTT  Evropská  (třetina  křižovatky 
Vítězné  náměstí  směrem  od  Evrop-
ské  ulice,  úsek  Sídliště  Červený  vrch 
(včetně)  –  Nádraží Veleslavín  (mimo), 
oboustranné zapojení  smyčky Červený 
vrch,  úsek  Nádraží  Veleslavín  (mimo) 
–  Za  Vokovickou  vozovnou  včetně 
zdvoukolejnění  trojúhelníka  na  vjezdu 
do vozovny Vokovice.

Bylo  tak  třeba  koordinovat  4  stavby 
v  9  ucelených  částech.  Zatímco  téměř 
všechny započaly 29. června 2013, RTT 
Evropská mohla být zahájena až 7. září 
po  nabytí  právní  moci  stavebního  po-
volení.  Když  pak  24.  října  začaly  jezdit 
tramvaje mezi Vítězným náměstím a Bo-
řislavkou,  v  navazujícím  úseku  směrem 
z  centra  teprve  probíhaly  zemní  práce, 
a to nijak vysokým tempem, navíc se ná-
sledně zdržela dodávka kolejnic.

Provoz  tramvají  na  celé  Evropské  byl 
obnoven 29. listopadu, přičemž dílo bylo 
ještě velmi „nehotové“. V úseku Vítězné 
náměstí – Gymnasijní je nyní trať na be-
tonové desce  se  žlábkovými kolejnicemi 
a  se  živičným  povrchem.  Od  Horomě-
řické k vozovně Vokovice  je pak na že-
lezobetonových  pražcích  s  kolejnicemi 
S49, přičemž od Horoměřické po bývalý 
Koospol dominantně se zatravněním, ná-
sledně s otevřeným svrškem.

Výjimkou  je  oblast  budoucí  smyčky 
Červený vrch, kde jsou použity žlábkové 

kolejnice a živičný kryt, neboť smyčka je 
navržena pro obousměrnou možnost po-
jíždění autobusy náhradní dopravy. Stej-
ně tak u vozovny Vokovice, kde se v bu-
doucnu počítá se zastavováním autobusů 
v tramvajové zastávce. Délka úseku Ho-
roměřická – Za Vokovickou vozovnou je 
2762 metrů dvoukolejně.

Všechny  zastávky  v  rekonstruované 
trati  dostaly  lepší  bezbariérový  přístup, 
zastávka Červený vrch byla bezbariérově 
zpřístupněna zcela nově. Díky otevřené-
mu nebo zatravněnému svršku se snižu-
je  hluková  zátěž  okolí.  Z  trati  zmizely 
omezené  rychlosti  tramvají  vyvolané 
technickým  stavem  trati,  jízda  se  tedy 
zrychlila.  Naopak  světelné  signalizace 
na Evropské jsou nadále bez preference 
tramvají. A dokonce  i  nová  signalizace 
na  samostatném  přechodu  u  zastávky 
Horoměřická  je  nyní  řízena  pevným 
programem.

Tramvajová  smyčka  Červený  vrch 
bude  vybudována  až  po  vyklizení  za-
řízení  staveniště metra,  a  to zřejmě až 
počátkem  roku  2015.  Na  Evropské 
třídě  tak  zbude  zrekonstruovat  úsek 
mezi Gymnasijní a Horoměřickou uli-
cí,  který  byl  v  nejlepším  stavu. Ten  se 
nyní  projektuje.  Rekonstrukce  krátké-
ho  koncového  úseku  Za  Vokovickou 
vozovnou – Divoká Šárka bude řešena 
v  rámci  plánované  stavby  tramvajové 
trati na Dědinu. 

Miroslav Grossmann a Jan Šurovský, foto: Jiří Kejdana a Robert Janulík



Vpravo dole: 
Na Kubánském ná-
městí nemají chodci 
tak volný pohyb, ale 
zábradlí bezpečně 
odděluje nástupiště 
od vozovky.

Dole: Bourání 
toalet na zastávce 
Průběžná. Pro 
zajímavost: podobný 
úkol měl DPP 
před třemi lety 
při rekonstrukci 
Poděbradské 
ulice v zastávce 
Hloubětín.

Olšiny: léta Odkladů skOnčila
Rekonstrukce tramvajových tratí v Praze 10 má za sebou další stovky metrů. Jednotka Dopravní 
cesta Tramvaje vlastními silami během pěti týdnů změnila podobu dožilé trati v ulici V Olšinách 
mezi Průběžnou a Kubánským náměstím.

15z podniku

V   předminulém  roce  bylo  zre-
konstruováno  tramvajové  ob-
ratiště  Kubánské  náměstí.  Už 

tehdy bylo jasné, že tratě v okolí (všech-
ny na velkoplošných panelech) nebudou 
na  dělníky  dlouho  čekat  –  4.  listopadu 
2013  vypukla  rekonstrukce  trati  v  ulici 
V Olšinách.

Je nutné sdělit, že plány DPP s „Olšinami“ 
jsou  letité. Původní projektová dokumen-
tace  vznikla  v  roce 2009. Trať byla  tehdy 
naprojektována  sice  s otevřeným svrškem, 
ale  ještě  se  žlábkovou  kolejnicí  NT1.  Až 
po realizaci první trati s použitím bezžláb-
kové S49 na Lehovec došlo k úpravě pro-
jektu a želežniční kolejnice byla připravena 
i do ulice V Olšinách.

Brzdou  pro  rekonstrukci  tratě V  Olši-
nách, která  již nebyla v dobrém technic-
kém stavu, měla omezené rychlosti a vydá-
vala nepřiměřený hluk do okolí, byl prostor 
zastávek Průběžná. Konkrétně se  jednalo 
o  houževnatý  podzemní  objekt  bývalých 
veřejných záchodků s nevzhlednou povr-
chovou čekárnou. Trať bylo třeba v tomto 
prostoru  napřímit,  čemuž  objekt  vadil. 
Patřil hlavnímu městu a jeho demolici se 
dlouho nedařilo odblokovat. Až vloni.

V  místě  zastávek  Průběžná  tak  byly 
zlepšeny směrové poměry, ve zbytku tra-
tě zůstaly koleje ve své poloze. V celém 
rekonstruovaném  úseku  je  trať  zřízena 
na železobetonových pražcích ve štěrku. 
V zastávkách (Průběžná a Kubánské ná-
městí do centra) s živičným krytem, jinak 

s otevřeným svrškem. Kolejnice jsou po-
užity převážně bezžlábkové typu S49, vy-
jma zastávky Průběžná, kde jsou žlábkové 
NT1. Délka tratě je přibližně 640 metrů.

Ještě o něco starší než záměr na rekon-
strukci  tratě  byly  plány  na  rekonstrukci 
zastávek  Kubánské  náměstí.  Už  v  roce 
2007 se plánoval přesun nástupišť v obou 
směrech  blíže  ke  světelné  křižovatce 
s napojením na řízené přechody. Projekt 
se nikdy nerealizoval,  ale nyní  se  záměr 
oprášil. Zastávka ve směru do centra byla 
přesunuta o 36 metrů směrem ke Slavii. 
Napojení  na  řízený  přechod  je  zatím 
řešeno provizorně, do doby obnovy svě-
telné  signalizace  (pravděpodobně  letos). 
Frekventovaná  zastávka  dostala  zábradlí 
a především zcela nové rozměry. Původ-
ní  výška  nástupní  hrany  se  zvýšila  z  10 
na 24 cm a šířka perónu se zvedla z 1,7 m 
na 2,7 – 3,5 m mezi zábradlím a hranou. 
Díky tomu se na ni mohl z chodníku pře-
stěhovat i přístřešek.

Počet řadicích pruhů křižovatky se snížil 
na jeden. Z opačné strany nástupiště bylo 
zřízeno místo pro přecházení a současně 
zrušen  neřízený  přechod.  Zrušena  byla 
omezená  rychlost  30  km/h  kolem  ná-
stupiště, což umožňuje plynulejší brzdění 
tramvají  do  zastávek  a  rychlejší  provoz. 
Protože protisměrná zastávka Kubánské 
náměstí je umístěna na druhé straně kři-
žovatky,  tedy  mimo  úsek  rekonstrukce, 
úprav se dočká až s RTT Vršovická, která 
by se mohla konat příští rok.

Zastávky  Průběžná  jsou  provizorní. 
K trati byla zřízena pouze definitivní ná-
stupní hrana, taktéž s výškou 24 cm. Doře-
šení rozsáhlé plochy zastávek vzala na svá 
bedra městská část Praha 10, která plánuje 
parkové úpravy, umístění  laviček  i zeleně 
přímo na ostrůvky. Současně hodlá zaplatit 
a zrealizovat zatravnění trati mezi ulicemi 
Pod Rapidem a Na Stezce. Projekčně se 
připravuje obnova i obou zbývajících SSZ, 
tedy V Olšinách – Pod Rapidem a V Ol-
šinách  –  Průběžná,  které  nyní  fungují 
v pevném řízení a jsou značným zdrojem 
zdržení tramvajové dopravy.

Trať byla uvedena do provozu 11. pro-
since  2013,  s  desetidenním  předstihem. 
Zmizely z ní všechny omezené rychlosti 
vyvolané jejím technickým stavem, které 
se  nacházely  u  přejezdu  Pod  Rapidem 
a V  Předpolí. Tento  fakt  zvláště  vyniká 
na  dlouhém  přímém  úseku  s  atraktivní 
cestovní rychlostí. Zcela zřetelné je sníže-
ní hlučnosti tramvají a zvýšení komfortu 
jízdy i výměny cestujících v zastávkách. Je 
to ochutnávkou toho, jak by mohla za pár 
let vypadat navazující  trať mezi Kubán-
ským náměstím a Otakarovou. 

Miroslav Grossmann a Michaela Rojtová, foto: Miroslav Grossmann a Pavel Lukes
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Leden 
Dopravní podnik uvedl do provozu deset 
nových midibusů Solaris Urbino 8,9 LE. 
Autobusy s nízkopodlažní stavbou pod-
vozku, jenž umožňuje pohodlný nástup 
invalidních občanů i maminek s kočárky, 
byly nasazeny do oblastí, kde se provoz 
standardních autobusů ukázal jako ne-
hospodárný nebo příliš komplikovaný 
i s ohledem na šířku komunikací. * V so-
botu 19. ledna byla v rámci Dne otevře-
ných dveří veřejnosti zpřístupněna stavba 
metra V.A do Motola, jejíž část si mohli 
přítomní projít. * Na samém konci měsí-
ce pak Dopravní podnik stačil ještě před-
stavit funkci „Veřejná doprava v Praze“, 
fungující na Mapách Google a umožňu-
jící vyhledávání podrobných tras v rámci 
městské hromadné dopravy v Praze. 

Únor
Počínaje 1. únorem rozšířil Dopravní 
podnik počet výtahů ve stanicích metra, 
v nichž je možné přepravovat jízdní kola. 
Označení těchto výtahů zajistil odbor Do-
pravně provozní informace. * Dříve fádní 
a nevábný podchod na Kačerově se promě-
nil na umělecké dílo. Na „zázračné promě-
ně“ se ve spolupráci s jednotkou Dopravní 
cesta Metro podílelo celkem šestnáct vý-
tvarníků, kteří na tvorbě designu schodiště, 
stropu a zdí podchodu strávili více než 360 
hodin (reportáž ke street art najdete na str. 

20 a 21). * V polovině měsíce DPP nasadil 
poprvé do provozu za účelem odklizení 
sněhu speciální podvozek se sněžným plu-
hem PSP 01, který pořídil v roce 2011. * 
V témže měsíci ještě stihl Dopravní pod-
nik prodat 54 starých vyřazených tramvají 
T3 na Ukrajinu a do Ruska za více než 
8 milionů korun. 

Březen
Autobusová garáž na Klíčově oslavila 
40. výročí svého vzniku Dnem otevře-
ných dveří, v jehož rámci si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout nejen zázemí gará-
že, ale i současný vozový park. * Populární 
Muzeum MHD ve Střešovicích vstou-
pilo do další sezóny s novým exponátem 
v podobě tramvaje T3, odpovídající osm-
desátým letům minulého století. 

duBen
Dopravní podnik se oficiálně rozloučil 
s autobusy Karosa B732 s mechanic-
kou převodovkou, které v Praze jezdily 
od roku 1987. * V druhé polovině měsíce 
odstartoval, opět ve spolupráci s Policií 
ČR, další ročník osvětové kampaně, za-
měřující se na rizikové chování chodců 
a především školáků v silničním provozu, 
pod názvem Není cesty zpět. * Poslední 
dubnový víkend patřil tradičně dosti-
hovému dni s Dopravním podnikem. * 
Prostřednictvím výstavky historických 
fotografií a ocenění zaměstnanců oslavila  
30. dubna ve vestibulu metra Dejvická 
krásné kulatiny vozovna Vokovice. 

Květen
Dne 3. května byl za účasti studentů 
AVU a zástupců Dopravního podniku 
slavnostně otevřen zrevitalizovaný pod-
chod v pražských Holešovicích, spojující 
stanici metra s vlakovým terminálem. * 
Pražským metrem opět zněla živá hudba 
v rámci projektu „Nalaďte se v metru“. 
Programu se zúčastnilo celkem 37 kapel, 
jejich produkci si mohli cestující poslech-
nout od 6:00 do 22:45 ve vybraných se-
dmnácti vestibulech. * Za účelem ušetřit 
finanční prostředky a posílit spolupráci 
Dopravního podniku s Ropidem vznikla 
jednotná grafika informačních materiá-
lů obou organizací. * Se svými příznivci  
se rozloučila původní tramvaj KT8D5 
přezdívaná kachna, kterou v provozu na-
hradily její nízkopodlažní modifikace. 

Červen 
Prahu po jedenácti letech opět postihly 
povodně a Dopravní podnik byl nucen 
uzavřít nejen stanice metra, ale také někte-
ré autobusové a tramvajové tratě. * Ve sna-
ze dosáhnout dalších provozních úspor 
vyjednal Dopravní podnik se společností 
Erika snížení provize za SMS jízdenky. 
* Pražské zastupitelstvo schválilo návrh, 
na jehož základě hlavní město Praha po-
skytlo Dopravnímu podniku záruku na os-
mimiliardovou půjčku na koupi tramvají 
15T ForCity od Škody Transportation. 

Dvoustranu připravila Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna (10x), Petr Ludvíček (1x) a Vítězslav Pokorný (1x)
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Červenec
Během prodlouženého svátečního víken-
du vyměnil Dopravní podnik úspěšně 
dvě výhybky na lince metra C. * Na svou 
tradiční letní pouť, i když o něco zkráce-
nou kvůli povodním, se vydal oblíbený 
Kinobus, který ve dvanácti pražských 
lokalitách představil celkem devět celo-
večerních snímků z domácí produkce. * 
Intenzivní činnost probíhala v depu Zli-
čín, kde ve druhé polovině měsíce došlo 
ke kompletní výměně čtyř výhybek a dvo-
jité kolejové spojky mezi výhybkami. 

Srpen
S výročími v Dopravním podniku se v roce 
2013 doslova roztrhl pytel. Dalším osla-
vencem se na začátku srpna se stala linka 
metra A, která si připomněla 35. výročí 
od zahájení provozu na prvním provozním 
úseku. * Pražské metro si zahrálo i ve fil-
mu. Svůj snímek, pojednávající o režimu 
v Sovětském svazu 50. let, přijel do České 
republiky točit uznávaný režisér Daniel 
Espinosa. * Na konci měsíce, konkrétně 
28. srpna, se slavilo i na lanové dráze na Pe-
třín, kde krátce po třinácté hodině přivítali 
šedesátimiliontého cestujícího. Tím se sta-
la paní Marcela Radová ze Stodůlek. 

září
Dopravní podnik v Muzeu MHD 
ve Střešovicích a na svých webových 
stránkách spustil anketu „Jaká sedačka 
vám sedne“. Anketní lístky mohli vyplnit 
také návštěvníci tradičního Dne otevře-
ných dveří Dopravního podniku, který se 
letos odehrál v depu a garáži v Hostivaři 
a ve vozovně Strašnice. * I přes přeložení 
termínu Muzejní noci kvůli červnovým 
povodním Dopravní podnik jako oficiální 
dopravce a partner akce nezaváhal a vypra-
vil deset zvláštních bezplatných autobuso-
vých linek, které návštěvníky dopravovaly 
mezi jednotlivými kulturními objekty. 
O hodinu byl prodloužen i provoz metra. 
* Zástupci Dopravního podniku a Magis-
trátu hl. m. Prahy pokřtili ve Střešovicích 
tramvaj s polepem. Návrh vzešel ze soutě-
že žáků základních škol a víceletých gym-
názií „Namalujte svou tramvaj“. 

říjen 
Po 32 letech byl ukončen provoz na pů-
vodně provizorním mostě mezi Ho-
lešovicemi na Trojou, tzv. Rámusáku.  
* Dopravní podnik slavnostně otevřel 
pro cestující nové Infocentrum na Hlav-
ním nádraží. Toto středisko je šestým 
provozovaným informačním střediskem 
Dopravního podniku. Všechna ročně 
odbaví přibližně milion cestujících. * 
Symbolickým přestižením pásky otevřeli 
ve středu 23. října zástupci vedení Do-
pravního podniku společně s představiteli 
Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části 
Prahy 10 tramvajové tratě ve Francouzské 
a Moskevské ulici. Výluku tramvajového 
provozu se podařilo díky výborné koor-
dinaci všech stran o týden zkrátit, a tak 
trvala pouze šest měsíců. 

LiStopad
V reakci na stoupající počet černých pasa-
žérů v MHD Rada hl. m. Prahy schválila 
zvýšení přirážky k jízdnému za porušení ta-
rifních podmínek. Pokuta se tak od 1. led-
na 2014 zvýší z 1000 Kč na 1500 Kč. * 
Dopravní podnik dokončil úpravu posled-
ních stanic pražského metra tak, aby vy-
hovovaly nevidomým a slabozrakým ces-
tujícím. Všechny stanice pražského metra 
nyní odpovídají požadavkům na bezpečné 
a pohodlné cestování nevidomých osob 
podzemní dráhou. * V neděli 17. listopadu 
ukončilo další úspěšnou sezónu Muzeum 
MHD ve Střešovicích, které od 30. března 
letošního roku navštívilo více než 20 tisíc 
příznivců městské hromadné dopravy. 
Na opětovné otevření bran střešovického 
muzea si musí nyní milovníci starých časů 
počkat až do 5. dubna 2014, kdy muzeum 
nabídne například novou tramvajovou sou-
pravu připomínající období druhé světové 
války, zajímavou tzv. zatemněním v rámci 
protiletecké ochrany obyvatelstva. 

proSinec
V neděli 1. prosince 2013 uspořádalo ob-
čanské sdružení Česká společnost proti 
AIDS ve spolupráci s DPP již 10. ročník 
preventivní akce zaměřené na informova-
nost týkající této závažné choroby. Tramvaj, 
speciálně vyzdobená červenými stužkami 
jako mezinárodně uznávaným symbolem 
boje pro AIDS, během své osvětové jíz-
dy metropolí přilákala mnoho cestujících, 
na jejichž dotazy odpovídali nejen dobro-
volníci, ale především přítomný lékař. * Do-
pravní podnik vyhodnotil anketu o nejpo-
hodlnější sedačku pro autobusy a tramvaje. 
Více než 11 500 respondentů rozhodlo,  
že vítězkami se staly celokoženková  
sedačka pro autobusy a sedačka z ABS pla-
tu pro tramvaje. * Také v letošním advent-
ním čase nezapomněl Dopravní podnik  
na své věrné ces-
tující. Po hudební 
akci „Nalaďte se 
v metru“, v jejímž 
rámci pražským 
metrem zněly ko- 
ledy, si mohli zá-
jemci přinést 
do svých domovů 
i Betlémské světlo, 
které tradičně roz-
vážela historická 
tramvaj. 



Nahoře: Rozloučení s typem tramvaje KT8D5 ze dne 21. května 2013. 

Dole: Generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš na tiskové konferenci 7. listopadu 2013, vysvětlující finanční dotace 
na prodloužení trasy metra V.A.

DPP & média v roce 2013
Uplynulý rok je za námi a s ním přichází čas zrekapitulovat mediální výstupy Dopravního podniku 
za toto období. Se službami DPP se setkává denně přes milion obyvatel a návštěvníků Prahy, ať již 
aktivně coby cestující, nebo pasivně v roli řidiče nebo chodce. I proto stojí Dopravní podnik v centru 
zájmu většiny médií, a v roce 2013 tomu nebylo jinak.
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V roce 2013 bylo celkem zaznamenáno 6 014 mediálních 
Výstupů o dpp, tedy jak V tisku, tV, tak i rozhlase. 
V poroVnání s rokem 2012 se jedná o 12% pokles,  
ale i tak jde o poměrně značnou medializaci.

V  roce 2013 bylo celkem zazna-
menáno  6014  mediálních  vý-
stupů, tedy jak v tisku a TV, tak 

i v rozhlase. V porovnání s rokem 2012 se 
jedná o 12% pokles, ale i tak jde o poměr-
ně značnou medializaci. Zprávy o DPP 
se objevují v médiích stále. Zcela nejvíce 
příspěvků  (834)  vykázal  měsíc  červen, 
kdy Prahu postihly povodně a média se 
zajímala o dopravní situaci doslova ve dne 
v noci. Naopak nejméně příspěvků vůbec 
se pak objevilo v červenci. 

Pozitivně  vyzněla  v  médiích  během 
loňského  roku  mnohá  témata,  mezi 
něž  například  patří:  prodej  vyřazených 
tramvají do Ruska a na Ukrajinu, louče-
ní s  tramvajemi KT8D5, živé koncerty 
v metru, šestý ročník Kinobusu či 35. vý-
ročí linky metra A. Spíše negativně vy-
zněly  například  kauzy  z  dřívějšího  ob-
dobí a média také nadále věnovala svou 
pozornost kontraktu na nákup tramvají 
15T ForCity.

Médiím neuniklo ani filmování snímku 
Child 44 v pražském metru, které se stalo 
událostí měsíce srpna, ovšem na toto téma 
se objevily články pozitivního i negativní-
ho rázu. David Minkowski ze společnosti 
Stillking Films, která organizačně zajiš-

ťovala natáčení filmu v ČR, k tomu jen 
dodal: „Všechny světové metropole vědí, že 
zájem filmařů je skvělou příležitostí pro je-
jich pověst. Dopravní podniky v Londýně, 
New Yorku a Paříži mají dokonce speciali-
zovaná oddělení, která zajišťují velmi častá 
natáčení v metru.“

V poslední čtvrtině roku se rovněž psa-
lo o výměně na postu generálního ředite-
le DPP, kdy po působení Milana Křístka 
nastoupil (k 7. 10. 2013) do funkce Jaro-
slav Ďuriš. V rozhovoru pro DP kontakt 
(č.  11/2013)  Jaroslav  Ďuriš  mj.  uvedl: 
„Přebírám podnik s problematickým me-
diálním obrazem, na kterém se nepochybně 
podepsal nezvykle vysoký počet generálních 
ředitelů v posledních letech.“ Popřejme tak 
našemu podniku do nového roku 2014, 
ať  je  plný  převážně  pozitivně  laděných 
témat, která mohou přispět ke zlepšení 
obrazu v očích cestujících a široké veřej-
nosti. 

Aneta Řehková, foto: archiv DPP



Koženka a plast hrají prim
Říká se, jak si kdo ustele, tak si i lehne. To samé by mohlo analogicky platit i o sedačkách. Co si 
vyberete, to můžete mít. A proto Dopravní podnik na začátku září oslovil své cestující, aby zjistil, 
na co v prostředcích městské hromadné dopravy nejraději usedají.
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Anketa,  která  odstartovala 
na  webu  Dopravního  podni-
ku  i  ve  střešovickém  Muzeu 

MHD,  vzbudila  hned  v  prvních  dnech 
velkou pozornost. Doslova davy návštěv-
níků chtivých vyzkoušet  sezení na osmi 
různých druzích sedaček, počínaje v této 
době asi nejpoužívanější čalouněnou, přes 
lehce extravagantní retro latě, upravenou 
dřevěnou  překližku  až  po  celoplastovou 
ABS,  atakovaly  muzeum  a  vyplňova-
ly  anketní  lístky. Těch do 17.  listopadu, 
tedy  data  oficiálního  ukončení  sezóny 

muzea, zde bylo nasbíráno celkem 1332 
platných. Významně k výslednému počtu 
přispěla i Pražská muzejní noc, přesunutá 
kvůli  povodním  na  zářijový  termín,  bě-
hem níž návštěvníci do schránky vhodili 
téměř 700 vyplněných lístků.

Hlasy pro jednotlivé typy proudily nejen 
z Muzea MHD, ale činili se  i návštěvní-
ci  webu  dpp.cz.  Především  oni,  v  počtu 
10 187, pak rozhodli o tom, které z kritérií 
je  pro  ně  při  výběru  ideální  sedačky  nej-
důležitější. S náskokem celých 17  % před 
pohodlím zvítězila hygiena, na třetím mís-

tě skončila bezpečnost se 13  % a poslední 
příčku obsadil vzhled, který je klíčový pouze 
pro 6  % respondentů. Co se týče materiálu 
obecně, dali cestující zelenou sedačce kom-
binující překližku s koženkovým podsedá-
kem. Pomyslnými vítězkami ankety se staly 
celokoženková sedačka pro autobusy a se-
dačka z ABS plastu pro tramvaje. A zatím-
co celokoženkových sedaček jezdí aktuálně 
v  autobusech  provozovaných  Dopravním 
podnikem 71  %, u tramvají přihlédne DPP 
k výsledkům ankety při zadávací dokumen-
taci u nových typů vozů. 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna

Které z typů sedadel byste  
vybrali pro tramvaje? 

Které z typů sedadel byste  
vybrali pro aUtobUsy? 

Legenda: 

Překližka s koženkovým 
podsedákem (vzor 1)

Hladká překližka (vz. 2)

Dřevěné latě RETRO (vz. 3)

Celoplastová sedačka (vz. 4)

Celoplastová sedačka ABS 
(vz. 5)

Celoplastová sedačka ABS 
(vz. 6)

Textilní čalounění (vz. 7)

Celokoženková sedačka (vz. 8)

Nahoře: Anketa 
k výběru sedaček 
probíhala i v rámci 
Dne otevřených 
dveří v ÚD Hos-
tivař.
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Nové podoby se 
dočkal podchod 
na Kačerově 
i vzduchová šachta 
na Palmovce.

Veřejný prostor jako místo pro street art
Když se v roce 2008 stal Dopravní podnik partnerem streetartového festivalu Names, pořádaného 
občanským sdružením Trafačka, jen málokdo tušil, že právě tímto krokem odstartuje několikaletá 
úspěšná spolupráce největšího pražského dopravce s mladými umělci na zvelebení veřejného prostoru. 
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M ezinárodní festival street 
artu a graffiti Names byl vů-
bec první akcí svého druhu 

v Čechách. Do Prahy přilákal více než 60 
umělců, kteří od 26. srpna do 6. září 2008 
tvořili na legálních fasádách hlavního 
města. Podivuhodná díla umělců z růz-
ných koutů světa ozdobila i plochy zapůj-
čené Dopravním podnikem hl. m. Prahy. 
Šlo o prostory metra a autobusového 
nádraží na Černém Mostě, protihluko-
vou bariéru v Čuprově ulici v Libni, ulici 
Na Hrázi či do této doby velmi nevábná 
zákoutí stanice metra Vltavská. Protože 
originální díla „streearterů“ veřejnost zau-
jala, začala se vyhledávat další místa, která 
by si zasloužila „nový kabát“.

Při hledání dalších prostor padla vol-
ba na stanici metra Kačerov, přesněji její 
fádní podchod. Na jeho revitalizaci se 
ve spolupráci s jednotkou Dopravní cesta 
Metro podílelo celkem šestnáct výtvar-
níků, kteří na tvorbě designu schodiště, 
stropu a zdí podchodu strávili více než 

360 hodin, spotřebovali 170 kilogramů 
barvy a 320 sprejů. 

Další výzvou pro mladé umělce se 
stal podchod v pražských Holešovicích, 
spojující stanici metra s vlakovým termi-
nálem. Jeho úprava započala 22. dubna 
2013 a byla dokončena 3. května 2013. 

Jana Šejnohová, foto: Petr Hejna, Petr Ludvíček, archiv ČRDM a archiv DPP



Podchod na Ná-
draží Holešovice, 
protihluková bari-
éra na Balabence 
a stanice Vltavská. 

72 hodin – Ruku 
na to! byl název 

projektu, v rámci 
kterého dobro-

volníci zrevitalizo-
vali okolí stanice 

Černý Most.
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Studenti Akademie výtvarných umění 
v Praze přenesli na zdi návrh Antonína 
Matějovského, který uspěl ve výběro-
vém řízení z důvodu hluboké myšlenky 
díla. Zrevitalizovaný podchod slavnost-
ně otevřeli v pátek 3. května studenti 
AVU společně se zástupci Dopravního 
podniku. 

Podobný streetartový projekt, ale od ji-
ných autorů, vznikl k 30. dubnu 2013 
i na vzduchové šachtě v autobusovém ob-
ratišti Palmovka. Výtvor, jehož cílem bylo 
oživit poničené zdi a vzbudit zájem ko-
lemjdoucích o nový druh umění, realizo-
valo občanské sdružení ART Prometheus 
spolu s umělci sdruženými kolem projek-
tu Secret Walls. Jelikož šlo o komerční 
projekt, jehož čas před nedávnem vypršel, 
barvy nyní vystřídala nová fasáda. 

Nejen streetartovými aktivitami se však 
Dopravní podnik snaží vylepšit vzhled 
míst spojených s MHD. Po společné 
kampani se společností Rencar, která od-
startovala předloni v březnu a jejímž smys-
lem bylo upozornit na nelegálnost výlepu 

inzerátů a reklam ve vozech městské hro-
madné dopravy, proběhla ve čtvrtek 10. 
října 2013 akce „Natřeme to Čerňáku!“. 

Soubor činností, zařazený do projektu 
„72 hodin – Ruku na to!“, přilákal desítky 
dobrovolníků, kteří odstraněním nelegál-
ního výlepu, natřením zábradlí či sběrem 
odpadků výrazně přispěli ke kultivaci oko-
lí stanice Černý Most. 

Ve stejném termínu na stejném místě 
„řádili“ i nadšenci, pohybující se kolem 
festivalu Stop Zevling. Ti jako netradič-
ní odměnu za propagaci své akce nabídli 
Dopravnímu podniku „zkulturnění“ hoj-
ně využívaného točitého schodiště a lávky 
právě na konečné stanici metra linky B. 
Jak se jim povedlo proměnit veřejný pro-
stor, stejně jako dalším mladým umělcům, 
můžete posoudit na přiložených fotogra-
fiích.  



Roční zúčtování daně z příjmů za rok 2013
Blíží se opět doba provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění. Podmínkou 
pro provedení ročního zúčtování je vyplnění a podepsání „Prohlášení poplatníka daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ (růžový dvojlist) a předložení všech 
dokladů do 15. 2. 2014. Po tomto datu již nelze provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem. 
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Miroslava Miková a Alena Vaňková

Nezdanitelné části základu daně
podle § 15 ZDP

Hodnota darů poskytnutých 
na veřejně prospěšné účely
§ 15/1 ZDP

Částka zaplacených úroků z úvěrů 
použitých na financování bytových 
potřeb

§ 15/3,4 ZDP

U koupě pozemku 

Úhrn příspěvků na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, 
penzijní pojištění nebo doplňkové 
penzijní spoření snížený o 12 000,- Kč
§ 15/5 ZDP

Zánik či ukončení PP
Pojistné na soukromé životní pojištění
§ 15/6 ZDP

Zánik či ukončení ŽP

Členské příspěvky zaplacené 
odborové organizaci
§ 15/7 ZDP
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky 
dalšího vzdělávání

§ 15/8 ZDP + zákon 179/2006 Sb + 
vyhláška 208/2007 Sb.

Roční limit  

Nejméně 1 000,- Kč nebo více než 2 % 
základu daně, nejvýše 10 % základu daně.
Jeden odběr krve = 2000,- Kč
(krevní plazma, krevní destičky, kostní 
dřeň a jiné složky)
Skutečně prokázané max. 300 000,- Kč 
ze všech úvěrů poplatníků v téže 
domácnosti

Při placení úroků jen po část roku 
nesmí uplatňovaná částka překročit 
1/12 z 300 000,- Kč za každý měsíc 
placení úroků (v jedné domácnosti)

V prokázané výši, maximálně lze 
odečíst 12 000,- Kč

V prokázané výši, maximálně 12 000,- 
Kč, i kdyby měl více smluv

Skutečně prokázané, do 1,5 % 
zdanitelných příjmů
maximálně do 3 000,-Kč
V prokázané výši, maximálně
- 10 000,- Kč poplatník
- 13 000,- Kč poplatník se zdrav. 
postižením
- 15 000,- Kč poplatník s těžším zdrav. 
postižením

Podmínky – doklady   
podle § 381 ZDP

-  doklad, ze kterého musí být jasné, kdo je příjemcem daru, 
hodnota daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum 
darování (na školství, kulturu, zdravotnictví, útulky pro 
zvířata apod.)

- darovací smlouva
- prohlášením poplatníka 
- smlouva o úvěru
-  výpis z listu vlastnictví potvrzující vlastnictví bytového 
domu, rod. domu nebo bytu ve vlastnictví

- nájemní smlouvu v případě, že se jedná o byt v nájmu
- doklad o trvalém pobytu, jde-li o užívání
-  stavebním povolením a po kolaudaci výpisem z listu vlast-
nictví u bytové potřeby

-  potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím členem 
nebo společníkem – družstva

-  potvrzením, v jaké výši byly zaplaceny úroky z úvěru ze stavební-
ho spoření, z hypotečního úvěru anebo z jiného úvěru poskyt-
nutého v souvislosti s těmito úvěry stavební spořitelnou, bankou

-  pokud nezahájí stavbu do 4 let, musí podat daňové přizná-
ní a dodanit si sám uplatněné úroky (ne už zaměstnavatel)

-  pokud zahájí, dokládá odpočet úroků kromě výpisu z LV 
též stavebním povolením nebo ohlášením stavby realizo-
vané na tomto pozemku

- smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem
- potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích
Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez 
nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bylo 
poplatníkovi vyplaceno odbytné, jedná se o příjem dle § 10, 
a zaměstnanec musí podat daňové přiznání, pokud byl základ 
daně v předešlých letech celkově snížen o více než 6 000,- Kč.
- poplatník musí mít pojistnou smlouvu uzavřenou jako 
pojistník a současně pojištění
Doklad – smlouva o soukromém pojištění nebo pojistka
- potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném
Při nedodržení podmínek z důvodu zániku pojištění nebo 
dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění 
odpočtu zaniká a jedná se o příjem dle §10 a zaměstnanec 
musí podat daňové přiznání, pokud byl základ daně v pře-
dešlých letech celkově snížen o více než  6 000,- Kč.
Potvrzení odborové organizace o výši zaplacených člen-
ských příspěvků.

Potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující 
výsledky dalšího vzdělání.

ODPOčty NeZDaNitelNých částí ZáklaDu DaNě, slev Na DaNi a DaňOvéhO ZvýhODNěNí



23Z PODNIKU

V  uvedených tabulkách jsou veškeré podmínky a dokla-
dy, které  jsou dány zákonem č. 586/1992 Sb. (ZDP 
– zákon o daních z příjmů), k odpočtu nezdanitelných 

částí základu daně, slev a daňového zvýhodnění. Bez těchto do-
kladů nemohou referentky personálního a mzdového oddělení 
provést odpočet při ročním zúčtování.

Ohledně  daňového  zvýhodnění  na  děti  upozorňujeme,  že 
veškeré změny vzniklé během roku, které mají vliv na uplatnění 
daňového zvýhodnění na dítě, je nutné vždy neprodleně nahlá-
sit  (bod  7.6.1  Pracovního  řádu)  a  přinést  potřebná  potvrzení 
do personálního a mzdového oddělení příslušné referentce. Ne-

bude tak zbytečně docházet k nedoplatkům na daních a s tím 
spojeným srážkám ze mzdy. 

V § 38i zákona o daních se uvádí: pokud plátce daně poskytl 
poplatníkovi daňové zvýhodnění vyšší než měl, může dlužnou 
částku na daňovém zvýhodnění dodatečně srazit, pokud neuply-
nulo 12 měsíců od doby, kdy bylo daňové zvýhodnění nesprávně 
poskytnuto.

Daň vyplývající z ročního zúčtování daňových záloh, která ne-
byla sražena vinou poplatníka, může být plátcem daně sražena 
do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž k nesprávné sráž-
ce došlo. 

Daňové zvýhodnění podle § 35 c 
a 35 d zákona

Daňové zvýhodnění na každé 
vyživované dítě v domácnosti

§ 35 c/1 ZDP

Daňové zvýhodnění na vyživované 
dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P
§ 35 c/7 ZDP

Z toho : 
- sleva na dani podle § 35 c

- daňový bonus

§ 35 c/3 ZDP

slevy na dani
§ 35 ba

Na poplatníka
§ 35 ba/1 a ZDP

Na manželku
§ 35 ba/1 b ZDP

Na pobírání invalidního důchodu pro 
invaliditu I. nebo II. stupně 
§ 35 ba/1 c ZDP

Na pobírání invalidního důchodu pro 
invaliditu III. stupně
§ 35 ba/1 d ZDP

Držitel průkazu ZTP/P
§ 35 ba/1 e ZDP

Student soustavně se připravující na 
budoucí povolání
§ 35 ba/1 f ZDP

Roční

13 404,- Kč na
1 dítě

26 808,- Kč

Alespoň 100,- Kč
max. 60 300,- Kč

Roční
odčítá se 
od vypočtené 
daně  

24 840,- Kč

24 840,- Kč
49 680,- Kč
držitelka průkazu 
ZTP/P – invalidita 
III. stupně

2 520,- Kč

5 040,- Kč

16 140,- Kč

4 020,- Kč

Měsíční

1117,- Kč na
1 dítě

2 234,- Kč

Alespoň 50,- Kč
max. 5 025,- Kč

Měsíční
odčítá se 
od vypočtené 
zálohy  

2 070,- Kč

210,- Kč

420,- Kč

1 345,- Kč

335,- Kč

Podmínky – doklady

- předložením RL dítěte k nahlédnutí a ověření
-  potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, že nárok 
na daňové zvýhodnění neuplatňuje on

-  u zletilých dětí potvrzení školy o soustavné přípravě na 
budoucí povolání

- stejné jako u daňového zvýhodnění 
- plus průkaz ZTP/P dítěte

-  pokud úhrn ročních příjmů dosáhne aspoň 6násobku 
minimální mzdy, tj. 6 x 8 000 = 48 000,- Kč

-  měsíční daňový bonus, pokud úhrn měsíčních příjmů 
dosáhne alespoň poloviny minimální mzdy, tj. 4 000,- Kč

Podmínky – doklady

- podepsané prohlášení
-  nenáleží poplatníkům, kteří pobírali starobní důchod  
k 1. lednu 2013

- podepsané prohlášení
- společná domácnost
-  vlastní příjem uplatněné osoby (nepřesáhl 68 000,- Kč za rok)
-  v případě uzavření manželství v průběhu roku za každý 
měsíc 2 070,- Kč, na jehož počátku již byla manželkou 
(manželem) poplatníka

- výměr o přiznání důchodu
- potvrzení o výplatě důchodu

Průkaz ZTP/P

335,- Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl považován 
za studenta
-  potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání, 
max. do 26 let věku, u prezenčního doktorského studia do 
28 let věku

Bližší informace vám rády poskytnou referentky oddělení 500250 – Personální a mzdové. 

Maximálně do výše vypočtené daně 

snížené o slevu na dani



Na tři týdNy v Praze 
Spolupráce DVB AG, tedy Drážďanských dopravních 
podniků (Dresdner Verkehrsbetriebe AG), a Střední 
průmyslové školy dopravní, a.s., jejímž zřizovatelem je DPP, 
probíhá v rámci programu Leonardo da Vinci již od roku 
2000. V návaznosti na tento program dorazili v listopadu 
2013 do Prahy němečtí studenti, aby poznali přednosti 
i možná úskalí hromadné dopravy v metropoli. 

24 zajímavosti

Cílem projektu leonardo 
da VinCi je zahraniční 
praxe žáků V oblasti 
odborného VzděláVání 
V dopraVě. 

C ílem projektu Leonardo da 
Vinci je zahraniční praxe žáků 
v oblasti odborného vzdělává-

ní v dopravě. Němečtí žáci tak absolvují 
podle navrženého učebního plánu praxi 
v Praze, DVB AG pak na oplátku za-
jistí praxi českých žáků v Drážďanských 
dopravních podnicích. Stáže jsou zamě-
řeny na zvýšení odborných kompetencí 
a na jazykovou výuku, přičemž součástí 
pobytu jsou také kulturní aktivity a po-
znávání života v navštívené zemi.

Z třítýdenního studijního pobytu ně-
meckých žáků v Praze ve dnech 10. až 
30. listopadu 2013 byl týden věnován te-
oretické přípravě, kterou zajišťovala škola, 
další dva týdny probíhala praktická výuka 
na pracovištích DPP pod dohledem pe-
dagogů SPŠD. V rámci teoretické přípra-
vy byli žáci seznámeni s takovými tématy, 
jakými jsou například systém vzdělávání 
v Čechách, bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, ochrana životního pro-
středí a likvidace nebezpečných látek, 
vliv výběru vhodných druhů dopravy 
na úsporu energií a na životní prostředí 
ve městech, MHD v Praze, její vznik 
a vývoj, či denní kontrola vozidel MHD. 
Během tohoto týdne se stážisté zúčastnili 
výuky angličtiny, poznali činnost školních 
fiktivních firem a pro odlehčení odehráli 
turnaj ve stolním tenise. 

Co se týče kulturních aktivit, navštívili 
mj. Technické muzeum, expozici Králov-
ství železnic, televizní věž na Žižkově, zú-
častnili se exkurze do Národního divadla, 
na letiště Václava Havla, do pivovaru Sta-
ropramen, prošli se historickým centrem 
Prahy a na Vyšehrad. 

Praktická část realizovaná na pracoviš-
tích Dopravního podniku dále zahrno-
vala kromě základních informací o reali-
zaci a řízení městské hromadné dopravy 
na Centrálním dispečinku otázky dopra-
vy tramvajové, autobusové i podzemní, 
jež byla pro stážisty vzhledem k absenci 
metra v Drážďanech obzvlášť zajímavá. 
Žáci byli seznámeni s problematikou 
tvorby jízdních řádů a plánů služeb řidičů, 
s plány nasazení dopravních prostředků, 
s prováděním jejich údržby a jejich vypra-
vení do provozu, poznali provoz konkrét-
ních pracovišť DPP, mnoho se dozvěděli 
také o informování cestujících, o fungo-
vaní Infolinky, o marketingu v DPP, zís-
kali poznatky o provozu a historii lanové 
dráhy, při návštěvě Muzea MHD se se-
známili s historií městské dopravy. Pro 
žáky byla také připravena Rallye PID, při 
níž měli dokázat, jak poznatky o pražské 
dopravě zužitkují v praxi.

Z nadšených slov samotných stážistů 
při závěrečném hodnocení je zřejmé, že 
jak poznatky o provozu a řízení městské 

hromadné dopravy, tak také realizované 
kulturní aktivity jim přinesly nové zna-
losti nejen o fungování dopravy v Praze, 
ale také o samotném městě, jeho histo-
rii a současném životě. Na konci pobytu 
obdrželi všichni žáci certifikáty o úspěš-
ném absolvování stáže. Součástí ukončení 
stáže bylo i zpracování prezentace, do níž 
studenti zahrnuli své třítýdenní poznat-
ky a jež následně slouží k předání naby-
tých zkušeností žákům, kteří se na pobyt 
mimo svou zemi teprve připravují. 

Obě instituce, tj. DVB AG a SPŠD, a. s., 
jsou přesvědčeny, že jejich mezinárodní 
spolupráce přispívá ke zvýšení úrovně 
vzdělávání a přípravy žáků, budoucích 
odborných pracovníků požadovaných 
na evropském trhu práce, a proto jsou 
rozhodnuty v realizaci výměnných stáží 
pokračovat.  

Text a foto: František Novotný



Vlevo: soška sv. 
Barbory v dole 
Kovárna v Krko-
noších.

Vpravo: Detail 
turbíny vodní elekt-
rárny Lipno.

Část expozice Mu-
zea průmyslových 
železnic ve Zbýšově 
u Brna.

Od Šumavy pO Sněžku
Ani v druhé polovině loňského roku Vědeckotechnický klub nezahálel a připravil pro své členy 
několik zajímavých akcí. Hned na začátku prázdnin je pozval do unikátního důlního díla Kovárna 
v Obřím dole v Krkonoších. Jistě si říkáte: důlní dílo? V Obřím dole? Nesmysl! Ale podzemí Sněžky 
skutečně ukrývá doly, a to hned ze dvou historických etap. Jednak to je soustava starých důlních děl 
z 16. století a pozůstatky rozsáhlého rudného průzkumu z 50. let 20. století. 
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A díky aktivitám speleologů z Al-
beřic se do tajemného podzemí 
mohou podívat i návštěvníci Kr-

konoš. Počasí naší návštěvě příliš nepřá-
lo, byli jsme tedy rádi, když jsme z deště 
mohli vstoupit do křivolakých chodeb 
vytesaných ve skalách našimi předky. 
Prohlídka trvala téměř tři hodiny a se-
stoupili jsme za svitu čelovek z povrchu až 
do hloubky 50 metrů na úroveň dědičné 
štoly Prokop.

V září 2013 nás čekala akce nazvaná 
Jihočeská anabáze. Na programu jsme 
měli návštěvu dvou elektráren, lipen-
ské vodní a temelínské jaderné. Cestou 
na jih jsme se zastavili nejprve v obser-
vatoři na Kleti, která je vyhlášená svým 
pozorováním blízkozemských planetek. 
Slečna průvodkyně byla evidentně veli-
ce zapáleným vědcem a přes kulometné 
tempo jejího výkladu byla návštěva ob-
servatoře zajímavá. A i když nám počasí 
nedopřálo zdejší výhled na Alpy, alespoň 
na chvíli se mraky otevřely a my mohli 
pozorovat Slunce. Další návštěva patřila 
vodní elektrárně na Lipně, která je umís-
těna v podzemní kaverně 160 metrů pod 
povrchem. Z blízkosti hráze lipenské ná-
drže sem vede šikmý výtah a právě jeho 
porucha zavinila, že při minulé návštěvě 
Lipna jsme se do podzemí nemohli podí-
vat. Ale jak se říká, kdo si počká… Ano, 
i nám se čekání vyplatilo. V loňském roce 
totiž probíhala rekonstrukce jednoho 
soustrojí, a měli jsme tak unikátní mož-
nost prohlédnout si i rozebraný generátor 
a turbínu zevnitř. 

Poslední zastávka našeho jihočeského 
putování patřila jaderné elektrárně Te-

Text a foto: Jan Ungrman

melín. První seznámení s jadernou ener-
getikou a vlastní elektrárnou proběhlo 
v informačním centru elektrárny na zá-
mečku Vysoký Hrádek v bezprostřední 
blízkosti elektrárny. Kromě řady modelů 
a informačních panelů jsme měli mož-
nost zhlédnout 3D film o jaderné energii 
a nahlédnout do mlžné komory, která 
zviditelňuje všechna záření, jež se vysky-
tují v našem okolí. Po absolvování nezbyt-
ných bezpečnostních prohlídek jsme pak 
mohli navštívit strojovnu elektrárny.

Další akcí našeho klubu byla návštěva 
unikátní nové budovy Národní technické 
knihovny v Dejvicích. Měli jsme možnost 
seznámit se s vlastní unikátní budovou 
knihovny, se způsobem půjčování, vracení 
a ukládání knih a dalších tiskovin. V ne-
poslední řadě jsme se pak mohli podívat 
do technického zázemí knihovny, tedy 
do serverovny, která je svým způsobem 
mozkem celé knihovny, do strojovny vzdu-
chotechniky, do strojovny stacionárního 
hasicího zařízení a do rozvodny zajišťující 
napájení budovy elektrickou energií.

Zatím poslední akcí byla návštěva Mu-
zea průmyslových železnic ve Zbýšově 
u Brna. Historie party nadšenců, která 
muzeum provozuje, ukazuje plně problé-
my, s nimiž se muzejnictví provozované 
v České republice mimo státní instituce 
potýká, ať už je to nedostatek financí, ne-
zájem o podporování zájmových sdružení 
či hamižnost. Na druhou stranu tohle 
malé muzeum ukazuje, že zapálená parta 
nadšenců se dokáže s nepřízní osudu po-
prat a zachovat pro budoucí generace kus 
naší historie.

Část exponátů tvoří samozřejmě důlní 
lokomotivy, ty lze vidět i na řadě dalších 
míst u nás. Větší část sbírky ale tvoří lo-
komotivy provozované na úzkorozchod-
ných drahách v řadě průmyslových pod-
niků. Pro mne byla krásným exponátem 
provozuschopná elektrická lokomotiva 
Siemens & Schuckert z roku 1908, slou-
žící neuvěřitelných 90 let v ústecké che-
mičce. Velkým lákadlem pro veřejnost 
je pochopitelně jediná provozuschopná 
z pěti parních lokomotiv, lokomotiva 
BS-80 z ČKD Praha, vyrobená v roce 
1951. Ta si tři roky odsloužila na růz-
ných stavebních drážkách a od roku 
1954 jezdila v Královodvorských žele-
zárnách u Berouna. Zmínil jsem dva 
exponáty, ale v muzeu je téměř třicítka 
lokomotiv a stovka vozů, vše opravováno 
a udržováno partou nadšenců. Nezbývá, 
než jim držet palce, aby jejich smělé plá-
ny do budoucna vyšly.

A jaké plány máme do letošního roku? 
O tom zase někdy příště. 



Letem dopravním světem
V nové rubrice jsme ze světového tisku vybrali dopravní zajímavosti z daleké Číny, australského 
Queenslandu, ale také blízké Budapešti či Švýcarska. Dvojí zastoupení má Londýn, a to pohledem 
do budoucnosti autobusů a vozů metra.
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Zuzana Meszárošová, foto: Marcel Heverle a archiv DPP

ZnovuZroZení tramvají v Číně
(Tramways&Urban Transit 11/2013, Railway gazette 11/2013)
Největší město Číny – Šanghaj – provozuje autobusovou a tro-
lejbusovou dopravu a především v současné době nejrozsáh-
lejší síť metra na světě (462 km), které denně přepraví 8,5 mil. 
cestujících. Shanghai Transport & Port Authority (Šanghajský 

dopravní a námořní úřad) 
nově odsouhlasil výstavbu 
90 km dlouhé tramvajové 
sítě o 6 linkách, obsluhu-

jící jihozápadní oblast Šanghaje – Songjiang. Trasa bude mít 118 
zastávek a měla by být pouze první fází projektu čítající 800 km 
tramvajových kolejí ve městě. Zástupci Shanghai Transport & 
Port Authority čerpali inspiraci i v ČR – v květnu 2013 navštívili 
pražský Dopravní podnik, kde se zajímali především o kolejo-
vou dopravu a rozvoj a údržbu tramvajové sítě v Praze (DP 
kontakt č. 6/2013). 

tramvaje na pobřeží tichého oceánu 
(Tramways&Urban Transit 11/2013)
Gold Coast, šesté největší město Austrálie na jihovýchodě 
Queenslandu, je známé především pro své slunečné subtro-
pické klima, surfařské pláže, plavební cesty a průplavový sys-
tém. Za posledních deset let zde vzrostl počet obyvatel o tře-

tinu, a to bylo společně 
s rostoucím znečištěním 
ovzduší hlavním důvodem 
pro vypracování studií do-
pravního plánu městské 
rady na zlepšení dopravní 
situace pomocí využití leh-
ké kolejové dopravy nebo 
systému Bus Rapid Transit 
(u nás metrobusy) v roce 

1998. Ve všech hlediskách, včetně preference samotných oby-
vatel, se pro Gold Coast ukázalo jako nejlepší řešení vyprojek-
tování nové pobřežní tramvajové dráhy. PPP projekt, na němž 
se v konsorciu mimo jiné podílí i Bombardier Transportation 
Australia s dodávkou 14 tramvají Flexity 2 (kabina je vzhledem 
k lokalitě vytvořena ve tvaru mořské vlny), se začal realizovat 
v roce 2012, první fáze dlouhá 13 km se 16 zastávkami bude 
uvedena do provozu v průběhu roku 2014. 

Londýnská výstava daLa nahLédnout do budoucnosti metra 
(Tramways&Urban Transit 12/2013)
V londýnské loděnici Royal Victoria Docks byl v rámci výsta-
vy „Going Underground: Our Journey to the future“ (Ces-

tování pod zemí: Náš výlet do bu-
doucnosti), konané od ledna 2013 
u příležitosti oslav 150 let výročí 
londýnského metra, představen 
model vozu metra Siemens Inspiro 
v životní velikosti. Model je podle 
výrobce o 30 % energeticky úspor-

nější a o 20 % světlejší než podobné moderní vlaky, což umožní 
v budoucnu jezdit s nižšími provozními náklady a zároveň svět-
lým, otevřeným a plně klimatizovaným interiérem. 

od roku 2015 ve Švýcarsku s Čipovou kartou 
(Eurotransport 5/2013)
Za poslední desetiletí veřejná doprava ve Švýcarsku roste, po-
zadu nezůstávají ani potřebné inovace. Od roku 2001 vzrostl 
počet cest MHD o 30 %, ujeté kilometry stouply o 40 %. 
Ve švýcarské dopravě jde především o ideální kombinaci dál-
kové, městské hromadné a tu-
ristické dopravy, do níž inves-
tuje federální vláda, jednotlivé 
kantony a komuny (potažmo přímo plátci daní) průměrně  
8 mld. CHF ročně (178 mld. Kč). V dopravní síti, čítající téměř 
250 provozovatelů všech typů dopravy, platí stejné jízdné bez 
ohledu na společnost, jízdní řád nebo číslo spoje. Dalším stup-
něm v integraci celého systému bude od roku 2015 nahrazení 
všech druhů jízdenek platných na území Švýcarska elektronic-
kou čipovou kartou. 

Červené autobusy jeZdí „ZeLeně“ 
(Eurotransport 5/2013)
S počtem více než 8500 vozů je Transport for London (TfL) 
provozovatelem s největším autobusovým vozovým parkem 
v Evropě. I přes nárůst ujetých kilometrů a vzrůstající počet 
cestujících však zde emise polétavého prachu klesly z 200 tun 
ročně v roce 1997 na 18 
tun za stejné období nyní, 
nicméně autobusová do-
prava se stále podílí 20 % 
na emisích NOx v rámci 
veškeré povrchové dopra-
vy v Londýně. Ve spolupráci 
se starostou města Londýn 
Borisem Johnsonem reali-
zuje TfL v roce 2010 vyhlášenou „Air Quality Strategy“ (Stra-
tegie kvality ovzduší). Průměrné stáří londýnských autobusů je 
6 let, celkově je nyní v provozu 420 hybridních vozů – do roku 
2016 by jich mělo být 1700, což představuje 20 % z celkového 
počtu. Společnost vyvinula „nejčistší“ hybridní naftový autobus 
na světě a zároveň instaluje filtry pro redukci emisí polétavého 
prachu na všechny starší modely a sestrojila zařízení „Selecti-
ve Catalitic Reduction“ (SCR) snižující hodnoty výfuku NOx 
o 88 %, kterým bude vybaveno dalších zhruba 900 vozů.  

evropská banka financuje odbavovací systém v budapeŠti 
(Eurotransport 5/2013)
Evropská banka pro obnovu a rozvoj přispěla půjčkou 54,5 mi-
lionu EUR (1,5 mld. Kč) na nový odbavovací systém v městské 
hromadné dopravě v Budapešti. Město si od náhrady zastaralé-
ho systému papírových jízdenek a mechanických označovačů sli-
buje zvýšení výnosů z jízdného a díky větší pohodlnosti systému 
při přestupných jízdách i procentuální nárůst cestujících. 



Lednový historický kaleidoskop
Také v letošním roce budeme pokračovat s historickým kaleidoskopem, kterým si budeme připomínat 
různé události z historie pražské městské hromadné dopravy. První příspěvek je opět věnován 
historii pražského metra, druhým si připomeneme, jak dlouho používáme předplatní jízdenky, 
a nakonec vzpomeneme výročí další pražské měnírny.
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před 40 Lety metro ZahájiLo 
ZkuŠební provoZ
Do  roku  1974  vstupovaly  Dopravní 
podniky  hlavního  města  Prahy  se  zcela 
novým  dopravním  prostředkem  –  pod-
zemní  dráhou.  Zatím  ještě  nebyla  ur-
čena  pro  běžné  cestující,  nicméně  sen 
několika  generací  se  nezadržitelně  blížil 
svému uskutečnění. Poté, co se v závěru 
roku 1973 uskutečnily první technologic-
ké a ověřovací jízdy, bylo vše připraveno 
k zahájení zkušebního provozu. „Při jíz-
dách byl dodržen stanovený režim a nepro-
jevily se žádné překážky, bránící zahájení 
zkušebního provozu 1. p. ú. C od 1. 1. 1974,“ 
zapsal do protokolu o výsledku ověřovací 
jízdy dne 29. 12. 1973  ředitel DP-Me-
tro  Ing.  Jaroslav  Valášek.  Úkol  uložený 
usnesením vlády ČSR č. 22 z roku 1970, 
zahájit zkušební provoz pražského metra 
k 1. lednu 1974, tak byl splněn. 

Ačkoliv  příkaz  generálního  ředitele 
č. 29 z 27. prosince 1973 stanovil pro za-
hájení zkušební provozu právě 1. leden, 
oficiální  slavnostní  zahájení  proběh-
lo až o den později, ve středu 2.  ledna. 
Byl  to  organizačně  náročný  den.  Štáb 
pro řízení zahajovací jízdy se scházel už 
ve tři hodiny ráno. Půl hodiny poté bylo 
provedeno  uzavření  traťového  úseku 
Kačerov  –  Sokolovská  jízdou  nezávis-
lým trakčním prostředkem. Ale už dvě 
hodiny  předtím  probíhaly  prohlídky 
kolejiště a od půlnoci byly v pohotovosti 
dvě  motorové  lokomotivy  řady T  212, 
určené  ve  čtyři hodiny  ráno pro posun 
oficiální soupravy z depa ke služebnímu 
nástupišti. Těsně před sedmou ráno pře-
jely už  vlastní  silou  vozy 1010  a 1020, 
které soupravu tvořily, k nástupišti stani-

ce Kačerov, aby si je mohli prohlédnout 
oficiální hosté. V osm ráno se uskutečnil 
mítink  zaměstnanců  DP-Metro  s  ofi-
ciálními hosty a čas 8:30, to byla podle 
jízdního řádu ta hlavní chvíle stanovená 
pro odjezd slavnostní soupravy směrem 
do stanice Sokolovská. 

V pražském metru  ještě  zbývalo hod-
ně práce, a tak první jízdy měly stále spíš 
ověřovací charakter a nekonaly se každý 
den. Ve zmíněném příkazu ing. Lacka se 
ostatně  také uvádělo,  že  „období zkušeb-
ního provozu musí být intenzivně využito 
k dokončení všech stavebních i montážních 
technologických prací v prostorách přilé-

hajících ke stanicím metra (vestibuly, pod-
chody) a k provedení povrchových úprav. 
Mimořádná pozornost musí být věnována 
odstraňování přejímacím a kolaudačním 
řízením i zkušebním provozem zjištěných 
vad a nedodělků.“ 

V pátek 4. ledna v noci se uskutečnily 
jízdy  spojené  s  měřením  a  kontrolami 
všech  typů  kolejových  obvodů  a  jejich 
součinnosti  se  zabezpečovacím  zaří-
zením. Také  se  prověřoval  vliv  ocelové 
konstrukce  v  tubusu  mostu  na  činnost 
kolejových obvodů. Začaly probíhat rov-
něž  jízdní  části  první  etapy  technicko- 
-policejní zkoušky vozů Ečs. „Tébézetku“ 
absolvovaly jako první vozy 1010 a 1020 
v noci z 15. na 16. ledna mezi stanice-
mi  Budějovická  a  Mládežnická  (dnes 
Pankrác). Později, 25. ledna 1974, vydal 
odbor výstavby Národního výboru hlav-
ního města Prahy souhlas s pomocným 
provozem  k  provádění  zkoušek  vozů 
Ečs a ověřování způsobilosti potřebného 
zařízení na nezkolaudované trati metra. 
Tehdy stále platil jako termín oficiálního 
zahájení provozu s cestujícími 1. červe-
nec 1974. 

Pavel Fojtík, foto: archiv DPP a autor

›››

Dole vlevo: Stanice 
Sokolovská, 2. ledna 
1973. Dvouvo-
zová souprava 
1010+1020 se 
chystá na zpáteční 
cestu na Kačerov.

Dole vpravo: 
Generální ředitel 
Dopravních podni-
ků hlavního města 
Prahy ing. Mikuláš 
Lacek, velký propa-
gátor metra, nastu-
puje do zahajovací 
soupravy.

Je středa 2. ledna 1974. 
Stanice Kačerov. Slavnostní 
zahájení zkušebního provozu 
pražského metra začíná.
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před 115 Lety ZaČaLy pLatit první 
„tramvajenky“
Od 1. ledna 1899 se poprvé mohli ně-
kteří  cestující  v  pražských  tramvajích 
prokazovat „permanentními lístky před-
platními“, které byly zavedeny 20. října 
1898. Bohužel nevíme, jak první „tram-
vajenky“ vypadaly. Mohly se používat jen 
na tratích Elektrických podniků králov-
ského hlavního města Prahy. V ostatních 
samostatných dopravních podnicích,  tj. 
na  obou  dráhách  Františka  Křižíka, 
na Elektrické dráze Smíchov – Košíře, 
ani na  lanovkách  se používat nemohly. 
První  předplatní  jízdenky  si  nekoupilo 
mnoho  lidí.  Jízdenku  s  roční  platností 
si pořídilo 14 cestujících a dalších 15 si 
zakoupilo  jízdenku  půlroční.  Celkem 
tedy v pražských tramvajích od 1. ledna 
1899  cestovalo  prvních  29  průkopníků 
nového typu odbavování. Zdá se vám to 
málo? Roční  jízdenka  stála  120 korun, 
což  byl  tehdy  600násobek  normálního 
jízdného.  Jízdenka  se  proto  vyplatila 
především  těm  cestujícím,  kteří  museli 
jezdit během dne tramvají vícekrát. Při 
prvním vystavení jízdenky se platil ještě 
manipulační poplatek ve výši 1 koruna. 
Jízdenky se prodávaly v pokladně Elek-
trických  podniků  ve  Staroměstské  trž-
nici. Měsíční předplatní síťové jízdenky 
byly zavedeny až šest roků později, od 1. 
května  1905.  Ty  už  si  mezi  veřejností 
získaly mnohem větší oblibu.

„Tramvajenky“,  či  „legitky“,  jak  se 
předplatním  časovým  jízdenkám  mezi 
veřejností  nejčastěji  říkalo,  během  de-
setiletí  pochopitelně  doznaly  četných 
změn, a především se  jich objevila celá 
řada různých druhů pro různé kategorie 
cestujících či s různou délkou platnosti. 
O  oblibě  předplatních  jízdenek  svědčí 
i  skutečnost, že v roce 2006 činil podíl 
předplatních  jízdenek  na  tržbách  už 
56,38  %.  Největší  změnou  se  stalo  za-
vedení  elektronických  karet  opencard 
v roce 2008. 

měnírna u domova budeČ
Výše  uvedené  označení  možná  řekne 
něco jen místním. Mezi energetiky Do-
pravního podniku  ji  samozřejmě známe 
jako měnírnu Bělehradská. Patří do sku-
piny  sedmi  pražských  dosud  sloužících 
meziválečných  měníren.  Byla  to  vlastně 
poslední tramvajová měnírna, která byla 
před  okupací  Československa  postave-
ná. Od počátku roku 1939 byla nejdříve 
ve  zkušebním  provozu,  ale  ještě  v  prů-
běhu ledna se dočkala provozu trvalého.
Jejím  úkolem  bylo  definitivně  nahradit 
už nevyhovující  konvertorovou měnírnu 
u vodojemů v Sokolské ulici z roku 1923. 
Část  výkonu  staré  měnírny  převzala  už 
v roce 1936 měnírna v Opletalově (tehdy 
v Lützowově) ulici. 

Pro novou měnírnu v Bělehradské ulici 
byl vybrán pozemek v dolní části Vino-
hrad,  těsně přiléhající k budově ženské-
ho  domova  Budeč.  Výhodou  pozemku 
byla příznivá cena, nevýhodou jeho malá 

šířka  a  složité  výkopové  práce.  Protože 
Elektrické podniky hlavního města Pra-
hy nebyly  jen městským dopravcem, ale 
také výrobcem a distributorem elektřiny, 
bylo naprosto samozřejmé, že budova ob-
sahovala nejen tramvajovou měnírnu, ale 
také rozvodnu a spínací stanici distribuční 
energetické  sítě  vysokého napětí 22 kV. 
S ohledem na umístění měnírny ve svahu 
autoři řešili stavbu jako přízemní budovu 
se suterénem po celé délce a s odstupňo-
vaným patrem ve směru podélném. Bu-
dova byla označována jako architektonic-
ký doplněk domova Budeč. 

Možná, že právě tak 
nějak vypadala první 
roční jízdenka. Des-
ky z kartonu pole-
pené svrchu tenkou 
kůží a zevnitř 
plátnem. Tento zby-
tek staré předplatní 
jízdenky neumíme 
datovat. Kolem roku 
1909 už byly desky 
obvykle potažené 
plátnem.

Kromě „tramva-
jenek“ existovaly 
souběžně také 
předplatní bloky 
s 25 jízdenkami, 
které si cestující 
koupil u průvodčího 
a používal je jen 
v případě potřeby, 
třeba až za týden či 
později. Bloky byly 
o něco málo levněj-
ší než samostatné 
jízdenky. Tato bloko-
vá jízdenka pochází 
z roku 1899.
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Stavební  práce  začaly  v  červnu  1937, 
ale  pod  vlivem  různých  okolností  došlo 
ke zdržení, takže budova byla hotová až 
v  červenci  1938.  Montáž  technologie 
pak zdržela mobilizace v září 1938. Pro 
pohon tramvají byly v měnírně nainsta-
lovány  dva  rtuťové  usměrňovače,  každý 

o výkonu 1200 kW, 2000 A při 600 V, 
přetížitelnými o 50 % po dobu dvou ho-
din. Usměrňovače byly umístěny ve střed-
ní části přízemí, v tzv. strojovně. Severně 
od ní, směrem k Budči, byla manipulační 
místnost pro ovládání celé stanice a za ní 
sociální  zázemí a malá kancelář. V  jižní 

části se nacházela místnost pro dva trans-
formátory  pro  usměrňovače.  Do  patra 
byla umístěna kobková rozvodna 22 kV, 
do suterénu pak chlazení transformátorů, 
rozvaděče usměrňovačů, silnoproudý roz-
vaděč feedrů, kompresorová stanice, trafo 
vlastní spotřeby, skladiště, akumulátorov-
na a další zařízení. 

Stanice se stala významným posílením 
tramvajové  sítě  v  Praze.  Vnější  podoba 
měnírny  se  od  roku  1939  změnila  jen 
nepatrně –  zmizela pouze původní  vra-
ta  určená  pro  transport  transformátorů. 
Architektura měnírny je tak významnou 
autentickou  ukázkou  řešení  účelových 
energetických  staveb  v  sousedství  obyt-
ných domů. Měnírna v Bělehradské ulici 
slouží tramvajím už 75 let. 

Tak vypadala mě-
nírna Bělehradská 
12. prosince 2013 
na snímku z mo-
bilního telefonu. 
Její historickou 
fasádu „zdobí“, 
jako mnoho jiných 
podobných staveb, 
graffiti. Z původní 
výbavy stanice chybí 
vlajková žerď.

Pro srovnání 
připomeňme, jak 
vypadala měnírna 
v Bělehradské před 
75 lety. Chyběly tu 
stromy. V pozadí 
je ženský domov 
Budeč.

Strojovna měnírny 
s původními rtuťo-
vými usměrňovači 

v lednu 1939.

Strojovna měnírny 
s původními rtuťo-
vými usměrňovači 

v lednu 1939.

Strojovna měnírny 
s původními rtuťo-
vými usměrňovači 

v lednu 1939.
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Kino
Kolotoč filmových premiér a novinek 
se nezastaví ani v lednu. Pojďme si tedy 
představit pár z těch, které by se měly 
dostat do našich kin. Hned na začátek 
měsíce je připraven třeba samurajský akč-
ní fantasy film 47 Róninů s Keanu Ree-
vesem v hlavní roli. Středověké Japonsko 
a skupina Róninů, tedy samurajů, jež při-
šli o svého pána, a tím i o čest a postavení 
na společenském žebříčku, se spolu s na-

lezencem Kaiem (zčásti Britem, zčásti 
Japoncem, jehož představitelem je právě 
Keanu Reeves) snaží porazit ty, kteří je 
o pána připravili – zákeřného lorda Kiru 
a čarodějku Mizuki. Z dalších premiér 
bych rád upozornil na návrat Sylvestera 
Stallona na filmová plátna a vlastně také 
znovu do ringu. Tvůrci filmu o chysta-
ném souboji dvou boxerů „ve výslužbě“, 
nazvaném Zpátky do ringu, slibují spíše 
komediální ladění snímku, jehož největ-
ším tahákem mohou být zejména jmé-
na hlavních představitelů, když se vedle 
Stallona objeví jako druhý boxer Robert 
De Niro. Pro příznivce českých filmů jsou 
pak v lednu připraveny premiéry kome-
die Něžné vlny (na snímku) režiséra Jiří-
ho Vejdělka z prostředí závodních plav-
ců a akvabel nebo snímku Vejška v režii 
Tomáše Vorla, navazujícího na graffiti 
komedii Gympl, znovu s Jiřím Mádlem 
a Tomášem Vorlem ml. v hlavních rolích.

DivaDlo
Svou pozornost můžeme protentokrát 
zaměřit například na scénu Divadla Ka-
lich, která pravidelně nabízí jak muzikálo-
vá, tak i činoherní představení. V prvních 
měsících nového roku jsou na programu 
osvědčená muzikálová čísla jako Johanka 
z Arku, Pomáda, Touha nebo Osmý svě-
tadíl (na snímku) s písněmi skupiny Elán 
i již klasické činoherní komediální tituly 
divadla, jako je například Nahniličko 
Jana Krause nebo Bez předsudků s Janou 
Paulovou a Pavlem Zedníčkem. Zají-
mavým titulem může být také hudební 
retrokomedie Ondřeje Havelky Zločin 
v Posázavském Pacifiku, kde se v příběhu 
propojují světy prvorepublikových tram-
pů a rodícího se filmového průmyslu, to 
vše doplněno a umocněno trampskými 
písněmi dvacátých a třicátých let minu-
lého století. Na programu divadla se sice 
objevuje relativně sporadicky, ale v plánu 
je například na čtvrtek 13. února.

výstavy
Až do začátku dubna můžete v Salmov-
ském paláci na Hradčanech navštívit 
výstavu Ludvík Kuba – poslední impre-
sionista. Soubornou výstavu děl malíře 
Ludvíka Kuby připravila Národní galerie 
v Praze ke 150. výročí jeho narození. Ces-
ta Ludvíka Kuby (1863–1956) k malířství 
byla dlouhá a komplikovaná. Zpočát-
ku využíval kresbu a akvarel k drobným 
ilustracím při svých cestách do Srbské 
Lužice, na Balkán a Podkarpatskou Rus, 
kde se věnoval sbírání lidových písní. Pro-
blémy s financováním sbírky Slovanstvo 
ve svých zpěvech ho přivedly k radikální 
životní změně, v roce 1893 odjel do Paří-

že s cílem věnovat 
se výhradně malíř-
ství. Zásadním se 
pro něho stal pobyt 
v soukromé škole 
Antona Ažbeho 
v Mnichově v le-
tech 1896–1904, 
kde se setkal s rus-
kými umělci Vasi-
lijem Kandinským 
a Alexejem Javlen-
ským. Od roku 
1904 žil ve Vídni 
a do Čech se natr-
valo vrátil až v roce 
1911. Výjimečně 

dlouhá umělecká kariéra činí z Ludvíka 
Kuby umělce dvou staletí. Jako většina 
jeho vrstevníků byl ovlivněn impresi-
onismem a secesí. Současná přehlídka 
představuje průřez děl od konce 19. sto-
letí až do 50. let 20. století, včetně obrazů 
a kreseb ze soukromých sbírek, které ještě 
nikdy nebyly veřejně vystaveny.

HuDba
Na neděli 9. února se do O2 areny chystají 
příznivci filmových melodií Ennia Mor-
riconeho. Je zde totiž připraven exkluziv-
ní koncert, kde zazní jeho filmové hity 
od těch starších westernových až po nej-
novější skladby. Celý koncert bude dirigo-
vat legendární skladatel Ennio Morricone 
osobně. A že bude z čeho vybírat, je jasné. 
Vždyť Morricone složil hudbu k více jak 
500 filmům (např. známá je melodie z fil-
mu Tenkrát na Západě) a spolupracoval 
s nejlepšími světovými režiséry, jako jsou 
například Sergio Leone, Paolo Pasolini, 
Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, 
Roman Polanski, Warren Beatty, Pedro 
Almodóvar či Quentin Tarantino. 

Kam v Praze za Kulturou
Milan Slezák, foto: archiv DPP
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vítězný text  
bubliny z čísla 12
zaslal Ladislav Müller, 
a sveze se tak historic-
kou soupravou metra 
v rámci programu zá-
žitkové turistiky.

tajenka z minulého čísla skrývala dokončení vtipu: Dcera našla pod stromečkem večerní šaty. „Mami, co je to za látku?“ „To je přírodní hedvábí.“ 
„Od toho malinkého, nehezkého červíka?“ „Že se nestydíš takhle mluvit o vlastním otci!“

Fotosoutěž pro vnímavé cestující

Jaký objekt autobus míjí? 
Odpovězte správně na soutěžní otázku a získejte publikaci 110 výletů 
s Dopravním podnikem a 2 vstupenky do galerie Jaroslava Fragnera. 
Text zašlete nejpozději do čtvrtka 30. ledna 2014 na e-mailovou adre-
su: soutezdpk@dpp.cz (předmět: Fotosoutěž).

Křížovka:  tajenka skrývá citát bohumila Hrabala (1914 – 1997):  Pořádná knížka není pro to, aby čtenář líp usnul, ale vyskočil z postele a rovnou 
v podvlíkačkách ...

›››

›››

MaMinko, kterou si 
vezmeme domů?



Kromě Pěveckého sboru 
DPP se v rámci „nalaďování 
se v metru“ mj. představili: 
kapela Screwballs, pěvecký 
sbor Bruncvík či dětský sbor 
Klíček.

Koledy v paletě žánrů
Pražské metro se podruhé před vánočními svátky rozeznělo hlasy a tóny v rámci akce Nalaďte se v metru. 
Ve středu 18. prosince se ve vestibulech stanic metra Můstek A, Muzeum A/C, Florenc C a Prosek představila 
během třech a půl hodiny desítka souborů.

V   horní  části  Václavského  ná-
městí jsem mezi stánky s před-
vánočními  produkty  zastihl 

členy Pěveckého  sboru DPP u kelímků 
s  horkými  nápoji.  Byl  důvod.  Chladná 
podlaha vestibulů stanic metra po něko-
likahodinovém stání udělá své, a tak jsem 
se  rád  přidal.  Bylo  před  osmou  večerní 
a právě skončil další díl vánoční varianty 
úspěšné akce Nalaďte se v metru. Zatím-
co třeba členové kapely Screwballs museli 
bubny, basu či bedny odnosit do aut, pěvci 
už mohli zahřívat hlasivky. A vzpomínat. 
Rok 2013 byl pro pěvecký sbor zajímavý 
odvážnými akcemi, jako např. nastudová-
ním Brixiho mše Missa Pastoralis. Sbor 
také  dostal  nové  piano,  snažil  se  získat 
nové  členy  a  zároveň  ve  shonu  dnešní 
doby a náročnosti zkoušek udržet ty stá-
vající.  Kvalitní  příprava  byla  nutná  mj. 
i pro náročný program, který se k Váno-
cům  tradičně  váže,  zakončený  letošním 
Tříkrálovým koncertem.  
V rámci programu Nalaďte se v metru 

Pěvecký sbor DPP vystoupil od 18 hodin 
na Florenci a poté od 19 na Muzeu, a to 
nejen s koledami a vánočními písněmi, ale 
i  známými  filmovými melodiemi,  třeba 
z Mrazíka. Již zmíněná legenda českého 
rock´n´rolu a  rockabilly,  skupina Screw-
balls, vedle svých hitů rovněž zařadila ko-
ledy. Podstatně blíže k vánoční tematice 
měl  chlapecký  pěvecký  sbor  Bruncvík, 
který přímo vánočním repertoárem dis-

ponuje.  Potlesk  od  cestujících  v  metru 
si vysloužil  také sbor Klíček z Prahy 13 
a International Choir of Prague. V tomto 
sboru se setkávají jak děti, tak dospělí nej-
různějších  národností.  Neměli  bychom 
zapomenout na Hudební školu Yamaha, 
která působí v Praze 9 při centru Knof-
lík,  dále  Ventovu  dechovou  harmonii, 
známou nejen z domácích pódií, či Jiřího 
Šámala  a  jeho  neobvyklý  nástroj  Hang 
Drum.  K úplnosti seznamu hudebníků 
zbývá dodat stálici „nalaďování se v me-
tru“,  a  to  Konzervatoř  Jaroslava  Ježka 
(KJJ):  její  jazzový kvartet a zejména Big 

Band VOŠ KJJ, který opět rozhýbal davy 
na Florenci.
Výčet hudebních těles značí a v před-

vánočním  shonu  množství  posluchačů 
dokládá, že pestrá paleta žánrů s ústřed-
ním  vánočním  tématem  zafungovala. 
Všem účinkujícím, kteří odolali virózám 

a našli v kalendá-
ři  koncertů  čas 
potěšit  cestující 
pražského  metra 
neobvyklou  pro-
dukcí, patří velký 
dík. 

Petr Ludvíček, foto: Petr Hejna
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