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Předmluva 
 

 Je to již rok, co Spolek pražské kolejové dopravy uveřejnil své první dílo – 
ročenku pražských tramvají za rok 2007. Celý spolek prošel od minulého ledna spoustou 
změn. Mnoho jsme se naučili a překvapilo nás množství lidí, u kterých naše ročenka 
vzbudila zájem. Tento zájem nás podpořil v tvorbě dalšího stěžejního díla naší činnosti – 
publikaci 100 let vozovny Strašnice. Doufáme, že se Vám i  letošní ročenka bude líbit a 
že naše dílo snese srovnání minimálně s předešlou ročenkou. Pro lepší přehlednost 
našeho díla jsme se rozhodli, že opět rozdělíme témata ročenky do tří tematických 
okruhů – vozy, infrastruktura a akce DP. 
 Nyní ale již k letošnímu roku. Když jsme se domnívali, že jsme všechna témata již 
v minulé ročence vyčerpali, nebyla to pravda. Naopak, jak čas plynul, dělo se toho 
v pražské dopravě tolik, že letošní ročenka je téměř dvojnásobná oproti té minulé. I 
přesto doufáme, že kvantitativně zvyšující se tendence nezhorší kvalitu našeho díla. Tu 
nemůžeme posoudit, proto ji prosím posuďte vy na následujících stránkách. 
 Rok 2008 znamenal pro pražské tramvaje mnoho změn. Mezi ty nejdůležitější 
( kterými se samozřejmě v ročence důkladně zabýváme ) uveďme například prodloužení 
tramvajové trati do Radlic, přerušení provozu tramvají na Letné nebo rekonstrukci 
tramvajové tratě pod Vyšehradským tunelem. I ve vozovém parku došlo k mnohým, 
převážně pozitivním změnám – počet nasazených nízkopodlažních vozů překročil 
padesátku, množství zrekonstruovaných vozů opět vzrostlo. 
 Všechny podrobnosti najdete na následujících stránkách. Ve třech kategoriích je 
uvedeno třiadvacet témat, které nějak souvisí s pražskými tramvajemi a rokem 2008. 
 
        Děkujeme Vám za přízeň. 
 

    Za Spolek pražské kolejové dopravy Václav Brejška 
 
 

V Praze 14. 2. 2009 
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VOZY 
 

 V následující kapitole Vám představíme témata o prvku, který je na 
tramvajové dopravě obecně nejvíce vidět – tramvajové vozy. Jaký byl rok 
2008 z hlediska nákupu, modernizací a změn týkajících se vozového parku? 
Nejen to se dozvíte v následující kapitole. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOVINKY VE VOZOVÉM PARKU V ROCE 2008
OSOBNÍ VOZY: 

NOVÉ VOZY: MODERNIZOVANÉ VOZY: 
14T                                              9135 – 9161 T3R.P.                                         8554 - 8574 
 T3R.PLF                                     8255 - 8262 

PRACOVNÍ VOZY: 
 Cvičné T3R.P.                            5524 - 5526 

Vozy 4 



Modernizace vozů T3 
 
Oproti loňskému roku modernizace vozů T3R.P poklesly z rekordních 40 vozů na polovinu. U vozů 

T3R.PLF došlo ke vzestupu z minulých 5 vozů na letošních 7. I když se na první pohled zdá, že modernizační 
program musel být letos neúspěšný, opak je pravdou. Vozy T3R.P byly jako takové již v době své 
modernizace prakticky „zastaralé“. Šlo pouze o kvalitnější verzi T3, která zde měla přečkat do zprovoznění 
vozu 15T. A jelikož práce na prototypu 15T vrcholí, pro změnu končí modernizační program vozů T3R.P. 
V budoucnu se počítá již jen s modernizací vozů T3R.PLF, které zde jako nízkopodlažní mají delší úděl, a 
k nim maximálně několik vozů T3R.P jako vleky. 

Letošní práce na vozech T3R.P již jen 
doplnily 2 vozy (8554 a 8555) do stavu vozovny 
v Kobylisích, jejíž vozový park nyní čítá pouze 
vozy T3R.P. Další série vozů (8556 – 8563) byla 
určena pro vozovnu Hloubětín, která nutně 
potřebovala sólo vozy s digitální orientací pro 
vypravení svých nočních spojů, pro které od 
června platí nařízení, které ustanovuje pouze 
vypravování vozů s tímto typem orientací.  

Poslední, zatím nedokončená série vozů 
(výhledově se počítá s cca 20 vozy) T3R.P, 
přináší do pražského vozového parku vozů T3R.P 
určitou „renesanci“. Jde o vozy, které jsou 
přednostně určeny k tomu, aby byly využívány 
jako vlečné vozy v soupravě T3R.PLF + T3R.P. 
Pokusy o provozování vozů T3R.PLF v soupravě 
začaly někdy okolo března roku 2008 kvůli tomu, 
že nebylo potřeba tolik sólo nízkopodlažních vozů, 
naopak začal být nedostatek delších 
nízkopodlažních vozů. Proto byly nejprve           
(v omezené míře dodnes) k vidění soupravy T3R.PLF + T3R.PV, které měla domovská vozovna Vokovice 

k dispozici, později se po tomto úspěšném 
pokusu rozhodlo vyrobit k vozům T3R.PLF 
ucelenou omezenou sérii vlečných vozů T3R.P, 
které se nyní po kusech dodávají ke svým 
nízkopodlažním čelním vozům. 
 Jak už bylo zmíněno výše, s dalšími vozy 
T3R.P se výhledově nepočítá, výjimku tvoří již 
pouze několik vozů, které budou určeny jako 
vlečné za vozy T3R.PLF. Další modernizace 
těchto vozů nahradí zcela nové vozy 15T. Díky 
tomuto kroku už se také zdaleka nepoužívá 
k modernizaci všech vyřazených vozů T3         
(a jejich modifikací), dokonce už přebývají i 
technické průkazy vozů, jenž se využívaly jako 
„doklady“ pro modernizované vozy – ač šlo 
vlastně o novostavby. Letos se tedy dá 
předpokládat, že „šrotací“ vozů T3 s papíry 

rapidně přibude. 
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Staré uspořádání, souprava T3R.PLF + T3R.PV, 
kdy je na první pohled patrné estetické 
„kolísání“ odlišných nátěrů. 

Nové vozy vypadají v soupravě po estetické stránce 
daleko lépe –  souprava působí uceleným dojmem. 

Text a fotografie: Jakub Hradil



Škoda 14T 
 
Již třetím rokem můžeme potkávat moderní 

nízkopodlažní vozy Škoda 14T v ulicích Prahy.  
V současnosti je v Praze již většina vozů, celkově 54 
kusů z 60 objednaných. Jedna ze zásadnějších změn 
v roce 2008 nastala 2. března, kdy se sudé vozy (9112-
9136) přesunuly z provozovny Strašnice do Motola 
vzhledem ke špatným podmínkám pro údržbu vozů ve 
Strašnicích (chybějící lávka). Má to své výhody i 
nevýhody. Jako jedna z výhod je servis vozů v jedné 
vozovně a tím pádem i rychlejší opravy. K nevýhodám 
patří menší pokrytí linek s provozem moderních vozů a 
některé části Prahy tak přišly po této změně o 
nízkopodlažní spojení. Vzhledem k havarijnímu stavu 
trati v Řepích a plánovanému vydání zákazu provozu 
vozů Škoda 14T do úseku Vozovna Motol - Sídliště Řepy 
se však postupně třetina vozů přesune do provozovny 
Hloubětín, kde zajistí provoz na linkách s dobrým, resp. dostačujícím stavem tratí. 

V roce 2008 se také zkoušel nový software na voze 9121, který však bohužel zkoušky 
nedokončil. Dne 10.února 2008 při čekání v koloně na odstranění mimořádné události ve Veletržní do 
něj najela souprava vozů T3R.P. ,vůz měl rozsáhlé poškození 5.článku a od té doby je mimo provoz 
odstaven ve vozovně Motol, kde se postupně opravuje. Byla to tedy druhá větší nehoda tohoto typu 
tramvaje. Po této události jej na zkouškách softwaru nahradil vůz 9123, který zkoušky úspěšně 
dokončil a software byl schválen Drážním úřadem. Nově se tedy vozy od ev.č. 9161 dodávají 
s novým softwarem. 

Celkově jsou vozy úspěšné, avšak stále probíhají určité úpravy, kterých si běžný cestující ani 
nevšimne, ale zlepší pohodu při cestování - patří k tomu úprava zádržných tyčí, výměna 1,5 sedadla 
za standardní 1 sedák. Především tyto jmenované úpravy je třeba velmi pochválit, protože původní 
provedení bylo velmi nevyhovující. Současné provedení je prakticky ideální.  

A jako třešnička na dortu – v roce 2008 skončila záruka na lak skříně na prototypech ev.č. 
9111 a 9112 a oba vozy obdržely líbivé celovozové reklamy (CVR).           Text a foto: Tomáš Máca 
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Setkání strašnických vozů ev.č. 9116 a 
9130 na linkách 22 a 26 ( 27.2.2008 ). 

Vůz ev.č. 9111 s CVR Komerční 
banka ve vozovně Motol. 

Setkání vozů ev.č. 9133 (vlevo) a 9155 na 
sídlišti Barrandov. 



Vozy KT8D5R.N2P v roce 2008 
 

 Již v minulé ročence jsme vám 
přinesli článek, ve kterém jsme 
hodnotili provoz rekonstruovaných 
vozů KT8D5. Uběhl další rok a 
v souvislosti s modernizacemi se 
objevily nové souvislosti, které je třeba 
uvést. 
 Asi nejdůležitější změnou, oproti 
minulému roku je změna realizátora. 
Firma Pars Nova Šumperk přešla pod 
Škodu Transportation a brzy po 
odprodeji této společnosti byla 
vypovězena smlouva o rekonstrukci 47 
vozů vysokopodlažních vozů KT8D5 
na nízkopodlažní vozy KT8D5R.N2P 
(resp. KT8N). Na modernizacích se 
podílelo mnoho dalších firem, zejména 
Pragoimex s.r.o. (resp. fa. KOS Krnov), 
která dodává střední nízkopodlažní 
článek, a dále firma Cegelec, 
dodávající elektrickou výzbroj vozu. 

 Ještě na začátku roku 2009 to vypadalo, že 
modernizační proces nebude ničím poznamenán a 
modernizované vozy byly do Prahy dodávány podle plánu. 
Poměr nízkopodlažních vůči vysokopodlažním vozům    
KT8 se tak zvýšil na stejný počet. To mj. umožnilo 
zavedení většího množství garantovaných pořadí (vozy 
KT8N zajišťují nebo v roce 2008 zajišťovaly garantované 
nízkopodlažní spoje na linkách 1, 3, 8, 19, 24, 25 a 26 ). 
 Problém ale nastal po vypovězení smlouvy o 
rekonstrukcích. Vozy KT8D5 jsou v obou provedeních pro 
Prahu nepostradatelné a mnoho starších vozů již najíždí 
stanovený počet kilometrů zbývající do provedení generální 
opravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy se proto rozhodl 
modernizovat vozy KT8D5 vlastními silami ve vlastních 
prostorách. 
  Výsledkem má být vůz KT8D5R.N2P 

modernizovaný v Ústředních dílnách DP. Tam byl také po odstavení přesunut vůz 9038, který má po 
modernizaci obdržet nové číslo 9088. Ačkoliv Ústřední dílny modernizace takového rozsahu neprováděly, 
je nutné říci, že know-how v oblasti modernizací prokázaly při modernizačním procesu vozů T3 na typ T3 
R.P. , kdy vozy po generálních opravách vyjíždějí z dílen jako prakticky nové tramvaje a oprava jim 
prodloužila životnost o mnoho let. Lze tedy tušit, že modernizace těchto vozů by pro pražské dílny neměla 
být problémem. Je smůla, že prvním vozem, který byl na modernizaci přistaven je právě vůz 9038, u 
kterého byla objevena rozsáhlá koroze skříně a modernizace se tak prodloužila. Dokončený vůz 9088 by 
měl být podle posledních plánů hotov v dubnu 2009. Na začátku roku 2009 byl k modernizaci přistaven 
další vůz – 9046.           Text a foto: Václav Brejška 

Vůz KT8 D5R.N2P zastavil v zastávce Strossmayerovo 
náměstí dne 4. 3. 2008. Kdo by byl tušil, že je to jeden 
z posledních vozů, které byly rekonstruovány v Šumperku? 

Přesně polovina vozů KT8 byla v roce 
2008 již v nízkopodlažním provedení. 
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   Škoda 15T – budoucnost pražských tramvají 
 

 Příchod nových tramvajových typů pro 
české hlavní město vždy provází určité 
očekávání a napětí. Zapadnou nové vozy do 
tradiční tváře města? Splní nadstandardní 
podmínky, které se na pražské tramvaje 
kladou? Tyto, ale i další otázky si jistě klade 
před příchodem nových tramvají kdekdo. 
Zvláště pak, když se očekává velká série. 
 Nejinak tomu bylo i v případě nových, 
100% nízkopodlažních vozů Škoda 15T 
ForCity. Již od výběrového řízení po oficiální 
prezentaci prototypu provázela tento vůz 
zvýšená pozornost odborné i laické veřejnosti. 
 Vůz Škoda 15T, nazvaný výrobcem 
ForCity je první české stoprocentně 
nízkopodlažní tramvajové vozidlo. Koncepce 
pohonu je zcela unikátní. Oproti konvenčním 

světovým vozům má 15T každé kolo poháněné 
jedním synchronním motorem. Je jasné, že takto 
inovativní řešení si vyžádá množství zkoušek, 
proto ještě nebyl do Prahy ke zkouškám předán 
první prototyp. I z jiných hledisek je vůz velmi 
zajímavý – šestery široké, dvoukřídlé dveře 
(v každém článku dvoje) umožňují velmi rychlou 
výměnu cestujících a společně s nízko situovanou 
podlahou v celé délce vozu je jasné, že v provozu 
bude docházet k rychlejším nástupům a výstupům 
z vozu. Velký důraz při konstrukci byl kladen na 
vysokou užitnou hodnotu. Je zřejmé, že výrobce se 
poučil z nedostatků, které byly vytýkány 
předchůdkyni vozu 15T – Škodě 14T. Jde zejména 
o lepší systém záchytných tyčí, lepší uspořádání 
sedadel pro cestující a v neposlední řadě akustické 
projevy vozu. Zdali se konkrétně tento poslední 
aspekt podařilo vyřešit, poznáme až v době, kdy 
bude vůz v pražském provozu. 
 Prototypy vozů 15T budou vybaveny 
různými typy sedaček, aby si zákazník mohl 
vybrat nejideálnější typ. V úvahu připadají 
polstrované plastové sedačky, jednoduché plastové 
sedačky (na snímku) nebo sedačky z ohýbaného 
dřeva. První prototypy by se měly v Praze objevit 
v prvním pololetí 2009.  
 

Text: Václav Brejška 
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Prototyp vozu Škoda 15T ForCity ve výrobním 
závodě (Snímek: Škoda Transportation) 

Interiér prototypového vozu  Škoda 15T 
s použitými plastovými sedačkami.  
(Snímek: Škoda Transportation) 



Cvičné a pracovní vozy během roku 2008 
 
Flotila cvičných vozů doznala během roku 2008 

značných změn, byly vyřazeny 3 staré cvičné vozy T3, které 
byly nahrazeny novými vozy T3R.P, protože jejich počet již 
v metropoli dávno předehnal počet vozů se zrychlovačovou 
výzbrojí. Vyřazeny byly vozy 5501, 5513 a 5517.  

Vůz 5501 byl prvním cvičným vozem pražského DP a 
prvním cvičným vozem vůbec, slouží na pražských kolejích 
již od roku 1982! Vůz se v dnešní době neodlišuje od 
ostatních cvičných vozů, všechny „vychytávky“ byly totiž 
odzkoušeny právě na něm. Jako první vůz měl odstraněny 
střední dveře, které jsou nahrazeny bednou na výukové 
pomůcky. Též se stal prvním nositelem dodnes používaného 
červeno-krémového laku. Mimo později rozšířeného panelu 
závad byly na voze instalovány i zdvojené agregáty (např. 
zrychlovač s pilotmotorem, stykače, apod.), které byly 
umístěny v zadní části salonu vozu. Kurzisté tak mohli 

během 
jízdy pozorovat, jak všechna tato zařízení na voze fungují. 
Vůz byl v posledních letech používán stále méně, 
projevovaly se na něm již některé závady z letitého 
provozu. Letošní dodávka vozů RP byla vlastně 
záminkou k jeho vyřazení, přičemž vůz již stejně skoro 
celý rok 2008 neopustil brány pankrácké vozovny. 5501 
byl jako stále provozní exponát nabídnut muzeu MHD ve 
Střešovicích, které jej však pro nedostatečnou kapacitu 
odmítlo. Došlo tedy k vyřazení a likvidaci unikátu pro 
celou ČR – šlo o první cvičný vůz na našem území.  

Vozy 5513 a 5517 byly posledními z tzv. 
kondičních vozů, které byly oddělením Výcvik řidičů 
používány. Šlo o vozy stažené z provozu, na kterých 
nebyly provedeny žádné úpravy a byly používány pouze 
jako zadní vozy do souprav k normálním cvičným vozům. 
Vozy 5513 a 5517 jsou však daleko zajímavějšími vozy, 
a to ani ne kvůli svému využití, ale spíše díky původu. 
Jde totiž o původní vozy 6129 a 6147, tedy o 29. a 47. 
vyrobený vůz T3 na světě (čímž se na nich také 
dochovala řada původních odlišností z původní výroby). 

Vozy byly vyrobeny v roce 1962, a tak v pražském provozu jako provozní a později kondiční vozy vydržely 
plných 46 let, čímž jsou jistě nejdéle provozované vozy T3 v Praze (vyjma muzejních vozů 6102 a 6149). 
Celá trojice těchto unikátních cvičných vozů se bohužel žádného „smilování“ v podobě muzea MHD 
nedočkala, a tak budou po novém roce přistaveny do ÚDDP a autogenem rozřezány. Čest jejich památce!  

Nové cvičné vozy T3R.P evidenčních čísel 5524, 5525 a 5526 nepřinesly téměř nic nového. Jsou 
prakticky totožné s vozem 5523, jedinou, zato výraznou novinkou je drobná úprava na laku vozů, která 
vychází z cvičného vozu 5520. Jde o to, že spodní plenty vozů jsou místo krémové barvy opatřeny barvou 
červenou. Vozy byly prakticky ihned po přijetí zapojeny do „cvičného provozu“ a spokojenost tamních 
zaměstnanců je jistě vysoká. 
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Nejstarší cvičné vozy ve vozovně 
Pankrác. Jejich osudem je s největší 
pravděpodobností vyřazení. 

Na těchto snímcích můžete pozorovat, jak se 
cvičné vozy změnily od roku 1982, kdy vyjel 
vůz 5501 dodnes. Mimo zlepšení v oblasti 
technologické výzbroje nedošlo k příliš 
velkým změnám. 



 
U pracovních vozů došlo 

zejména na začátku roku k doplnění 
stavu sněhových pluhů, které se začaly 
vyrábět již v závěru roku 2007, ale 
některé dodávky se uskutečnily až 
začátkem roku 2008. Těmito pluhy 
s tyristorovou výzbrojí TV1 byly 
vybaveny všechny vozovny vyjma 
Střešovice, které si zatím ponechaly 
pluh 5406. Tomu hrozí vyřazení 
začátkem roku 2009, protože v ÚDDP se 
již připravuje rekonstrukce jednoho 
vozu T3M. Další změnou je vyřazení 
kobyliského služebního vozu 5562, tedy 
se v provozu už drží pouze jediný 
služební vůz, a to vokovický služební 
vůz 5557, který se využívá pro přetahy 
vozů do ÚDDP a zpět. 

Pracovním vozem v samostatné 
kategorii je měřící vůz 5521, který byl 
v letošním roce vidět poněkud více, 
došlo totiž k mnoha výlukám, kde 
kolaudoval a zkratoval trolejové vedení. 
Mnoho se taky nazkoušel u zprovoznění 
dvou nových tratí – Radlic a nové 
kolejové konstrukce na Spartě, kterou 
bylo potřeba také řádně zkolaudovat. To 
se mu také stalo osudným, neboť při 
jedné z pozdějších zkušebních jízd do 
obratiště Sparta vozu vyhořela elektrická 
část používaná ke zkušebnímu 
zkratování trolejového vedení. Osud 
vozu byl v té době nejistý, uvažovalo se 
o rekonstrukci na nový měřící vůz 
T3R.P, ale nakonec došlo pouze 
k opravě, a tak nám bude vůz 5521 
v novém roce opět sloužit v původní 
zrychlovačové podobě. 
 

 
 
 
 

 
  

Text a foto: Jakub Hradil 
 
 

    

I kobyliský služební vůz č. 5562 je již v Praze minulostí. 
V závěru roku byl sešrotován v ústředních dílnách. 

Pracovní měřící vůz T3 během kolaudační jízdy nového 
kolejového kříže na Spartě. 
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Odprodej vozů T3 do KLDR 
 
V roce 2008 se trochu nečekaně uzavřela 

smlouva Dopravního podniku s KLDR o  odprodeji 20 
vozů typu T3 a jejich modifikací.Tyto vozy již v Praze 
pomalu dosluhovaly a do několika měsíců by došlo 
k vyřazení a šrotaci. Pro Dopravní podnik to tedy byla 
výhodná zakázka – nemusela se platit šrotace vozů a 
z dosluhujících vozů byl ještě nějaký zisk. A vozy 
ještě několik let budou sloužit cestujícím v Severní 
Koreji. Na výběr bylo několik různých vozů a po 
prohlídce v březnu 2008 se vybralo 20 vozů, které se 
postupně přesunuly do Ústředních dílen Dopravního 
podniku v Hostivaři, kde se podrobily celkové opravě, 
která spočívala v úpravě interiéru – výměna bočnic, 
nový lak, úprava kabiny řidiče a zvenku dostal vůz 
nový lak, trochu překvapivě však byly vozy opět 
nalakovány do červeno - béžového standardního 
schématu z Prahy. Upraveny byly také podvozky . Za 
jeden vůz podnik dostal zaplaceno 650 tisíc Kč. 
 
Seznam vozů k odprodeji – z několika vozů byly 
nakonec vybrány z většiny vozy T3SUCS,doplněné 
několika vozy T3. 
T3: 6710,6825,6889,6964. 
T3SUCS: 
7040,7045,7069,7072,7073,7092,7096,7097,7104, 
7106,7107,7136,7206,7207,7216,7223. 
V záloze byl připraven navíc vůz T3SUCS 
ev.č.7210,nakonec však nebyl potřeba a tak obdržel 
zpět svoje evidenční čísla a po menší úpravě byl 
zařazen opět do běžného provozu. 
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Vůz T3SUCS (ex 7040) již po celkové opravě 
připraven k odvozu do KLDR v Ústřední dílnách 
v Hostivaři. 

Vůz T3SUCS ev.č. 7040 odstaven  ve vozovně 
Strašnice čekající na odjezd do dílen na opravu 
pro KLDR. 

 Vůz T3SUCS (ex 7040) na cestě k novému 
majiteli. 

Text  a foto: Tomáš Máca 



Vozy RT6 
 
Z globálního pohledu zaznamenaly vozy RT6 velké změny, na nichž má zásluhu Dopravní podnik 

města Brna a.s., který se dal do obnovy vozů a podařilo se 
mu získat i povolení Drážního úřadu ke zkušebním jízdám. 
Zkušební jízdy dopadly až na drobné technické problémy, 
které se vyřešily, nad očekávání dobře, a proto začal být 
první z opravených vozů, vůz 1801, známý jako Žofinka, 
vypravován i do provozu s cestujícími. Ani zde nedošlo 
k vážnějším komplikacím, a proto počátkem roku 2009 
udělil Drážní úřad povolení k provozu těchto vozů, díky 
čemuž se v Brně dají příští rok do obnovy dalšího vozu. 

Oproti tomu v Praze pokračují vozy RT6 v úpadku, 
jedinou změnou v tomto roce bylo navrácení vozu 9104 
z Hloubětína zpět na Pankrác. Je ale nutné položit si otázku, 
zda by v dnešní době, kdy je v Praze v provozu přes 70 
nízkopodlažních tramvají Škoda 14T a KT8 D5R.N2P a 
očekává se dodávka 250 vozů Škoda 15T, měla jejich 
obnova ještě smysl. Odpověď zní samozřejmě „ne“, 
protože pokud se měly vozy RT6 obnovovat, mělo se 
s obnovou začít o několik let dříve. Dnes už je příliš pozdě, 
a i když by tyto vozy obstály ve srovnání se současnými 
nízkopodlažními tramvajemi pouze s tím rozdílem, že zde 
byly již o 10 let dříve, investice do nich by se z tohoto 
hlediska nevyplatila, protože obnovovat 4 vozy je 
v početném vozovém parku DP Praha téměř nulové 
množství, nemluvě o tom, že vzhledem k počtu vozů by šlo 
o poměrně velkou investici.  

Protikladem je zde to, že do těchto vozů už byly 
vloženy nemalé náklady, pořizovací cenou (cca 35 mil. 
Kč/vůz) počínaje a penězi vloženými do počátečních oprav 
a pokusné rekonstrukce vozu 9101 konče. Je tedy škoda, že 
se v nakonec bezvýsledném projektu bez budoucnosti 
„utopilo“ zbytečně tolik peněz, možná si tento projekt 
zasloužil trochu více pozornosti ze strany pražského DP, 
anebo naopak projekt ukončit včas, než do něj byly 
investovány další finance. 

S každým dalším rokem od ukončení provozu vozů RT6 v Praze klesala naděje, že by se tyto vozy 
podívaly alespoň na zkušební jízdy do pražských ulic. Přitom RT6 byla vždy tramvaj uznávaná už pro to, 
v jaké době byla vyvinuta, protože v toho času to bylo opravdu nadčasové tramvajové vozidlo s poměrně 
velkou nízkopodlažní plochou, šlo navíc o první nízkopodlažní vůz tuzemské výroby. A jen díky tomu, že 
výrobce nedlouho po výrobě zkrachoval a nestihl vůz technicky „doladit“, došlo k „technické katastrofě“, 
která se z vozu stala. Ale budoucnost těchto vozů je dnes již dávno za zenitem, a je téměř jisté, že letošní rok 
je pro ně v Praze posledním. DP Praha totiž začíná mít v současné době nadbytek vozů, přičemž se počítá 
ještě s počátkem dodávek vozů Škoda 15T, a bude tedy hledat „překážející“ vozy, které by bylo možné 
vyřadit, a na mušku jistě padnou i vozy RT6. Případně může nastat jejich nejspíš poslední naděje na uvedení 
do provozu, a to odkoupení Dopravním podnikem města Brna a.s., který má po letošním roce s jejich 
provozem a údržbou bohaté zkušenosti, takže o ně možná v letošním roce projeví zájem.   
           Text a fotografie: Jakub Hradil 
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Pražské vozy RT6-N1 stojící ve vozovně 
Pankrác. Jejich éra provozu je v Praze 
zřejmě skončena, nyní jen čekají. 

Oproti tomu brněnské RT6-N1 letos 
ožily a po sérii zkušebních jízd 
nastoupily i do pravidelného provozu. 



 
 
 
 
 

INFRASTRUKTURA 
 
 
 Nedílnou součástí každého tramvajového provozu je infrastruktura. Tratě, 
po kterých se jezdí, návěstidla, energetické vedení. Tato složitá síť umožňuje 
plynulý provoz tramvajové dopravy. 
 Co se změnilo v této oblasti v roce 2008? Tím se zabýváme v následujících 
deseti kapitolách. 
 

 

Přehled větších rekonstrukčních akcí na tramvajových tratí 
v roce 2008 

Akce: od: do: 
Periodická oprava trati Ohrada - Palmovka 29. 2. 3. 3. 
Výluka úseku Za ženskými domovy - Laurová 7. 3. 29. 11. 
Výluka úseku Albertov - Otakarova 14. 3. 22. 3. 
Výluka úseku Malostranská – Čechův most 14. 3. 1. 4. 
Oprava křižovatky horní Klárov ; oblouk do Letenské ul.  1. 4. 9. 4. 
Výluka úseku Blanická - Flora 9. 4. 3. 5. 
Oprava křižovatky Blanická 3. 5. 13. 5. 
Výluka úseku Špejchar – Strossmayerovo náměstí 13. 5. 28. 6. 
Oprava smyčky Radošovická 30. 5. 2. 6. 
Výluka úseku Husinecká – Olšanské náměstí 10. 6. 8. 7. 
Výluka úseku Sparta - Hradčanská 28. 6. ? 
Výluka úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov 8. 7. 8. 8. 
Výluka koleje Nákladové nádraží Žižkov – Olšanské náměstí 8. 8. 25. 8. 
Výluka úseku Výtoň – Podolská vodárna. 16. 7. 15. 8. 
Výluka úseku Nádraží Holešovice – Ke Stírce 4. 8. 29. 8. 
Oprava křižovatky vinice a horního výjezdu z vozovny Strašnice 12. 9. 23. 9. 
1. etapa výluky Ke Stírce - Kobylisy 26. 9.  29. 9. 
2. etapa výluky Ke Stírce - Kobylisy 3. 10. 6. 10. 
3. etapa výluky Ke Stírce - Kobylisy 10. 10. 13. 10. 
Oprava smyčky Vozovna Kobylisy 10. 10. 14. 10 
Výluka úseku Vltavská - Těšnov 14. 10. 29. 10. 
Výluka úseku Dvorce - Levského 23. 9. 3. 11. 
Výluka ve vyšehradském tunelu 3. 11. 27. 11. 
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Nová tramvajová trať do Radlic 
 

 Již v minulé ročence jsme Vám přinesli článek, ve 
kterém se zabýváme novou tramvajovou tratí, která 
prodlužuje jízdní dráhu tramvají od stávající zastávky 
Laurová až k budově ČSOB u stanice metra Radlická. 
Podle plánů byla trať zprovozněna 3. 10. 2008. 
 Tramvaje v této části města ale v historii nejezdí 
poprvé. V roce 1927 byla zprovozněna jednokolejná trať, 
po které tramvaje jezdily dlouhých 56 let. V roce 1983 
byla ale v té době již nevyhovující trať zrušena a 
tramvaje se otáčely na provizoriu, které vydrželo čtvrt 
století – trojúhelníku na Laurové. 
 Zhruba v roce 2001 se objevily první plány na 
výstavbu nové tramvajově tratě tramvajové tratě do 
Radlic, tentokrát s vazbou na metro B. Po otevření 
tramvajové trati na Barrandov (2003) začínaly projekty 
nabývat hmatatelných rozměrů a očekávalo se, že stavba 
začne do několika let. Začátek výstavby ale stále 

nepřicházel a v oblasti Radlic 
docházelo k rozsáhlým urbanistickým 
změnám. Šlo především o stavbu nové 
budovy Československé obchodní 
banky, která byla oceněna cenou 
Stavba roku 2007. Další výraznou 
proměnou této městské části bylo 
dokončení tunelu Mrázovka a 
přilehlých komunikací, které změnily 
dopravní řešení této oblasti. 
 Tramvajová trať se začala 
stavět v listopadu 2007. O půl roku 
později jsme již mohli sledovat 
protihlukové stěny a střední pás 
určený pro tramvaje v Radlické ulici. 
V létě se již začala budovat smyčka a 
na podzim tak mohl začít 
plnohodnotný provoz. 

 Mimo všech nesporných výhod, 
které moderní, bezbariérová a esteticky 
řešená tramvajová trať má, je třeba 

uvést i nevýhody. Jde především o nemožnost provozu vozů T3R.PLF. Linka 7, která sem byla místo 
logicky uvažované linky 6 přetrasována, je v pracovní den obsluhována nízkopodlažními vozidly 14T 
z motolské vozovny. O víkendech je ale linka provozována v jednovozových soupravách a není tak možné 
zajistit garantované bezbariérové spoje. Již několikrát se mluvilo o tom, že v rámci záruční opravy bude 
opraveno místo, které údajně stojí za nemožností provozu vozu T3R.PLF ( a tudíž i KT8N2 ) po této trati. 
Zatím (leden 2009) se ale nic nezměnilo. 
 Celkově lze ale hodnotit radlickou trať jako velmi moderní, šetrné a praktické dílo, které plně dostojí 
urbanistickým požadavkům začátku jedenadvacátého století.   

                              Text a neoznačené foto: Václav Brejška za přispění Antonína Stejskala 
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Kolaudační jízdy probíhaly mj. s vozy 
KT8D5. Ty sem mají na rozdíl od svých 
nízkopodlažních „kolegyň“ vjezd 
povolen. (Snímek: Jakub Hradil) 

Vůz T6A5 ev. č. 8655 zastavil dne 28. 12. 2008 ve výstupní 
zastávce Radlická.  



Výluky v oblasti Žižkova 
 

 Rok 2008 znamenal pro tramvajovou 
dopravu v městských obvodech Praha 2 a 
Praha 3 mnoho pozitivních změn. Velkých 
oprav se totiž dočkaly úseky, které svým 
technickým stavem již déle nevyhovovaly 
nebo byly přímo v havarijním stavu.  
 Série výlukových prací začala 9. dubna, 
kdy byl uzavřen úsek Blanická – Flora. 
V tomto úseku se opravoval kolejový svršek, 
šlo tedy o periodickou opravu, jejímž cílem 
bylo optimalizovat a prodloužit životnost 
tamější tratě. Mimo jiné bylo zrušeno kolejové 
spojení s objektem bývalé vozovny u Orionky.  
Tato výluka trvala až do 3. května 2008. Ten 
samý den na ní navázala výluka křižovatky 
Blanická (do 13. května). Zde šlo především o 
výměnu kolejových oblouků. 
 Nejdůležitější práce z hlediska náročnosti a vložených investic ale začaly 10. června. V zastávce 
Husinecká byl zřízen povrchový kolejový přejezd Californien, který zde umožnil ukončení zkrácených 
linek 9 a 26, provozovaných výhradně vozy KT8. V roce 2008 šlo o jediné využití známé povrchové 
výhybky, která umožňuje provoz tramvají až na hranici rekonstruovaného úseku. Samozřejmostí bylo 
garantování nízkopodlažních spojů na obou linkách. Během výluky byla rekonstruována trať v Seifertově 
ulici, nejvýraznější změnou byla oprava propadlých panelů BKV, které bránily provozu bezbariérových 
vozů 14T na páteřní lince 9. 
 Po skončení této části výluky ale 
rekonstrukční práce v oblasti zdaleka 
neustaly. Na výluku v Seifertově ulici 
navázala měsíční výluka havarijního úseku 
tramvajové trati v Olšanské ulici. Již několik 
měsíců předtím zde byly vyjmuty vadné 
panely a provoz se tak uskutečňoval na 
provizoriu ve formě otevřeného kolejového 
svršku. Tento úsek patřil svým stavem 
k nejhorším v Praze, zejména s ohledem na 
to, že nebyl výrazně rekonstruován přes 40 
let. Při rekonstrukci byly panely BKV 
nahrazeny kolejemi s pražci a celý úsek je 
tedy proveden otevřeným svrškem se 
štěrkem. 
 Po skončení hlavní etapy této výluky byla až do 25. srpna uzavřena kolej ve směru do centra. 
Tramvajové linky 9 a 26 byly tedy odkláněny pouze ve směru od Spojovací, resp. od Hostivaře. 
 Na konci srpna tedy skončila bezmála pětiměsíční série výlukových akcí, která výrazně zlepšila stav 
tramvajových tratí v této části městka a přispěla ke zvýšení komfortu cestování. Po akcích z minulých let 
(křižovatky Ohrada, Nákladové nádraží Žižkov) zbývá již jen minimum úseků, které by v této části města 
měly být zrekonstruovány. Jde především o úseky Flora – Želivského a Želivského – Nákladové nádraží 
Žižkov.        Text a neoznačené foto: Václav Brejška 
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Povrchová výhybka Californien v zastávce 
Husinecká dne 14. 6. 2008. 

Rekonstrukce tramvajové trati v Olšanské ulici. 
(Snímek: Jakub Hradil) 



Výluka na Letenské pláni 
  
 V souvislosti se začátkem výstavby dlouho 
plánovaného silničního tunelu, spojující 6. městský 
obvod s Holešovicemi a Pelc–Tyrolkou došlo v roce 
2008 k dočasnému ukončení tramvajového provozu 
přes Letenskou pláň. Toto ukončení mělo 2 etapy. Od 
13. května 2008 byl z provozu vyloučen celý úsek od 
Hradčanské po Strossmayerovo náměstí. Důvodem byla 
rekonstrukce tramvajové trati v ulici Milady Horákové 
a výstavba obratiště v zastávce Sparta, které bude 
tramvajím sloužit další dva roky. 
 Během výluky byly vyměněny velkoplošné panely 
BKV mezi zastávkami Letenské náměstí a 
Strossmayerovo náměstí, což prodloužilo životnost 
tamější tratě. Zároveň došlo k výstavbě křížového 
kolejového přejezdu a dvou odstavných kolejí o délce 
cca 40 a 70 m v prostoru někdejší zastávky Sparta. Nová zastávka, nesoucí stejné jméno je posunuta o 
několik desítek metrů ve směru do centra. Je třeba připomenout pozitivní skutečnost, že obě zastávkové 
refýže jsou bezbariérově přístupné. 
 Od 28. června jsou linky 25 a 26 ukončeny v zastávce Sparta a 
jezdí výhradně s vozy KT8. Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy 
dopravního podniku, později autobusy firmy Hotliner. Ostatní linky   
(1,8) jsou vedeny odklonovou trasou přes křižovatku horní Klárov, 
dále pak po nábřeží Edvarda Beneše na Strossmayerovo náměstí. 
Linka 15 není po dobu výluky provozována. 
 Je pochopitelné, že výluka má negativní dopad na kvalitu dopravy 
v oblasti. Kvůli zvýšenému provozu stavebních strojů jsou objízdné 
komunikace na Letné přetížené a cesta přes Letnou se tak prodloužila. 
Pochválit ale musíme snahu dopravního podniku zajistit kvalitní 
dopravu, ať je to špičkový čtyřminutový interval mezi linkami 25 a 26 
nebo nasazování nízkopodlažních vozidel jak na tramvajové, tak na 
náhradní autobusvou linku X-1 (požadavek na firmu Hotliner).  
 Letenská pláň by se pro tramvajovou dopravu podle původních 
odhadů měla otevřít opět v roce 2010, nové odhady ale mluví již o 3. 
čtvrtletí tohoto roku (ve 2.čtvrtletí obratiště Špejchar, ve 3. celý úsek).  
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Rozestavěná kolejová konstrukce pro 
obratiště Sparta. (Snímek: Jakub Hradil) 

Kolaudační jízda s vozem 
5521. (Snímek: Jakub Hradil) 

 Stav dopravy na Letné v létě 2008 – 
tramvaj na lince 26 a nízkopodlažní autobus 
dopravního podniku na lince X-1. 

Text a neoznačené foto: Václav Brejška



Výluka v oblasti Modřan a ve Vyšehradském tunelu 
 
  Jedna z mnoha výluk proběhla v roce 2008 také v oblasti Modřan. První část v úseku Dvorce-
Levského, kdy všechny tramvajové linky jezdící do tohoto úseku byly ukončeny v obratišti Dvorce. Odtud 
jezdily autobusy náhradní autobusové dopravy – linky X3 a X16. Její trvání bylo přesně 41 dní – od 23. září 
do 2. listopadu a při výluce se celkově vyměnil kolejový svršek od přejezdu u zastávky Přístaviště až ke 
křižovatce u nádraží Braník, současně se na celé trati provedly úpravy na zastávkách i po trati. Výsledek je 
vynikající a tak si konečně řidiči i cestující mohou jízdu po opravené trati vychutnat bez houpání vozu do 
stran a bez omezených rychlostí. 

 
 

 
 
 
 

Druhá část výluky proběhla ve dnech od 3. listopadu do 27. listopadu. Tato část výluky byla u 
cestujících oblíbená už jen z důvodu, že kromě náhradní autobusové dopravy byla zavedena i náhradní lodní 
doprava – linka X21, zajišťovaná parníky Pražské paroplavební společnosti, kdy do výlukové oblasti 
přijížděli i lidé, kteří si jen chtěli udělat příjemnou projížďku parníkem, na palubě byla možnost zakoupit si i 
občerstvení. Tato linka jezdila z Výtoně na Podolskou vodárnu, kde byl přestup na tramvajovou linku 21, 
která jezdila v úseku Podolská vodárna - Levského. Byla zajišťovaná vozy, které den před zahájením výluky 
nezatahovaly do domovské vozovny, ale končily ve smyčce Nádraží Braník, kde byla zajištěna provizorní 
„vozovna“. Cílem výluky bylo opravit především havarijní stav trati ve Vyšehradském tunelu,několik měsíců 
předtím se zde již muselo jezdit velmi pomalu a byl zde také zakázán provoz vozů Škoda 14T. Původní plán 
byl opravit tento kritický úsek již v létě, kdy byl v Praze větší klid, to však neprošlo, a tak zde bohužel 
mezitím došlo i k různým dohadům s řidiči automobilů, bylo zaznamenáno i několik případů, kdy si řidič auta 
myslel, že řidiči tramvají je úmyslně zdržují a došlo tak i k fyzickému napadení. 
 

Linky jezdící Vyšehradským tunelem byly různě odkloněny – na lince 3 se opět použil systém změny 
linek, kdy linka 3 z Lehovce na Výtoni „převlékla“ na linku 16 směr Spojovací a opačně. Linka 17 byla 
z Výtoně odkloněna na vozovnu Pankrác, cestující kteří nechtěli jet parníkem,tak mohli využít další možnost 
cesty, a to linkou 17 na Pražského povstání, odkud jezdily autobusy náhradní dopravy X-17 na Podolskou 
vodárnu. Celkově se obě části výluky povedly a doufejme,že perfektní organizace výluk bude pokračovat. 

 
 
 

Text a foto: Tomáš Máca 
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První kolaudační jízda proběhla dne 31.října 
2008. Zde zachycena v zastávce Přístaviště. 

Pohled na opravený úsek u zastávky 
Pobřežní cesta. (1.11.2008) 



Tramvajová trať do Řep – 20 let provozu 
  

26. října 2008 uplynulo 20 let od zprovoznění tramvajové tratě od motolské vozovny do středu v té 
době nového sídliště v Řepích. Trať, která svým technickým stavem nevyhovovala již v době svého 
vzniku, patřila vždy k nejvytíženějším v Praze. 

V současné době je situace na trati tristní. V 90. letech a v roce 2003 zde sice proběhlo několik 
dlouhodobých výluk, žádná ale nevyřešila více než dílčí opravy a celkový stav se rok od roku zhoršoval. 
Situace se vyhrotila na jaře 2008, kdy ze dne na den došlo k vyvěšení mnoha rychlostních omezení. To se 
samozřejmě projevilo na rychlosti a jízdní době k významnému přestupnímu bodu u Anděla. Z 19 minut, 
které stačily ještě v roce 2004 na přejetí vzdálenosti mezi nástupní zastávkou v Řepích a zastávkou u 
Anděla, se během let stalo 23 minut a tato doba ještě vzhledem ke zhoršujícímu se stavu tratě nebude 
konečná. Bez ostychu lze tedy říci, že řepská tramvajová trať je svým stavem nejhorší v Praze. 
 Kde se ale stala chyba? Řepská trať je ve srovnání 
s ostatními úseky mladá. Statisticky je to dokonce 5. 
nejnovější trať v Praze. Proč jsou tedy jiné úseky, které 
jsou starší, v lepším stavu? 
 Příčin je hned několik. Nekvalitní provedení 
stavby, enormní vytíženost a špatná organizace výluk 
stojí za současným stavem trati. Během let muselo dojít 
k několika delším výlukám kvůli opravám 
nejrizikovějších míst. Poslední taková výluka se 
uskutečnila na podzim 2006, kdy byla zřízena 
povrchová výhybka v zastávce Hlušičkova a opravila se 
nejhorší místa v Makovského ulici. 
 V roce 2008 byl stanoven termín generální opravy. 
V roce 2011 má dojít k rekonstrukci, která nemá 
v Praze obdoby. Rekonstruován má být celý úsek od 
Kotlářky po Řepy ; dojde ke kompletní výměně 
kolejového svršku i spodku, rekonstrukci zastávek na 
bezbariérové provedení s moderním informačním 
systémem. Fakticky tedy půjde o novou trať. Do jaké míry se tento optimistický projekt vyplní, uvidíme 
nejdříve v roce 2012. Do té doby ale není jasné, kolik měsíců ještě bude možný provoz po této tramvajové 
trati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Václav Brejška 

 

Vůz KT8D5 v oblouku u zastávky 
Hlušičkova. V současnosti se jedná o 
nejkritičtější bod tratě.  
(Snímek: Jakub Hradil) 
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Vozovna Strašnice po jednom století provozu 
 

 Dne 8.10.2008 uplynulo již 100 
let od zprovoznění v současnosti 
nejstarší tramvajové vozovny, kterou 
provozuje Dopravní podnik hl. m. 
Prahy. Jedná se o vozovnu Strašnice. 
Tímto výročím se Spolek pražské 
kolejové dopravy zabývá v publikaci 
Vozovna Strašnice 8.10.1908 – 2008. 
Doporučujeme si tuto publikaci 
přečíst. 
 Je velmi zajímavé, jak se okolí 
vozovny za 100 let změnilo. 
Vozovna, která dříve stála na okraji 
města, je nyní uprostřed zástavby, 
která se navíc několikrát změnila. 
Původní cihlové domky nahradily 
moderní stavby, které zcela změnily 
urbanistický ráz Strašnic. Měnila se 
ale i samotná vozovna. Na přelomu 
20. a 30. let minulého století zde 
proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která odstranila původní nevyhovující dřevěné provedení střešní 
konstrukce. I tak ale můžeme na stavbách vozovny nalézt prvky, které pamatují její vznik. Tyto, ale i další 
podrobnosti o celém „životě“ vozovny se dozvíte právě v naší publikaci o této vozovně. 

Jak ale vypadá budoucnost vozovny? Mnohokrát se již uvažovalo o jejím zrušení. To by ale bylo 
přímo hloupé řešení. Vozovna je svojí prakticky umístěnou polohou jedinečná a umožňuje vypravení 
tramvajových souprav na velké množství linek bez dlouhé výjezdové trati, navíc přistupují k vozovně dvě 
tratě, což dále zlepšuje možnosti vypravení, a to i při výlukách. 
V roce 2008 prošel zásadní rekonstrukcí severní výjezd vozovny,  na němž docházelo k častým 
vykolejením. Lze doufat, že je to první z rekonstrukčních prací, které posunou strašnickou vozovnu o 
úroveň výš a její „život“ tak bude nerušeně pokračovat. 

Text a foto: Václav Brejška 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvůr vozovny Strašnice v době, kdy si připomínala 100. 
výročí svého vzniku. 
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Stav tramvajových tratí v Praze v roce 2008 
 
 V následujícím článku se Vám pokusíme přiblížit fakta o současném stavu tramvajových tratí 
v Praze. Na začátku je třeba si uvědomit, že pražský tramvajový provoz je jedním z nejrozsáhlejších na 
světě, proto vše nemůže být ideální hned. V Praze se ale v posledním roce začal plíživě objevovat velký 
problém s technickým stavem tramvajových tratí, kde je místy havarijní stav tratí na samotné hranici, kde 
se ještě dá provozovat tramvajová doprava. 

 Všechny tramvajové tratě v Praze jdou roztřídit do 
několika skupin. Největší skupinou jsou tratě se svrškem 
provedeným osvědčenou, ale provozně již zastaralou, konstrukcí 
velkoplošných panelů BKV. Takových tratí je v Praze naprostá 
většina. Jsou to nejen novostavby z let 70. a 80. , ale také mnoho 
starších tratí, nevyjímaje tratě v centru. Poslední dobou se na této 
skupině tratí začíná projevovat velká sešlost materiálu a místy i 
velmi nekvalitní provedení tratí. Nejčastějším problémem tratí 
s BKV panely je jejich příčný i podélný pohyb, rezavění a 
rozpadání žlabů pro kolejnice a puchření izolační pryže. Dalšími 
problémy jsou propady panelů (nejvýraznější byl do minulého 
roku před Vyšehradským tunelem ve směru z centra). Ani časté 
rekonstrukce v minulých letech nepomohly a mnoho tratí se tak 
dostává za hranici své životnosti. Tristní je situace na radiální 
tramvajové trati do Řep z roku 1988, o poznání lepší je situaci na 
tratích v Evropské a Bělohorské ulici. I zde se ale začínají 
projevovat výše uvedené závady. 
 Další početnou skupinou jsou tratě s dlážděným povrchem. 
Tento způsob krytu 
kolejového svršku je 
aplikován především 

v centru. Tato metoda se ukazuje být mnohem trvanlivější, než 
panely BKV. V centru proběhly největší výlukové akce na 
počátku století (rekonstrukce křižovatek u Národního divadla   
a na Lazarské). Tyto tratě jsou dnes málo problematické a 
jejich opotřebení je ve srovnání s tratěmi s panely nepodstatné. 
 Skupinou tratí, která dělá v současné době nejméně 
problémů, jsou novostavby tramvajových tratí s použitým 
otevřeným, zatravněným nebo jinak krytým svrškem. Tyto 
tratě jsou zpravidla postaveny kvalitně a v současné době 
vyžadují pouze periodické opravy. Bohužel se i na 
novostavbách začíná projevovat opotřebení vzniklé provozem. 
Je to tak, trať může být sebekvalitněji postavena, ale hustý 
provoz dělá své. To je případ barrandovské trati, která po 5 
letech své existence „přivítala“ první značky omezující 
rychlost z důvodu zhoršeného stavu tratě. Tato značka je 
konkrétně vyvěšena na mostní estakádě mezi Hlubočepy a 
Geologickou. 
 

 
 

 

Smyčka Malovanka – lom 
koleje. (Snímek: Jakub Hradil) V současné době již opravená 

tramvajová trať v Olšanské ulici. 
(Snímek: Jakub Hradil) 
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Řešení problémů? 
 

 Kde se ale stal problém? Proč se relativně náhle dostalo tolik tratí na hranici své životnosti? Důvodů 
je mnoho. Tím nejzávažnějším problémem je nedostatek finančních prostředků na opravu všech 
potřebných tratí. Proto se v minulém a předminulém roce opravovaly zejména úseky, kde by provoz bez 
opravy nebyl již dále bezpečný. Takovým případem byla například rekonstrukce soustavy křižovatek na 
Palackého a Karlově náměstí v roce 2007, minulý rok to byla oprava trati u Přístaviště a již výše zmíněné 
místo ve Vyšehradském tunelu (oběma akcemi se zabýváme v této ročence na str. 17). 
 Další důvody jsou již o něco více neurčité a dá se říci, že jsou mnohdy i konspirativní. Jako důvod 
k většímu opotřebení tratí v obloucích se udává provoz vozů 14T s pevnými podvozky. Kdyby ale tento 
typ ničil koleje v obloucích, znamenalo by to, že by ničil všechny. A na postižených tratích najdeme i 
kolejové oblouky, které jsou v lepším stavu než rovná trať. V souvislosti se zákazem provozu vozů 14T do 
havarijních úseků je ale jasné, že jako vysvětlení problému to stačí. Dalšími uváděnými důvody je vyšší 
hmotnost vozů, zvýšený uliční ruch nebo zimní solení vozovek. Je možné, že se všechny problémy možná 
na tom cílovém podílí. 

Problémy by se již brzy měly vyřešit díky penězům z regionálních operačních programů pro 
Prahu. Dalším aspektem, který by měl dlouhodobě pomoci především radiálním tratím, je plán používání 
tvrdší kolejnice a tam, kde to jde, dokonce bezžlábkové kolejnice S 49 (tento typ kolejnic používá 
například ostravský DP).                

Text: Václav Brejška 
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Bezbariérové zastávky 
 

S větším provozem nízkopodlažních vozů se rozrůstá i počet bezbariérových zastávek. Stále se však 
v metropoli nachází poměrně vysoký počet zastávek, kde bariéry jsou. Na nové trati do Radlic jsou 
bezbariérové zastávky samozřejmostí, avšak ne vždy se s opravou tramvajové trati rekonstrují i zastávky. 
Smutným příkladem je trať v Olšanské ulici, kde i po opravě tramvajové trati zůstaly zastávky v bariérovém 
provedení. Tristní je pro vozíčkáře situace také na Hradčasnké. Ačkoliv jsou na linky, které zde projíždí, 
nasazena bezbariérová vozidla, tento 
důležitý uzel je bezbariérový jen vnitřně. 
Dá se tedy bezbariérově přestoupit, ale 
nedá se bezbariérově opustit. Jsou ale i 
místa, kde nelze v současné době zastávky 
zbavit bariér. 
 

Pochvalu ale zaslouží snaha 
dopravního podniku o rekonstrukci refýží, 
kde byl dostatek financí i možnost provést 
úpravu zastávky na bezbariérovou. V roce 
2008 se podařilo upravit například 
zastávky Husinecká, Invalidovna, 
Vozovna Střešovice nebo většinu zastávek 
na trati do Divoké Šárky. A tak doufejme, 
že i nadále se bude počet zastávek bez 
bariér zvyšovat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Text: Tomáš Máca 
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Bohužel, zatím velmi častá situace. Nízkopodlažní tramvaj 
zastavila u bariérové zastávky. Refýž sice není tak vysoko 
nad úrovní komunikace, bez pomoci se na ní ale vozíčkář 
nedostane. Zastávka Husinecká byla ale za několik týdnů 
kompletně zrekonstruována. (Snímek: Václav Brejška) 



Informační systém na zastávkách 
 

  Osobitým stylem každého tramvajového provozu jsou zastávky. Nejinak je tomu i v Praze. 
Asi každý si pod pojmem pražská tramvajová zastávka představí červený sloupek s papírovými jízdními 
řády. 
 Tradice je sice hezká, ale pokrok jde nezadržitelně kupředu. U mnoha tramvajových provozů je 
samozřejmostí elektronický informační systém na zastávkách. Ten je proveden nejčastěji digitálními 
panely, které rychle a jednoduše informují cestující o spojích, které do zastávky v nejbližší chvíli přijedou. 
Tento systém byl nejprve v Praze zcela neznámý, od roku 2002 jsou ale elektronické informační panely 
instalované v podhledech přístřešků zastávky Malostranská. Obě tramvajové novostavby posledních let 
(trať barrandovská a radlická) jsou již stejným 
typem elektronických tabulí vybaveny. 
 Jak vlastně systém v Praze vypadá? Jde o 
klasické diodové displeje, které pomocí svítivých 
diod zobrazují aktuální datum a čas, dále pak číslo 
linky, cíl a čas zbývající do jejího odjezdu. Tento 
systém je velmi jednoduchý a přehledný, ale 
s postupem času začíná nedostačovat. V současné 
době by mnoho cestujících ocenilo informaci o 
nízkopodlažním vozidle (na transparentech by se 
tento fakt řešil mezinárodním symbolem 
vozíčkáře). Další  nespornou výhodou tohoto 
systému je možnost informovat cestující o 
mimořádnosti. 
 Minulý rok prošla médii zpráva, že mnoho 
pražských zastávek bude rekonstruováno právě 
s dosazením elektronického informačního 
systému. Zatím se tak nestalo, ale dá se předpokládat, že se v Praze tento systém objeví. Otázkou zůstává, 

kdy se objeví a jak bude vypadat. 
 Ideální řešení neexistuje, ale například 
transparenty vystavené v roce 2007 na dni otevřených 
dveří dopravního podniku v Hloubětíně se ideálu velmi 
přibližují. Vystavený typ (na obrázku) zobrazuje linku, 
cíl, čas zbývající do odjezdu a dále ještě nástupiště, ze 
kterého daný spoj odjíždí a zpoždění. Samozřejmostí je 
zobrazení data a času. Tento transparent má popisy 
v angličtině, je ale jasné, že ideální by byly 
dvojjazyčné nebo trojjazyčné popisy. Dalším vhodným 
doplňkem takových tabulí by byl akustický systém, 
pomocí kterého by bylo možné informovat přímo a 
efektivně cestující o případných mimořádnostech. 
Pomocí hlasu by se mohli z dispečinku cestující 
odkázat na náhradní dopravu nebo by mohli být 
informováni o vzniklém zpoždění. 
 Elektronický informační systém by samozřejmě 

nebylo rozumné instalovat plošně na všechny zastávky, ale jen na zastávky s vyšším obratem cestujících. 
V centru by to ale všechny zastávky být měly. 
 

Možná varianta informačního systému na 
pražských tramvajových zastávkách 
(Snímek: Jakub Hradil) 

Standardní vídeňský zastávkový 
informační systém. Akustické informace 
jsou zde samozřejmostí. 
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 Nakonec se podívejte, jaký systém se používá ve Vídni. Je naprosto jednoduchý a v kombinaci 
s papírovými jízdními řády se cestující dozví informace o svém spoji velmi rychle a jednoduše. Doufejme 
proto, že podobný systém bude brzy použit i v Praze.   
         Text a neoznačené foto: Václav Brejška 

         
 

Preference tramvajové dopravy v roce 2008 
 
 Po dosažení důležitého milníku v roce 2007, 
kdy byla preferována již polovina světelných 
signalizačních zařízení (SSZ) s tramvajovým 
provozem, pokračoval i v roce 2008 pozitivní trend 
v zavádění aktivní preference tramvajové dopravy 
na mnoha SSZ. 
 Samozřejmostí bylo zavedení preferenčního 
programu na tramvajové trati do Radlic. Zde se dá 
mluvit o příkladné trati, protože tramvaje jsou 
v celém novém úseku preferovány díky zvýšenému 
tělesu, na stávajícím úseku byly doplněny podélné 
dělící prahy, které poskytují volnou jízdní dráhu pro 
tramvaje.  
 I na jiných místech došlo k velkým změnám. 
V Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí Erbenovou, 
kde docházelo k mnoha mimořádným událostem, 
bylo v závěru roku instalováno SSZ. Preferenční 
program zde evidentně funguje, ačkoliv zde občas 
dochází ke zdržení tramvajových vlaků. To je ale 

spíše způsobeno velmi hustým provozem. I na již zavedených křižovatkách s preferencí zůstaly 
v provozu preferenční programy řízení dopravy a ve srovnání s minulými lety je zejména v centru 
tramvajový provoz mnohem plynulejší a rychlejší. 
 Bohužel stále zůstává mnoho míst, kde by zavedení preference velmi pomohlo. V současné 
době je asi nejkritičtějším místem, co se týče plynulosti tramvajové dopravy, křižovatka horní 
Klárov. Kvůli výluce na Letné je zde velmi intenzivní tramvajový provoz. Narozdíl od normálního 
stavu jede nejvíce tramvajových linek ve směru od Chotkových sadů vlevo k Čechovu mostu. Tato 
změna vyvolala komplikace na křižovatce, kde dochází k vzájemnému zdržení tramvají a vozidel 
individuální automobilové dopravy, odbočujících přes koleje. Výjimkou nejsou ani časté nehody, 
žádající si krátkodobé zastavení provozu. Co by zde pomohlo? I při standardním provozu by bylo 
dobré usměrnit odbočující automobily tak, aby odbočovaly až na úrovni ulice. Toho by se dalo 
docílit dosazením podélných prahů. Plynulost tramvajové dopravy by se tak alespoň částečně 
zlepšila. Další možností, již dražší a pracnější, by bylo dosazení nového SSZ. Ten by ale vyřešil i 
další problémy, protože by zvýšil průchodnost křižovatky pro všechny tři směry – od Chotkových 
sadů a od Mánesova i Čechova mostu. 
 Lze očekávat, že v roce 2009 dojde k dalším úpravám SSZ s dosazením preference tramvají. 
Světlo světa v posledních letech spatřuje i velmi žádaná aktivní preference autobusů. 

      
 

Text a foto: Václav Brejška 
         

 
 

Zmíněná situace na křižovatce horní 
Klárov. Na snímku si povšimněte 
automobilů, odbočujících ve směru 
k Čechovu mostu. Tato situace bohužel 
patří ještě k těm klidnějším. 
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AKCE DP 
  
 
 

 Každý rok se u Dopravního podniku něco významného děje. Dochází 
k personálním, technickým nebo organizačním změnám a restrukturalizacím. 
Ani rok 2008 nebyl jiný. V následujících šesti kapitolách se zabýváme především 
technickými a organizačními akcemi, kterými se Dopravní podnik v loňském 
roce prezentoval. 
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Opencard a SMS jízdenky 
 
Rok 2008 se stal mimo jiné i nebývalým mezníkem v oblasti jízdného, a to nejen tím, že se od ledna 

zdražovalo jízdné (26 Kč – normální jízdné; 13 Kč – zlevněné jízdné), ale především tím, že během něj došlo 
k aktivaci dvou nových způsobů kupování a kontrolování jízdních dokladů, a to SMS jízdenky a Opencard, 
které mají za cíl zjednodušit kupování jízdenky až do té míry, že cestující se může jízdenku zakoupit za 
pomoci elektroniky a nemusí tedy stát frontu u automatu či trafiky, zároveň mu odpadá povinnost si jízdenku 
jakkoliv označovat. Ovšem každý z projektů má ještě své „mouchy“ a ne každý z nich je v Praze žádoucí.  

 SMS jízdenky do Prahy oficiálně vstoupily už v listopadu roku 2007, 
avšak to šlo pouze o zkušební provoz, kdy se systém testoval a dolaďoval, do 
plného provozu vstoupily SMS jízdenky k datu 1.1.2008 právě v souvislosti se 
zdražením jízdného. Jde o velice jednoduchý systém odbavení, který spočívá 
v tom, že cestující pošle mobilním telefonem SMS ve tvaru DPT na zvláštní 
telefonní číslo, přičemž přibližně do dvou minut mu zpět přijde SMS zpráva 
s kódem, který při případné kontrole ukáže revizorovi, který ho přes své 
kontrolní zařízení ověří. Tento systém dostal pro svou jednoduchost dokonce 
ocenění Český zavináč za rok 2007, protože jde o zjednodušení služeb pro 
cestující, kteří si doma buď zapomenou jízdní doklad, či do Prahy přijeli 
pouze na krátkou dobu. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že tento 
systém značně ztížil práci revizorům při potírání černých pasažérů, kteří si 
nyní po zjištění přítomnosti revizora ve voze jízdenku urychleně zakoupí, aby 
mu jí posléze mohli s úsměvem na tváři ukázat. Tedy se dá říci, že SMS 
jízdenka funguje i jako podpůrný prostředek pro černé pasažéry, a bude tedy 
nutné ji v tomto ohledu nějakým způsobem zdokonalit. 
 Karty Opencard, zvané také Karty 
Pražana, měly z původního již několik let 
starého projektu postupně sloužit v celém 
městě k mnoha různým věcem, tato myšlenka 
se ale setkala s velkým neúspěchem, a tak se 
magistrát rozhodl, že kartu začne 
„vnucovat“ „šťastným“ zákazníkům. Donutil 
tedy DP Praha, aby kartu začal používat jako 
svůj nový jízdní doklad, protože jedině tak šlo 
projekt za několik milionů korun ještě oživit. 
Již ke konci letních prázdnin šla do 
předprodeje první verze karet, o kterou byl 

kupodivu nebývalý zájem, a tak se musela rychle otevírat další předprodejní 
místa. Dokonce se pro rok 2009 upustilo od vydávání klasických papírových 
ročních kuponů, a nabídka se omezila pouze na roční kupony na kartě 
Opencard, aby tím magistrát zastoupený DP Praha přinutil k pořízení karty 
valnou většinu cestujících, což se podařilo. Škoda je, že když už sem 
magistrát kartu takto „nastrčil“, nedotáhl projekt do konce. Například je 
nešťastné to, že si kartu nemohou proti záloze zapůjčit i cestující, kteří do Prahy přicestovali pouze na několik 
dní či týdnů (například studenti či turisté) tak, jako je tomu v některých zahraničních městech. Další 
nevýhodou je to, že zařízení ke kontrole Opencard nepodporuje kontrolu SMS jízdenek, tudíž sebou revizoři 
musí nosit o jeden přístroj navíc, díky čemuž nemají Opencard zrovna v lásce. Výhoda této karty je prozatím 
asi jediná, a to ta, že snížila spotřebu papíru, tedy se už i v Praze zavedly „ekologické jízdenky“.  
         Text a neoznačené fotografie: Jakub Hradil 
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Zařízení určené ke 
kontrole Opencard, které 
však neumožňuje kontrolu 
SMS jízdenek, tedy u sebe 
musí revizor nosit zařízení 
2. (Foto: Jan Gruber) 

Opencard Karta Pražana) 
– nový způsob nákupu a 
kontroly jízdních dokladů 
s delší platností. 



Změny linkového vedení v roce 2008 
 
 Po několika dílčích změnách 
v linkovém vedení v roce 2007 došlo v 
loňském roce ke změnám výraznějšího 
charakteru. Mnoho z nich snese 
srovnání se změnami v roce 1998. 
 V první pol. roku se v linkovém 
vedení nic neměnilo, obrat přinesl až 
červenec, kdy došlo k prohození části 
tras a konečných u linek 19 a 24. Tato 
změna byla poměrně nečekaná a její 
jediné pozitivum je snad ušetření 
najetých kilometrů. Na obou linkách 
byly zachovány garantované 
nízkopodlažní spoje. Na obhajobu této 
změny lze ale říct, že případné 
prodloužení intervalu mezi spoji ve 
Vršovicích později supluje linka 22 ve 
čtyřminutovém intervalu, o víkendu pak i linka 7 v intervalu 7 minut 30 sekund. 
  
Začátek školního roku přinesl staronovou změnu. Přesně po 10 letech byla zrušena posilová linka č. 23 
v celé své trase, zatímco páteřní linka 22 byla posílena na špičkový interval 4 minuty. Nově tak v Praze 
máme dvě linky s polovičním intervalem. Na této změně vydělali především cestující z krajních částí 
„dvaadvacítky“, tedy z Břevnova a ze Zahradního města. Do té doby zde jezdily tramvaje na l. 22 po 8 
minutách, nyní je pochopitelně interval poloviční. Je ale zajímavé, že v době, kdy dopravní podnik ve 
velké míře šetří, je nabídnuto až zbytečně nadstandardní spojení. Mluvím teď především o hostivařské 
straně linky, protože na Bílé Hoře je vzhledem k absenci l. 25 čtyřminutový interval potřeba. Obsazení 
linky v Hostivaři není velké, nicméně to cestující považují za zlepšení kvality dopravy a tak je tato 
změna brána jako velmi pozitivní. 
  
V souvislosti s otevřením tramvajové tratě do Radlic dne 4. října 2008 vstoupily v platnost nové změny 
v linkovém vedení. Ty se dotkly tří linek – 4, 6 a 7. Do Radlic byla přeložena linka 7, která do té doby 
jezdila na sídliště Řepy. O této změně se vedlo mnoho diskuzí, zejména s ohledem na enormní vytížení 
radiální tratě do Řep, kam nově jezdí linka 4, a to pouze v ranní špičce pracovního dne. Absenci jedné 
linky v Plzeňské ulici vyřešila linka 6, dále provozovaná jako sólo. Celkově se tedy hodinová kapacita 
tratě v Plzeňské ulici snížila, což má za následek občasné přetížení tramvajových vlaků. Otázkou 
zůstavá, zda je potřeba do Radlic vést linku v soupravách, když nabídka cestovních míst mnohonásobně 
převyšuje poptávku. Od dob původní tratě do Radlic se mnoho zěmnilo a cestující využívají při cestě do 
centra metro. Pozitivním dopadem je ale nasazení nízkopodlažních vozidel alespoň v pracovní den. 
  
O dalších změnách se během roku 2008 uvažovalo, leč nevsoupily v platnost. Je to škoda, protože 
například úvaha o posílení přetíženého úseku Barrandov – Malostranská linkou 20 v polovičním 
intervalu by byl dobrý nápad. I ten by ale snesl kritiku, protože Karmelitská a Letenská ulice jsou 
přetíženy automobilovou dopravou a doprava by se tak ještě více zpomalila. 
 Nechme se též překvapit, jaké změny nám přinse rok 2009. O nich ale až v příští ročence. 

 
 Text a foto: Václav Brejška 
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V posledních letech byla linka 24 zkrácena z obou stran. 
V roce 2008 bylo její novou jihovýchodní destinací 
Kubánské náměstí.



Provoz nízkopodlažní vozů v roce 2008 
 

Nízkopodlažních vozů je rok od roku stále více, a 
tak přibývá linek, kde se nízkopodlažní vozy vyskytují. 
Na začátku roku byly některé spoje  bezbariérově 
garantovány již na 9 linkách, negarantovaně jezdily 
nízkopodlažní vozy na 8 linkách. Celkově zde na začátku 
roku bylo 47 bezbariérových vozů,  z toho 24 vozů Škoda 
14T, 18 vozů KT8D5.RN2P a 5 vozů T3R.PLF. 

V lednu 2008 byl nízkopodlažní provoz na 
linkách 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 
25 a 26. V březnu 2008, kdy se strašnické vozy 14T 
přesunuly do vozovny Motol, byl provoz těchto vozů 
zrušen na linkách 11, 22, 23 a rozšířen na motolských 
linkách 12, 14 a 20, přičemž vozovna Hloubětín převzala 
dočasně garantovaná nízkopodlažní pořadí na lince 26 
s vozy KT8D5.RN2P. To však platilo pouze do 29. 
března, kdy poprvé vyjely do provozu s cestujícimi 
soupravy T3R.PLF + T3R.PV z provozovny Vokovice. 
Postupem času s příchodem dalších nízkopodlažních 
vozů se postupně opět rozšířil provoz na linkách a od 
19.května se na linku 22 vrátily garantované 
nízkopodlažní spoje zajišťované vozy Škoda 14T. 

Novinkou v provozu nízkopodlažních vozů bylo 
zajištění garantovaných nízkopodlažních spojů i při 
výlukách, a to jak na náhradní tramvajové dopravě, tak i 
na náhradní autobusové dopravě. Celkově je již zajištění 
a spolehlivost nízkopodlažních vozů na dobré úrovni, na 
konci roku 2008 zde bylo k dispozici 85 NP vozů, z toho 
50 vozů Škoda 14T, 23 vozů KT8D5.RN2P a 12 vozů 
T3R.PLF. V současnosti je provoz zajišten na 15 linkách, 
přičemž na 14 linkách jezdí vozy garantovaně, jedná se o 
linky: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26. 
V roce 2008 se také objevily nízkopodlažní vozy na 
linkách 16 a 17 v pravidelné trase. A při výlukách i na 
linkách 5, 18 a 21. 

Co lze provozu nízkopodlažních spojů vytknout? 
V současné době by bylo dobré rozšířit provoz 
nízkopodlažních vozů především na lince 9. Tato páteřní 
linka je v pracovní den obsluhována zcela 
nedostačujícími 3 nízkopodlažními pořadími. Naopak na 
lince 20, která sice v části své trasy plní páteřní funkci, je 
nasazeno mnoho, možná až zbytečně moc vozů 14T. 
„Devítka“ má ale v tomto ohledu tu nevýhodu, že je na ní 
zaveden systém střídaných přestávek s oddělením řidiče 
od vozu a mnoho řidičů stále nemá opravnění k řízení 
tohoto vozu. V roce 2009 se očekává další nárůst 
provozu nízkopodlažních vozů. 

       Text a foto: Tomáš Máca 
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Setkání vozů Škoda 14T a T3R.PLF na 
dvoře vozovny Vokovice. 

Setkání vozů KT8D5.RN2P a Škoda 14T 
ve smyčce  Divoká Šárka. 

Škoda 14T na lince 54 v zastávce Náměstí 
Republiky – nasazení nízkopodlažních 
vozidel v noci o vánočních svátcích.



Den otevřených dveří 2008 
 

I v roce 2008 se konal v Dopravním podniku již tradiční den otevřených dveří, který však na 
poslední chvíli změnil místo konání tramvajové části, která se konala místo ve vozovně Pankrác   
(kde byla původně plánovaná) v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, a uskutečnil se v sobotu 20. 
září 2008. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout zdarma bohatou expozici muzea a na dvoře vozovny 
prozkoumat některé vystavené současné vozy (KT8D5, T6A5, T3R.P, T3R.PLF, 14T) i s odborným 
komentářem. Jednalo se tedy oproti loňsku o trochu chudší část, avšak vše bylo vynahrazeno o den 
později, kdy se konal tramvajový průvod Prahou, kterému předcházela výstava vozidel na Mánesově 
mostě spojená s doprovodným programem v rámci Evropského týdne mobility – „Den bez aut“. Po 
výstavě se konvoj vydal centrem Prahy na Výstaviště, dále pak na Václavské náměstí, odkud se vozy 
manipulačně rozjížděly do domovských vozoven.Celkově se tedy „dopravní víkend“ povedl, zájemců 
bylo mnoho i přes částečně nepříznivé počasí, a tak opět doufejme, že i příští rok bude také vydařený. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   Text a foto: Tomáš Máca 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější typ tramvaje -
Škoda 14T na dvoře 
vozovny Střešovice.

Expozice vozidel na dvoře 
vozovny Střešovice – zleva 
T3R.PLF, KT8D5. 

Výstava vozidel na Mánesově mostě – 
řazení od nejstarších po nejnovější. 
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Dispečink 
 
Dalo by se říci, že se v roce 2008 na dispečinku tramvají nic velkolepého až tak moc nestalo, možná se 

teď většina čtenářů zarazí, že je to divné, že se v místech, kde se denně organizuje tramvajový provoz, nic 
velkého nestalo, ale už je to tak. Ale je to jedině dobře. Je vidět, že stávající systém funguje, a tak není třeba 
dalších změn. Tedy se pouze upravují různé detaily, které však opět o něco zlepší pohodlí. Z těch malých 
změn je to úprava programu DORIS pro sledování všech tramvajových vlaků v síti, které jsou vybaveny 
palubním počítačem od firmy Apex. Sledovat z dispečinku lze nejen tramvajové vlaky, ale i jednotlivá 
dispečerská vozidla, vše je propojeno mezi sebou. Mimo to lze zjistit polohu vozidla i přes SMS zprávu, a to 
odesláním SMS v určitém tvaru, kdy zpět přijde informace o poloze zvoleného pořadí na lince a číslo vozu. 
Tato funkce je však služební a nelze si běžně tyto informace nechat poslat. Pro cestující veřejnost je druhá 
možnost, a to opět poslat SMS, kdy zpátky přijde informace o tom, kdy která linka přijede dle skutečnosti na 
zvolenou zastávku. Nelze však zatím zjistit tyto informace na každé zastávce, ale pouze na vybraných 
tramvajových bodech. 

Ale zpátky ke změnám na dispečinku. Jako další pro provoz téměř zbytečná změna, ale pro dispečery 
opět důležitá, je změna nočních směn v turnusu. 

K větším změnám došlo hned na začátku roku 2008 a to zakoupením nového dispečerského vozidla – 
terénního Fordu Ranger, přičemž  podmínkou bylo, aby nové vozidlo bylo schopné jízdy i po otevřeném 
kolejovém svršku. Má tedy upravenou výšku náprav. Celkově se jedná o kvalitní vozidlo, které vyhovuje 
všem podmínkám pro provoz. Je náhradou za původní vozidlo Lada Niva, které bylo možné potkávat pod 
označením KGX 23 a které bylo po mimořádné události vyřazeno. Po dodání nového vozu došlo 
k přečíslování z důvodu zachování systému, kdy posádky vozů KGX 20 – 22 jsou nepřetržité, zatímco ostatní  
vozy - KGX 23 - 26 jsou výpomocné. Nové terénní vozidlo je tedy označené jako KGX 22. 
 
Závaznější mimořádné události: 

Mimořádných událostí je v Praze denně 
několik, nejedná se vždy o klasické nehody s automobily, ale 
mezi mimořádné události patří i poškození vozidla, upadnutí 
cestujícího ve voze, nevolnost cestujícího, povalení chodce 
tramvají, až po ty závažnější pro provoz, kdy je potřeba 
přerušit provoz v určitém úseku po delší dobu a zavést 
odklony, sem patří například stržená trolej, tzv. železniční 
nehody – srážka vozidel či vykolejení. 
Jedna ze závažnějších nehod se stala například 19.srpna 2008 
v mezistaničním úseku Anděl – Bertramka, kdy si řidič 
zájezdového autobusu nevšiml projíždějící tramvaje a vrazil 
bokem přímo do projíždějícího vozu Škoda 14T. Vlivem pevných podvozků a souhrou náhod vůz vykolejil, 
jednalo se tedy o první reálné vykolejení vozu tohoto typu. V letním parnu tak nastala poměrně složitá situace 

– přepravní špička byla v plném proudu, a tak se hasičský sbor 
snažil o co nejrychlejší nakolejení. Vzhledem k tomu, že již 
proběhlo několik cvičení s nakolejováním, byla práce o něco 
snažší. Celkově byl úsek vyloučen přes dvě a půl hodiny, avšak 
ani ne deset minut po nahlášení mimořádné události už jezdily 
ostatní tramvajové vlaky v odklonech a byla zavedena náhradní 
autobusová doprava. Do půl hodiny od uvolnění trati již byla 
většina pořadí zpátky ve své pravidelné poloze, což je vynikající! 
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Nakolejování vozu 14T. 

Text a foto: Tomáš Máca 
 Nový dispečerský vůz KGX 22. 



Vývoj střídaných přestávek v roce 2008 
 
Oproti očekávání se v roce 2008 počet linek, na kterých jsou trvale zavedeny střídané přestávky, 

prakticky nezměnil. Počet linek, kde jsou trvale zavedeny střídané přestávky jednoho ze dvou typů, je tedy 
stále 10. Rozšířilo se ale zavádění střídaných přestávek při výlukách, například při dlouhodobé výluce 
Letenské pláně jsou z důvodu úspory obousměrných vozů KT8D5 a KT8D5R.N2P zavedeny střídané 
přestávky na obou těchto linkách. Dalším příkladem může být výluka Vyšehradského tunelu, kde byly 
přestávky zavedeny na lince 3/16 (šlo o výlukovou linku, která byla složena z obou těchto linek) a lince 18, u 
které byly zvláštní tím, že střídací bod byl přímo ve smyčce Vozovna Pankrác. 

Systém samotných přestávek nedoznal oproti loňskému roku příliš mnoho změn, nezměnily se ani 
střídací body, avšak velice kontroverzním tématem se nyní stal střídací bod v zastávce I. P. Pavlova, který 
svou kapacitou přestává dostačovat potřebám řidičů. Na zastávce I. P. Pavlova se totiž mimo linek 4 a 16 
začal střídat i linka 22, která ale oproti loňské 23 má poloviční interval a tudíž vlastně zastupuje 2 linky.  

Z toho vyvstává hned několik problémů, jmenovitě například to, že o střídací místnost, která už při 
třech linkách „praskala ve švech“, díky čemuž se netěšila takovému zájmu řidičů, je v současné době zájem 
pramalý. Dalším důvodem tohoto nezájmu je to, že místnost je pro řidiče poměrně vzdálená nejen kvůli tomu, 
že neleží „vedle kolejí“, ale také proto, že ač vzdálenost není tak dlouhá, dělí řidiče od místnosti 2 přechody 
přes rušnou magistrálu. Tedy by se dalo shrnout, že střídané přestávky stále zůstaly někde ve středu 
názorových proudů (pozitivní reakce x negativní reakce) vyjma linky 22, která je bombardována kritikou 
řidičů ze všech stran. V příštím roce by tedy bylo potřeba podívat se „dvaadvacítkám“ na zoubek. 

 
Střídané přestávky normálního typu: 3, 10/24*, 19, 25, 26 
 
Střídané přestávky „z vozu do vozu“: 4, 9, 11, 16, 22 
 
(* - u linek 10 a 24 jsou přestávky vždy pouze na jedné z linek, ale dochází zde k častým změnám, 

pozn. autora)  
 
Rok 2009 má být z hlediska přestávek dle slibů DP opět stěžejní, plánuje se zavedení hned 3 nových 

střídacích bodů + přesunutí střídacího bodu (resp. střídacích bodů) linky 22. 
Prvním novým střídacím bodem bude zastávka Na Knížecí (v ulici Nádražní), kde bude místnost 

vytvořena v již existujícím zázemí ve stejnojmenném autobusovém obratišti. Střídat by se zde měly linky 12 a 
14, a to přestávkami normálního typu, tj. s návratem na stejný vůz. 

Druhým střídacím bodem se má stát právě rekonstruovaná výpravna vozovny Vokovice, kde bude 
zaveden systém „z vozu do vozu“ a v první fázi půjde pouze o střídání linky 8, v další fázi pak i 36 (pouze do 
konce výluky na Letné). 

Třetím střídacím bodem se stane zastávka Vozovna Střešovice, kde není problém s potřebným 
zázemím a od zastávky není vozovna příliš vzdálena. Zde půjde o linky 1 a 18, předpoklad je systém 
s návratem na stejný vůz. 

Ohledně linky 22 existuje více variant, přičemž žádná zatím nedostala zelenou. Jednou z možností je 
zvětšit stávající místnost na I. P. Pavlova, kde jsou ale problémy s místem, tedy se zde hledá místnost druhá 
blíže k zastávce. Jinou alternativou je vytvoření dvou střídacích bodů, a to vždy u každé konečné jeden, 
hovoří se o Brusnici (s pěším přesunem do vozovny Střešovice) a Průběžné, kde by se přestavěly bývalé 
veřejné záchodky. Tato možnost ovšem narazila s místností jak na Průběžné, kde šlo o spor s MČ Prahou 10, 
která již má v plánu přestavbu tamní křižovatky a jejího blízkého okolí a s touto místností nepočítala, tak na 
Brusnici, kde si řidiči stěžují na to, že je ze střídacího bodu do vozovny daleko. 

Je tedy vidět, že osud přestávek na lince 22 je dosti nepředvídatelný, a bude tedy nutné si počkat, co se 
vlastně nakonec stane. 

Text: Jakub Hradil  
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Nejistá budoucnost – co bude v roce 2009? 
   
  Na závěr naší ročenky nám dovolte krátké zamyšlení nad rokem 2009. Již ke konci roku, kterým se 
ročenka zabývá, tedy v roce 2008, nám bylo jasné, že rok 2009 bude rokem velkých změn. Mnoho z nich 
ale nebude, jako tomu bylo v minulých letech, příliš patrných. Jde především o záměry dopravního podniku 
o pokračování outsourcingu, tedy předávání některých aktivit do rukou externích nebo soukromých sektorů. 
Ke konci roku prošla odbornými médii zpráva o úvaze prodeje některých tramvajových vozoven. Tato 
změna se tramvají přímo dotýká a ve světě nemá obdoby. Touto problematikou se bude SPKD zabývat na 
jiném místě, zde rozhodně protentokrát nebudeme uvádět klady a zápory takové operace. 
  Ke změnám dále dojde ve viditelnějších sektorech – bude pokračovat obnova vozového parku, mj. i 
vozy 15T, které jistě do pražské tramvajové dopravy vnesou revoluci. Z dalších událostí uveďme dokončení 
dodávky vozů 14T, další dodávky nízkopodlažních vozů T3 nebo KT8. 
  Jak jsme již uvedli v tématu o stavu tramvajových tratích, mnoho z nich nebude v roce 2009 
modernizováno z důvodu nedostatku potřebných finančních prostředků, půjde tedy pouze o rekonstrukce 
nejkrizovějších míst. Nejen touto problematikou se budeme zabývat v další ročence tramvajové dopravy. 
 
  Do roku 2009 přejeme nejen všem pracovníkům, ale i vedení dopravního podniku mnoho úspěchů, 
sil a především pevné nervy. Rok 2009 nebude jednoduchý a uvědomujeme si, že pracovat nebo vést 
největšího pražského zaměstnavatele není jednoduché. Proto se vyhýbáme neopodstatněné kritice a 
dopravní podnik se snažíme podpořit. 
 

Václav Brejška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejistá budoucnost – co bude v roce 2009? 32 



ROČENKA 2008 
TRAMVAJÍ V PRAZE 

 
Text:    © Jakub Hradil, Tomáš Máca, Václav Brejška 

 
Fotografie: © Antonín Stejskal, Jakub Hradil, Tomáš Máca, Václav Brejška, Jan 

Gruber 
 

Zapůjčené fotografie:  Škoda Transportation 
 
Fotografie na obálce: Jakub Hradil 
 
Design:   Václav Brejška 
 
Spolupráce:   Antonín Stejskal, Radim Bösser, Škoda Transportation 
 
Vedoucí projektu:  Václav Brejška 
 
 
 
 
 

© 2009 Spolek pražské kolejové dopravy 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Poděkování: firmě Škoda Transportation za zapůjčení fotografií vozu 15T. Děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 



 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


