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Předmluva 
 
Vážení přátelé, 

téměř každý text v minulých ročenkách tramvají v Praze jsme končili přáním, aby se situace v oblasti 
provozu, vozového parku a organizace tramvajové dopravy zlepšila. Zpětně bychom ale u mnohého 
byli rádi, kdyby se zachoval alespoň původní stav. Rok 2009 byl totiž pro pražské tramvaje naprosto 
zásadní změnami, které se během roku staly. Ačkoliv se mnoho těchto změn projeví až v roce 2010, 
již konec předešlého roku má pachuť problémů, které si ale většinou nezpůsobil pražský dopravce 
sám. 
 Rozhodně to ale neznamená, že by se v minulém roce nic nepovedlo. Toho pozitivního je ale 
citelně méně, než bychom očekávali. 
 Ročenka, kterou právě čtete, má ambici být objektivním shrnutím dění v oblasti druhého 
nejvýznamnějšího hromadného dopravního systému v české metropoli. Oproti minulým letům jsme 
zvolili některé inovativní prvky tohoto díla, které by Vám měly pomoci se lépe zorientovat v popisu 
událostí v minulém roce. V ročence je také více komentářů a názorů z více možných pohledů. Čtení 
naší ročenky Vám asi nepřinese potěšení, ale přesto doufám, že toto dílo bude mít úlohu při tvoření 
názoru na uplynulý rok v tramvajové dopravě. 
 

Do roku 2010 Vám přeji hodně zdraví, úspěchů a tolerance 
 

Václav Brejška, vedoucí projektu Ročenka tramvají v Praze 2010 
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Události roku 2009 
 

1. 1. 2009 – U všech tramvajových linek se v neděli ráno zvýšil interval z 15 na 20 minut, resp. ze 7,5 
na 10 minut.  
 
10. 2. 2009 – Začal platit zákaz provozu vozů typu 14T v úsecích Motol – Sídliště Řepy a Národní 
divadlo – Lazarská (po křižovatku). 
 
20. 3. 2009 – Byla dodána poslední tramvaj typu 14T ev. číslo 9168 (pořadí dodání vozů bylo 
změněno). 
 
5/2009 – Začala rekonstrukce kolejové harfy vozovny Kobylisy (konec 31. 8. 2009) 
 
15. 6. 2009 – V pražských ústředních dílnách byl složen první prototyp vozu 15T, později označen 
jako 9200, tento vůz je však majetkem Škody Plzeň a v Praze je pouze na zkušební jízdy. 
 
1. 7. 2009 – Došlo ke změně v linkovém vedení, linka 8 byla z konečné Nádraží Vysočany 
přetrasována z Palmovky přes Nádraží Libeň na Starý Hloubětín, linka 15 byla z Palmovky 
prodloužena na Nádraží Vysočany. 
       Dále došlo k obnovení provozu v traťovém úseku Sparta – Špejchar, kam byly prodlouženy 
linky 25 a 26. 
 
14. 8. 2009 – 23. 8. 2009 – Proběhlo částečné zlepšení technického stavu Libeňského mostu, který patřil 
mezi nejhorší úseky v celé Praze. Velká oprava proběhne až s celkovou rekonstrukcí mostu, se kterou 
město počítá, ale neustále ji odkládá. 
 
1. 9. 2009 – V tramvajové síti se objevila nová zastávka Obora Hvězda. 
 
4. 9. 2009 – Zcela znenadání byla uzavřena tramvajová trať do Modřan z důvodu porušené statiky 
estakády u  zastávky  Nádraží Modřany.  
 
17. 9. 2009 – Prahu opustil poslední vůz RT6N1 – tramvaj 9103. 
 
19. 9. 2009 – Uskutečnil se DOD ve vozovně Střešovice, kde DP poprvé představil Pražanům prototyp 
tramvaje 15T. 
 
10/2009 – Začíná se medializovat kauza karty Opencard a kauza ztráty DPP. 
 
3. 11. 2009 – Došlo k obnovení provozu v traťovém úseku Špejchar – Chotkovy sady, krom linky 8 se 
všechny linky jezdící původně vrchní trasou na tuto trasu vracejí, přičemž linka 25 zůstává dále 
ukončena v obratišti Špejchar. Téhož dne došlo ke zrušení náhradní tramvajové linky 36. 
 
29. 11. 2009 – Došlo ke změně v linkovém vedení, linka 4 z centra pokračuje ze zastávky Anděl na 
Smíchovské nádraží, v ranních špičkách pracovních dnů pak až do zastávky Sídliště Barrandov, linka 
13 je zrušena, linka 16 z centra pokračuje ze zastávky Palackého náměstí do zastávky Kotlářka, 
v ranních špičkách pracovních dnů až do zastávky Sídliště Řepy, linka 17 dostává poloviční interval 
po vzoru linek 9 a 22, přičemž každý druhý spoj od Modřan je pouze 1 vůz T a tento spoj končí již na 
Výstavišti, linka 20 je celodenně a celotýdenně vedena až do zastávky Sídliště Barrandov a linka 21 je 
ve směru z centra zkrácena pouze do zastávky Nádraží Braník. 
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Vývoj vozového parku v roce 2009 
 

 

 Graf podílů jednotlivých tramvajových typů na celkovém počtu osobních 
tramvají na konci roku 2008: Čísla udávají počty provozních vozů daného typu. Na konci 

roku 2008 disponoval DP Praha 953 osobními tramvajovými vozy. 

 

 

Graf podílů jednotlivých tramvajových typů na celkovém počtu osobních 
tramvají na konci roku 2009: Stejný graf, jen situace na konci roku 2010. Oproti minulým 

letům je změn ve vozovém parku podstatně méně. I přesto se počet provozních tramvají mírně 

navýšil. Celkově disponuje DP Praha na konci roku 2009 957 osobními vozy. 

 

 

NOVÉ VOZY: REKONSTRUOVANÉ VOZY: 
14T                                              9162 – 9170 T3R.P                                            8575, 8576 

15T                                                          9201 T3R.PLF                                     8263 – 8275 

 KT8D5R.N2P                               9088, 9096 

 T3M                                                        5419 
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Vozy 14T 
 

V první polovině roku 2009 bylo dodáno 
posledních devět vozů z objednané 
šedesátikusové série vozů 14T, které 
Dopravnímu podniku dodává od roku 2005 
Škoda Transportation. Dodávky byly 
dokončeny dříve, než se očekávalo. 
 Úplně posledním vozem dodaným na 
pražské koleje se stal 20. 3. 2009 vůz ev. č. 9168. 
Číselné pořadí vozů bylo v závěru dodávek 
přerušeno a vůz nejvyššího čísla z dodávky 
(9170) byl dodán dříve. Po více jak třech letech 
tak skončily dodávky prvních tramvajových 
vozů od Škodovky pro 
Prahu. 
 Všechny vozy byly 
postupně uváděny do 
provozu. I tento typ patří ke 
spolehlivým vozům, takže 
provoz s těmito vozy 
nepřináší žádné výrazné 
provozní problémy. 
Nasazení tolika vozů 
umožnilo na začátku roku 
2009 výrazné navýšení počtu 
garantovaných 
nízkopodlažních spojů na 
linkách vypravovaných 
motolskou vozovnou (4, 7, 9, 
10, 12, 14 a 20). S platností od 
10. února 2009 ale začaly 
platit dva zákazy provozu 
vozů 14T, konkrétně 
v úsecích Motol – Sídliště Řepy a Národní 
divadlo – Lazarská. Zákazy provozu tohoto 
typu vozů na některých úsecích v horším 

technickém stavu nejsou novinkou, objevily se 
již v roce 2008 na Žižkově. Poprvé ale byl úsek 
s vyloučením provozu těchto souprav tak 
dlouhý a významný. 
 Toto opatření mělo za následek zrušení 
garantovaných nízkopodlažních pořadí na 
lince 10. Na linkách 4 a 9 se podařilo zajistit 
provoz vozů KT8D5R.N2P z hloubětínského 
depa, které byly v počtu 9 kusů zapůjčeny 
vozovně Motol výměnou za 12 vozů 14T. Po 
změně linkového vedení v listopadu 2009 již 
jsou na řepské trati garantované nízkopodlažní 

spoje jen na lince 9. Deponace části vozů 
v Hloubětíně měla za následek i nasazení vozů 
14T na nové dopravní výkony – objevily se na 
linkách 1, 3, 8, 19 a 24 a 26. 

  

Snímek dokumentující provoz vozů 14T na řepské trati, 
který byl přerušen k 10. únoru 2009. 

…a po úpravě sedaček. Interiér vozu 14T před úpravou… 
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Po technické stránce se během roku 2009 na 
vozech začaly uplatňovat vítané inovace, které 
měly za úkol odstranit nevyhovující provedení 
některých konstrukčních uzlů. Na drtivé 
většině vozů tak byly u pravé bočnice 
v nesených článcích vyměněny původní 1,5 
sedáky za více vyhovující standardní sedačky. 
Původní provedení bylo cestující veřejností 
velmi kritizováno a nové řešení přispělo 
částečně k lepší kultuře cestování ve voze. 
Cestující často kritizovali také provedení 
záchytných tyčí, které jsou velmi vysoko a 
zároveň jsou umístěny nad sedadly. Většina 
lidí se tak tyčí nemůže chytnout. Na voze 9111 
byla proto vyzkoušena úprava záchytného 
systému, kdy jsou instalovány vodorovné tyče 
blíže stojícím cestujícím. Vozy série 9161 – 9170 
měly již upravený záchytný systém z výroby, u 
některých dalších vozů byl upraven posléze. 

 Na nejstarší vozy čísel 9111 – 9113 bylo 
v průběhu roku aplikováno odhlučnění 
podvozků, podobně jako u ostatních vozů. 
Z více jak roční opravy, kterou si vyžádala 
nehoda ze září 2008, se vrátil i vůz ev. č. 9121. 
Na vůz 9122 byly zase ve Škodovce zkušebně 
instalovány podvozky s upraveným 
rozchodem a profilem kol. Tato akce má 
souvislost s letošní snahou DP Praha o 
vyzkoušení nového profilu kol pro pražské 
tramvaje. 

Úpravami prošel během roku také řídící 
software vozů. Vzniklo několik verzí, které 
vždy vyžadovaly vyzkoušení. 

  
 Provoz a technický stav vozů 14T v roce 
2009 lze hodnotit jako velmi úspěšný. Vozy se 
staly plnohodnotnou a nedílnou součástí 
vozového parku pražských tramvají.

 
Text: Václav Brejška 

    

Škoda 15T 
 

Již v minulé ročence jsme Vás informovali o 
novém voze z dílny plzeňské Škody 
Transportation, jehož prototyp byl v minulém 
roce vyroben. 

  Dodání funkčního vzorku vozu 15T do 
Prahy předcházela série testů průchodnosti 
nového vozu pražskou kolejovou sítí. Pro tyto 
účely byl vůz T3R.P ev. č. 8404 vybaven na 
podvozcích šablonami, které měly simulovat 
mezní hodnoty průjezdního profilu vozu 15T. 
Při těchto zkouškách se přišlo na několik 
desítek kolizních míst, kde šablony zavadily 
nejčastěji o obrubníky. Tohoto faktu se chytla 
některá média. Na obhajobu vozu 15T je ale 
nutné poznamenat, že šablony simulovaly 
nejhorší možné provozní podmínky – 
maximálně sjeté nákolky, vychýlenou vozovou 
skříň apod. Vůz 15T je svým průjezdním 
profilem velmi specifický. Jeho krajní podvozky, 
umístěné bezprostředně u čel vozu, zabraňují 
vybočování vozů v zatáčkách, jako je tomu u 
konvenčních tramvají. Problémem jsou ale 
kryty podvozků, které v zatáčkách výrazně 

vybočují a mohou se tak v obloucích střetnout 
s tělesy, která jsou umístěna blízko u kolejí, ale 
která nevadí ostatním typům tramvají. 

  Prototyp vozu 15T dorazil do Prahy 15. 
června. Nejprve vůz absolvoval oživení 
v ústředních dílnách, během července proběhla 
zkratová zkouška a vůz se mohl vydat na první 
zkušební jízdy do pražské kolejové sítě. 

  Ačkoliv měl vůz zatím poměrně málo 
variant, kde mohl testovací jízdy vykonávat, 
jeho zkušební jízdy byly na přelomu července a 
srpna velmi četné a úspěšné. Neprojevovalo se 
mnoho závad, což je u vozu zcela nové 
koncepce jednoznačný úspěch. V provozu došlo 
dokonce i k nehodě s  autobusem, po které 
musely být zkušební jízdy přerušeny. Zkoušky 
trvaly až do začátku září, kdy byl vůz, 
označený v Praze číslem 9200 odeslán na 
mezinárodní strojírenský veletrh do Brna, ze 
kterého se vrátil 19. září, aby mohl být ve stejný 
den představen veřejnosti na tradičním dni 
otevřených dveří ve střešovické vozovně. 
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Během září dorazil do Prahy i první vůz z 
očekávané série, který se od prototypu 
konstrukčně mírně liší. Upraveno bylo 
rozmístění výzbroje na střeše kvůli nápravovým 
tlakům, odlišná je v detailech i konstrukce 
podvozků. V interiéru jsou použity dřevěné 
sedáky ve všech článcích. Vozu by mělo 
připadnout číslo 9201, zatím ale takto nebyl 
označen. 

Sériový vůz byl podobně jako prototyp 
deponován v pankrácké vozovně, kde se oba 
vozy 15T mohly zprvu i setkat. Tramvaj č. 9200 
byla ale posléze předána zpět výrobci, zatímco 
druhý vůz začal být zkoušen v ulicích Prahy. 

V provozu se 
vyskytla porucha na 
jednom z trakčních 
motorů. Ačkoliv se 
jednalo o vážnou 
poruchu, u nového 
vozu nejde o zvláštní 
jev. I tento vůz se ale 
nakrátko musel vrátit 
k výrobci, aby zde 
vykonal některé 
zkoušky, které ne-
bylo možno provést 
v hostivařských díl-
nách. 

Na konci roku se 
média začala zajímat, 
proč není vůz nadále 
zkoušen a 
nepřipravuje se jeho 

nasazení do provozu. Je pravda, že během 
listopadu a prosince zkušební jízdy prakticky 
ustaly. I přesto ale proběhlo školení několika 
pracovníků na tento typ vozu. Ano, nasazení 
tohoto vozu do provozu je ve skluzu, ale lze 
předpokládat, že homologace se uskuteční v 1. 
pololetí tohoto roku. 

Horší je situace s dalšími vozy. Špatná 
finanční situace Dopravního podniku a průtahy 
se schvalováním vozu 15T do provozu 
zapříčinily, že zatím nebyl dodán žádný další 
vůz 15T. Škoda Transportation má ve fázi 
výroby několik rozpracovaných vozů, stále ale 
není jasné, kdy budou vozy dodány.

 
 
Shrňme si tedy situaci na poli vozů 15T. Od představení prototypu uběhlo více jak půl druhého roku, cestující 

se ale stále novým typem tramvaje svézt nemohou. Tramvaj se ale dostala do obecného povědomí Pražanů díky 
médiím a představení na dni otevřených dveří DP v září 2009. Logicky byla vždy zdůrazňována její 100% 
nízkopodlažnost a nekonvenčnost technických řešení. Vůz Škoda 15T For City, který je jedinečný i svým 
designem, měl ze začátku velmi málo poruch. Ve srovnání s předchozími typy nových nízkopodlažních tramvají 
(RT6N1 a 14T) vykazoval méně závad, což se u tramvaje tak novátorské konstrukce prakticky rovná zázraku. I 
přesto ale tramvaj v pravidelném provozu stále nejezdí a do velké míry ustaly i zkušební jízdy. Je to způsobeno 
některými problémy, které se vyskytly po změně konstrukce mezi prototypem a sériovými stroji. Důvody ale 
mohou být i politické – lákadlem pro voliče by mohlo být nasazení vozu do provozu bezprostředně před volbami. 
To je však již čistá spekulace. Jisté je to, že záměr provozovat 250 vozů 15T se jeví vzhledem k omezeným 
finančním nákladům nereálně. 

 
Text a komentář: Václav Brejška 

 

 

Vůz 15T dne 4. srpna 2009 při zkušební jízdě vyjíždí z obratiště 
Nádraží Braník.  

10 



 

Vozy T3 – rekonstrukce a novostavby 
 

T3R.P 
 Podle plánů pokračovaly modernizační 
programy vozů T3 a jejich modifikací 
(T3SUCS, T3M) i na začátku roku 2009. 
Ústřední dílny DP v Hostivaři rekonstruovaly 
další vozy T3R.P určené jako přípojné vozy do 
souprav s částečně nízkopodlažními vozy 
T3R.PLF. Od modernizovaných vozů z let 
2000 – 2008 se liší jen nátěrem. Vybavením 
jsou shodné s posledními vozy T3R.P 

v původním barevném schématu, které byly 
dodány v první polovině roku 2008. Jde tedy o 
plnohodnotné tramvajové vozy. 
 Dodávky začaly v roce 2009 dodávkou 
vozu ev. č. 8575. Protože se jedná o stejné vozy, 
jakých je v Praze přes 300, nepřináší jejich 
provoz žádné nové problémy. Nově dodané 
vozy se tak po celý rok začaly objevovat tam, 
kde mají být – v soupravách za vozy T3R.PLF. 
Problém ale nastal jinde – předpokládala se 
dodávka asi 5 vozů, nakonec byly dodány jen 
2. Důvodem je rozhodnutí o odprodání 
ústředních dílen Škodě Transportation 
s platností od prosince 2009. V době, kdy se o 
prodeji jednalo, se práce na tomto typu vozů 
zpomalily. I přesto se zřejmě nejedná o 
poslední vozy T3R.P dodané Dopravnímu 
podniku, protože i v nyní již soukromých 
dílnách jsou stále rozpracovány 3 vozy. Jejich 

dodání se tak předpokládá v první polovině roku 
2010. 

 Zpomalení pracovního tempa 
v ústředních dílnách na právě modernizovaných 
vozech mělo za následek pořízení dalších dvou 
přípojných vozů pro soupravy vedené vozem 
T3R.PLF. Šlo o dva vozy T3R.PV ev. č. 8159 a 8160 
(rok výroby 2004), které byly přistaveny do 
ústředních dílen k provozní údržbě a při té 
příležitosti dostaly nový lak v barevném schématu 

přívěsných vozů 
T3R.P. Žádné další 
úpravy neproběhly 
a tyto dva vozy jsou 
od prosince 2009 
zařazeny v provozu 
s cestujícími jako 
druhé v soupravě. 
Stále není jasné, 
jestli se jedná o 
poslední takto 
upravené vozy 
tohoto typu, vše 
záleží na konečném 
počtu vozů T3R.PLF 
a T3R.P. 
 

T3R.PLF 
 

 Podobná 
situace nastala i v případě částečně 
nízkopodlažních vozů T3, rekonstruovaných od 
roku 2007. Kvůli změně vlastníka hostivařských 
dílen se rozhodlo, že se již nebudou modernizovat 
další vozy. Ke stávajícím 12 vozům přibylo 
v minulém roce dalších 13. Šlo o rekordní počet 
dodaných nízkopodlažních vozů. 
 V roce 2009 se na těchto tramvajích uplatnila 
jedna vítaná inovace – dosazení klimatizace kabiny 
řidiče. Prvním vozem osazeným klimatizační 
jednotkou byl vůz 8263. Všechny vozy od tohoto 
čísla již z výroby klimatizaci mají, zpětně byla 
jednotka dosazena ještě na vůz 8262. Klimatizaci na 
vozech T3R.PLF prověřilo i mimořádně vlhké a 
teplé léto 2009. Reakce řidičů jsou logicky pozitivní. 
Klimatizace netrpí provozními závadami, jak se 
mnozí původně obávali. 
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Vůz T3R.PLF č. 8268 opouští zastávku Sídliště Červený Vrch. Vůz je 
vybaven klimatizací kabiny řidiče. Datum: 25. srpna 2009. 
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 Všechny vozy byly přiděleny stejně jako ty 
předešlé vozovně Vokovice. V roce 2008 se 
objevovaly na všech linkách, které vokovické 
depo v daném období vypravovalo (1, 2, 4 ,8, 
11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 a 36). Díky 
vozům T3R.P. bylo možné denně vypravit 13 
ucelených souprav T3R.PLF + T3R.P. 
V podstatně menší míře se 
objevovaly nestejně zbarvené 
soupravy, na které jsme 
zvyklí z dřívějších let. 

 Vozy T3R.PLF jsou jedny 
z nejpotřebnějších vozů, kterými DP hl. m. 
Prahy disponuje. Jejich rychlé dodávky a 
bezproblémový provoz umožnily rozšíření 
garantovaně nízkopodlažních spojů i na linky, 
kde by se na jiné typy nízkopodlažních vozů 
čekalo ještě velmi dlouho. …………………….

 
 

 Zamysleme se nyní ze dvou 
pohledů nad záměrem skončit 
modernizace vozů T3R.PLF. 
Logickým důvodem je změna 
vlastníka rekonstruktéra – tedy 
ústředních dílen. Po dokončení 
všech právě rozpracovaných 
vozů bude k dispozici 38 
nízkopodlažních tramvají tohoto 
typu. Společně s cílovým 
počtem 18 vozů ve stejném 
barevném schématu lze utvořit 
18 stejně barevných částečně 
nízkopodlažních souprav 2xT. 
Pokud bude větší provozní potřeba těchto souprav, není problém spřáhnout i nestejně zbarvené vozy – takto by 
šlo vypravit přes 30 dvouvozových souprav denně (několik vozů musí být zachováno jako sólo kvůli nutnosti 
jejich vypravení na linky 2, 15 a 25). Vozů je tedy z tohoto hlediska naprosto dostačující počet. Vozovna 
Vokovice může na všechny „své“ linky vypravit dostatečný počet těchto vozů a absence dalších dodávek už 
nemá na kvalitu přepravy v dané oblasti vliv. 
 Z druhé strany by ale ani další dodávky vozů nebyly na škodu. V současné finanční situaci DP hl. m. 
Prahy by šlo o rozumnou investici, protože vozy T3R.PLF poskytují dnešní standard za rozumnou cenu, 
jedinou nevýhodou je snad absence ručního řízení. Zprovoznění tramvaje 15T se oproti původním plánům 
protahuje, dodávky vozů 14T skončily, ale potřeba nízkopodlažních vozidel ještě zdaleka není naplněna.  V době 
krize, která vyžaduje úspory, se financování 250 vozů 15T jeví přinejmenším jako nereálné. Kdežto vozy 
T3R.PLF nepředstavují pro rozpočet tak vysokou zátěž, náhradní díly jsou veskrze unifikované s již dnes 
provozovanými vozy a za cenu jedné tramvaje 15T lze zmodernizovat hned několik vozů T3R.PLF. Proto si 
myslím, že by se mělo zastavení modernizačního programu ještě přehodnotit, ba dokonce dočasně (do přejití 
následků krize a sporů s Magistrátem) upřednostnit na úkor dodávek vozů 15T. 

 
Text: Václav Brejška 

Komentář:  Václav Brejška a Jakub Hradil 
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Souprava vozů 8267+8572 vjíždí do smyčky Špejchar dne 
17. srpna 2009. 
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Vozy KT8D5R.N2P v roce 2009 
 

Je zde opět další díl, v pořadí již třetí, 
seriálu o modernizacích vozů KT8D5. Za rok 
2009 byl do Prahy dodán zatím nejnižší počet 
vozů KT8D5R.N2P od počátku jejich 
modernizačního programu. Šlo pouze o 2 kusy 
(9088, 9096), přičemž je ale nutno dodat, že 
tento pokles byl vyvolán především 
přesunutím modernizací do ústředních dílen 
pražského DP. 

Další událostí v oblasti tohoto typu vozů je 
od března 2009 zapůjčování vždy 9 vozů do 
vozovny Motol. Vozy jsou do motolského depa 
odesílány kvůli tomu, že na trať do Řep nesmí 
vozy 14T a linky 4, 9 a 10 by zůstaly zcela bez 
bezbariérových spojů. Takto došlo ke 
kompromisu, kdy alespoň na linku 9 jsou 
nasazovány právě vozy KT8D5R.N2P 
zapůjčené vozovnou Hloubětín. Výměna vozů 
je oboustranná, v Hloubětíně je zapůjčeno 
naopak několik vozů 14T. 

Na vozy, rekonstruované v ÚDDP byly 
aplikovány drobné odlišnosti. Na první pohled 
nejvíce patrná je změna sedadel dosazených do 
interiéru. Po vzoru prototypu tramvaje 15T 
byly do interiéru instalovány dřevěné sedáky. 
U vozu 9088 byla navíc zkušebně dosazena 
nová dveřní křídla.  

Největší ránu však modernizační program 
utrpěl v závěru loňského roku, kdy bylo 
z důvodu finančních úspor a plánovaného 
odprodeje ústředních dílen Škodě 
Transportation rozhodnuto o zastavení 
modernizačního programu, prozatím pouze 

dočasně. V roce 2010 tak budou dokončeny 
pouze vozy, které byly objednány v roce 2009, 
jde konkrétně o vozy 9055, 9060, 9075 a 9097. 
Zbylé vozy KT8D5 budou postupně 
přistavovány na provozní údržbu, tedy opravu 
většího rozsahu, při které jim bude zároveň 
výrazně prodloužen jejich kilometrický proběh 
a tím se oddálí i potřeba jejich rekonstrukce. 
Odstavení či rušení vozů KT8D5 se v dohledné 
době nejspíš nedočkáme, protože vozy KT8D5 
a KT8D5R.N2P jsou a ještě dlouhou dobu 
budou stále jedinými obousměrnými vozy, 
které jsou schopné při výlukách využívat 
úvraťových konečných zastávek. Podle starších 
plánů se do budoucna počítalo s obousměrnou 
variantou vozu 15T. Samotné schválení tohoto 
typu tramvaje se však dostává do časového 
skluzu a je otázkou, jestli DPP v současné 
finanční situaci, která se projeví ještě 
v několika dalších letech provozu, bude mít 
finance do pořízení obousměrného vozu 15T 
investovat.  Proto doufejme, že se v rozpočtu 
pro rok 2011 najde alespoň tolik peněz, aby 
bylo možné tento modernizační program 
znovu rozběhnout, i kdyby v omezené míře.  

Nový typ dveřních křídel – vůz 9088. 

Dřevěné sedáky v interiéru vozů 
rekonstruovaných v pražských ústřed- 
ních dílnách. 
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Stejně jako byl nespolehlivý provoz nízkopodlažních vozů RT6N1 na konci 90. let, tak je od roku 2005 

spolehlivý provoz všech tří od té doby provozovaných nízkopodlažních vozů, typ KT8D5R.N2P nevyjímaje. Již 
od začátku rekonstrukcí se počítalo s přestavěním všech 47 vozů KT8 na toto částečně nízkopodlažní provedení. 
Na konci právě přerušeného modernizačního programu bude v Praze jezdit 30 zrekonstruovaných vozů, 
zatímco těch v původním stavu bude jen 17. To už je slušný základ vozového parku zrekonstruovaných 
obousměrných vozů. Je sice pravda, že přes 45 vozů by bylo ještě ideálnějším počtem, ale již v současné době je 
v provozu tolik vozů, že i při dvou výlukových akcích s úvratí je možné pokrýt linky garantovanými 
nízkopodlažními spoji a ještě zbude množství vozů pro další linky 

Z druhé strany zde zbude 17 atypických vozů, na které v budoucnosti bude obtížné shánět náhradní díly. 
Vozový park nebude tak unifikovaný, jak se předpokládalo a navíc i zbylé vozy KT8D5 najedou za několik let 
tolik kilometrů, že bude nutné provést rozsáhlejší rekonstrukce, které by mohly být až stupně GO. 

Text: Jakub Hradil 
Komentář: Václav Brejška 

Vozy RT6 

 
Po roce 2009 můžeme 

konstatovat, že vozy RT6N1 
tvoří pro Prahu již zcela 
uzavřenou kapitolu. 4 
dlouhodobě neprovozní 
vozy, které v pankráckém 
depu stály od roku 1999 
(resp. 2006 u vozu RT6N2), 
byly v září 2009 odprodány 
na náhradní díly 
prostředníkovi, konkrétně 
společnosti DPOV Nymburk, 
kam byly postupně 
převáženy. Všechny 4 vozy 
nejprve opustily vozovnu 
Pankrác ve dnech 12. – 16. 
září (vždy v noci). Tramvaje 
odjížděly v pořadí 9104, 9101, 9102 a 9103. Do 
ústředních dílen vozy neodjížděly vlastní silou, 
ale táhla je vždy souprava dvou vozů T3R.P. 
V ústředních dílnách byly všechny čtyři vozy 
naloženy na silniční trajlery a od 14. do 17. září 
odváženy v pořadí 9101, 9104 a 9102. 
Posledním vozem, který opustil pražské koleje 
a uzavřel tak třináctiletou éru existence těchto 
vozů v Praze, byla tramvaj ev. č. 9103. 
 Vozy byly přetaženy do areálu DPOV 
Nymburk, kde byly složeny na železniční 
koleje a odstaveny před jednou z tamějších hal, 
kde stojí dosud (únor 2010). Ačkoliv se 
původně předpokládal odprodej alespoň části 
vozů provozovateli, který disponuje 
provozními vozy RT6 (Brno, Poznaň), 
v současnosti to vypadá, že 4 ex-pražské vozy 

poslouží již jen jako zdroj náhradních dílů pro 
tyto provozy. 
 Tramvaje typu RT6 byly prvními českými 
nízkopodlažními tramvajemi. Dotyčné 4 vozy 
byly vyrobeny jako ověřovací série v roce 1996. 
Vozy vynikaly především vynikajícím 
prostorovým řešením interiéru, které zatím 
nebylo u žádné jiné české nízkopodlažní 
tramvaje překonáno. Zaostávaly ale po 
technické stránce – měly příliš mnoho 
kritických konstrukčních uzlů, které nakonec 
způsobily jejich dlouhodobé odstavení. Již čistě 
politické důvody zasáhly do osudu 
rekonstruovaného vozu RT6N2 ev. č. 9101, 
který po celkem běžné poruše v rámci 
homologačního procesu v roce 2006 již dále 
nemohl pokračovat ve zkušebních jízdách pro 
schválení tohoto typu. Text a foto: V. Brejška

Odstavené vozy 9104 a 9104 v areálu DPOV Nymburk. 
Snímek z 28. 12. 2009. 
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INFRASTRUKTURA 
A PROVOZ 



 

 

Seznam výluk v roce 2009: 
  

Vyloučený úsek: Doba trvání výluky (od – do): 
Florenc – Vltavská 20. 2. – 6. 3. 
Strossmayerovo náměstí – Nádr. Holešovice 28. 2. – 2. 3. 
Vypich – Bílá Hora 6. 3. – 28. 4. 
Anděl – Újezd 8. 5. – 2. 6. 
Kobylisy – Sídliště Ďáblice 19. 5. – 18. 7. 
Sparta – Špejchar 2008 – 1. 7. 
Kobylisy – Vozovna Kobylisy 1. 7. – 23. 8. 
Maniny – Palmovka (Libeňský most) 14. 8. – 23. 8. 
Hostivařská – Nádraží Hostivař 29. 9. – 24. 10. * 
Špejchar – Chotkovy sady 2008 – 3. 11. 
Ohrada – Palmovka 5. 12. – 11. 12. 
  

 
* – při této výluce byla použita provizorní povrchová výhybka v zastávce Hostivařská 
 
 Jak je v tabulce vidět, uplynulý rok byl na výlukové akce velmi skoupý. Bylo to dáno 
omezenými finančními možnostmi dopravce i hlavního města a zároveň přítomností 
obrovské stavební akce na Letné, přes kterou začaly tramvaje jezdit až v půli roku 2009. 
Přesto se podařilo opravit jeden z technicky nejméně vyhovujících úseků, kterým byla 
tramvajová trať přes Libeňský most. 
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Výluka v Bělohorské ulici 
 

Dne 6. 3. 2009 byla uzavřena trať od 
Vypichu na Bílou horu. Důvodem byla 
rekonstrukce trati a zastávek. 
Mezi Vypichem a 
křižovatkou ulic Bělohorská 
x Falcká byl vyměněn 
kolejový svršek, BKV panely 
se dočkaly náhrady 
v podobě pražců. Zastávka 
Malý Břevnov byla 
přestavěna na bezbariérovou 
a zastávka ve směru do 
centra byla posunuta o cca 
100 metrů zpět přímo na 
křižovatku s Falckou ulicí a 
byla napojena na tamní 
přechod pro chodce. Dále 
byly v souvislosti se stavbou 
nového supermarketu 
v blízkosti Vypichu započaty 
přípravné práce pro 
zbudování nové zastávky – 
byl odlit betonový podklad nástupišť a byly 
vyhloubeny vstupy do pochodu. Jak čas 
ubíhal a beton tuhl, začalo toto místo stále 
více připomínat zastávku a od 1. 9., kdy už 
v úseku dávno panoval čilý tramvajový 

provoz, mohou cestující využívat tuto novou 
zastávku pod názvem Obora Hvězda. 

Úpravy se dočkalo i obratiště Bílá Hora, byla 
vyměněna vjezdová výhybka do obratiště. 
Původní čepovou elektricky ovládanou 
výhybku nahradila výhybka s pružnými 
jazyky ovládaná rádiem. Na rekonstrukci již 
delší dobu nedostačujícího odvodňovacího 

zařízení smyčky bohužel 
peníze nezbyly, takže 
obratiště bude i nadále za 
deštivých dnů připomínat 
spíše kaluž. Uvážíme-li ale 
poměrně nízké množství 
finančních prostředků na 
rekonstrukci trati, lze 
hovořit o jasném úspěchu. 

 
Text a foto: 

Jakub Hradil  
 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor nové zastávky Obora Hvězda. 

Prostor zastávky Malý Břevnov do centra. 
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Rekonstrukce trati Kobylisy – Sídliště Ďáblice 
 

V posledních letech se jedním 
z nejčastěji opravovaných úseků v pražské 
tramvajové síti stává úsek tramvajové trati 
nacházející se na území městské části Ďáblice. 
Po dlouhodobé výluce v letech 2004 – 2006, 
vyvolané výstavbou metra v tamější lokalitě, se 
trať uzavírala prakticky každý rok. 

Nejvýznamnějších změn ale doznala mezi 19. 
květnem a 18. červencem v roce 2009. 

 Uzavřen byl celý úsek od smyčky 
Kobylisy až po koncovou smyčku v Ďáblicích. 
Zkrácené a odkloněné tramvajové linky 
nahrazovala autobusová linka X-10. Od 1. 
července se výluka kryla s vyloučením 
tramvajového provozu mezi křižovatkou 
Kobylisy a smyčkou Vozovna Kobylisy. 

 Výluka se dotkla 
především úseku Ládví – 
Sídliště Ďáblice. V tomto 
úseku proběhla kompletní 
výměna kolejnic za nové 
s betonovými pražci. 
Největších změn ale doznala 
koncová ďáblická smyčka. 
Koleje byly kompletně 
vyměněny, změnil se i 
kolejový profil. Nově 
tramvaje přijíždí ke smyčce 
pozvolnějším obloukem o 
větším poloměru, výstupní 
zastávka byla posunuta před 
tento vjezdový oblouk. 
Zrušen byl kolejový rozplet 
v bezprostřední blízkosti 
tohoto oblouku, který se 
posunul až za prostor 
někdejších výstupních 
zastávek. Smyčka má i po 
rekonstrukci dvě vnitřní 
předjízdné koleje, které se 
splétají oproti původnímu 
stavu ještě před nástupní 
zastávkou, která je nově již 
jen jedna. Celá smyčka má 
asfaltový kryt, kolejnice jsou 
položeny na pražcích. 
Kapacita smyčky se zmenšila. 
Výstupní i nástupní zastávka 
je opatřena bezbariérovým 
přístupem. Nástup do 
tramvajových vlaků, který 
se nově uskutečňuje na jedné 
nástupní hraně, přispěl ke 
kultuře cestování i 
bezpečnosti provozu. Je 
škoda, že v případě 
důležitého přestupního bodu 

Nástupní zastávka v čerstvě zrekonstruovaném obratišti 
Sídliště Ďáblice. 

Z nadhledu vidíme dispozici zastávky Třebenická po 
rekonstrukci. 
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Sídliště Ďáblice nebyl instalován informační 
digitální panel, podobně jako před rokem na 
novostavbě tramvajové trati Radlická. 
 Významné změny postihly ale i 
jednosměrnou nácestnou zastávku Třebenická. 
Zastávka v zářezu u podjezdu se vyznačovala 
velmi nekulturním prostředím a bariérovým 
přístupem. Po rekonstrukci se jedná o jednu 
z estetičtějších zastávek v pražské kolejové síti. 
Vybudován byl bezbariérový přístup, vysázena 
byla nová zeleň. Rekonstruováno bylo také 
osvětlení a byl doplněn přístřešek. 
 Chybou ale bylo neumístění 
kamerového systému (byť třeba jen 
kamerových maket) – brzy po zprovoznění 
byly již čerstvě opravené stěny opatřeny 
nátěrem z rukou pouličních pseudoumělců. 
Zastávce chybí také lavičky, nicméně cestující 
si mohou sednout na betonové bloky 
ohraničující ozeleněné plochy. 

Neméně důležitou akcí se stala 
rekonstrukce křižovatky Kobylisy, která 
proběhla ve dnech od 1. července do 23. srpna 
2009. V rámci této rekonstrukce byly 
kompletně vyměněny kolejnice v této 
křižovatce, při vrcholu směrem k Vozovně 
Kobylisy byly zkušebně položeny velkoplošné 
panely od německé firmy Max Bögel.  Změn 
doznalo i uspořádání kolejové konstrukce – ve 
směru od zastávky Kobylisy z centra a 
Líbeznická do centra byly na rozjezdových 
výhybkách zřízeny kolejové splítky. 

Rekonstrukcí prošla i vozovna Kobylisy, 
konkrétně její dvůr a objízdná kolej. Zrušena 
byla stromová pole na dvoře vozovny, 
vyměněna byla celá kolejová harfa. Ve vozovně 
byl po rekonstrukci zaveden nový způsob 
zajíždění souprav do depa – vlaky nově objíždí 
celou budovu vozovny, podobně jako 
v případě vozoven Hloubětín, Motol, Pankrác a 
Strašnice.   

 
Text: Václav Brejška 
Foto: Jakub Hradil 

 

Rekonstrukce hostivařské smyčky 
 

 
V období od 29. září do 24. října se 

uskutečnila výluka smyčky Nádraží Hostivař. 
Tramvajová linka 22 byla ukončena ve smyčce 
Radošovická, linka 26 byla společně se zvláštní 
linkou 33 ukončena v zastávce Hostivařská, 
kde byl umístěn provizorní kolejový přejezd 
Californien. Náhradní doprava nebyla 
vzhledem k délce vyloučeného úseku zavedena. 
Zajímavý je nepřetržitý provoz linky 33, kde 
jezdily obousměrné vozy i v noci.  

Rekonstrukce se dotkla smyčky a 
kolejového esíčka před ní. Vyměněny byly 
koleje od smyčky po první úrovňové křížení 

tramvajové trati s pozemní komunikací a mimo 
trati bezprostředně před smyčkou i pražce. 
Tam zůstaly původní dřevěné, v přímém 
úseku u zastávky Hostivařská byly kolejnice 
usazeny na betonové pražce. 
 Smyčka Nádraží Hostivař se dočkala 
zrušení kolejových spojek vycházejících ze 
střední koleje. Dále byly rekonstruovány 
vjezdové rozjezdové i sjezdové výhybky. 
Dalším pozitivním krokem bylo zřízení 
bezbariérových vstupů na zastávkové ostrůvky 
v zastávkách Nádraží Hostivař a Hostivařská.

 
 

Text: Václav Brejška 
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Oprava trati 
Anděl – 
Újezd 

 
… se uskutečnila v termínu 
od 8. května do 2. června. 
Důvodem byl havarijní stav 
oblouku před zastávkou 
Újezd do centra a horší 
technický stav tratě mezi 
zastávkami Švandovo 
divadlo a Anděl (mimo). 
 Pravidelné 
tramvajové linky byly 
odkloněny do objízdných 
tras, zavedena byla náhradní 
autobusová linka X-20 
v režii soukromého dopravce Hotliner. 
 Při rekonstrukci byl kompletně 
vyměněn kolejový svršek i spodek mezi 
křižovatkou Újezd a zastávkou Švandovo 
divadlo, dále byly umístěny nové výhybky do 
vrcholu křižovatky Újezd směrem ke Š.  

 
divadlu. Koleje byly umístěny na betonovou 
desku zalitou asfaltem. Zastávka Švandovo 
divadlo dostala bezbariérové přístupy na 
ostrůvky. Další úsek tramvajové trati k Andělu 
prošel pouze broušením kolejnic.

 
Text a foto: Václav Brejška 

  

  

Stav tramvajových tratí 
 

 
Opět, již potřetí, se v ročence 
tramvají v Praze věnujeme 
ožehavému tématu – 
aktuálnímu stavu dopravní 
cesty v rámci kolejové sítě 
pražských tramvají. 
  

Úvod do situace 
 V posledních dvou 
letech si DPP více než 
v předešlých letech 
uvědomoval, že situace 
v oblasti stavu tramvajových 
tratí není dobrá. Začaly se 
totiž zhoršovat i úseky, které 
byly v nedávné době 
rekonstruovány, omezení 

Oblouk před zastávkou Švandovo divadlo z centra – fixace 
kolejnic do betonové desky dne 27. května 2009. 

Profil tratě na Libeňském mostě dva dny před zahájením 
rekonstrukce. 
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rychlosti kvůli stavu TT se 
nevyhnulo ani rychlodrážní 
trati na Barrandov. 
 

Stav: 2009 
 Přesto se podařilo 
opravit mnohé úseky, které 
dnes patří k tomu 
nejlepšímu, po čem můžeme 
v Praze jezdit (na mapce 
zeleně). Mimo novostaveb 
jde o tratě, kde rekonstrukce 
proběhla v letech 2000 – 2009. 
Jedná se o některé úseky 
v centru města, například 
úsek Malostranská – Újezd, 
Výtoň – Národní divadlo) 
ale také o některé okrajové 
úseky (Ohrada – Spojovací) a 
obě vysočanské větve. V roce 
2009 k těmto 
„zeleným“ úsekům přibyl 
úsek Kobylisy – Sídliště 
Ďáblice a trať mezi Újezdem 
a Švandovým divadlem. 
 Další skupinou tratí jsou 
úseky, které nejsou 
v ideálním stavu, ale ještě po 
nějakou dobu se obejdou bez 
rekonstrukce. Neznamená to 
ale, že se obejdou bez 
investic, protože údržba 
těmto tratím velmi pomáhá. 
Jde především o úseky, 
panelizované metodou BKV, 
které prošly do konce 90. let 
minulého století rekonstruk-
cemi. V takových úsecích je 
třeba pravidelně brousit 
koleje, měnit propadlé nebo vychýlené panely 
a úseky nepřetěžovat. Takové úseky najdeme 
jak v centru města (Vršovice, Holešovice), tak i 
na okrajích (Evropská třída). 
 Poslední skupinou tratí jsou ty 
v havarijním stavu. Po nutné opravě 
Libeňského mostu v létě 2009 zbyly již jen dva 
takto označené úseky – trať v Plzeňské ulici 

mezi zastávkami Klamovka a Sídliště Řepy a 
dále trať v centru města mezi Národní třídou a 
Lazarskou. U těchto úseků je nutná oprava, 
jinak hrozí až zastavení provozu. 
 
 Příčiny a nastínění řešení problémů 
s tramvajovými tratěmi jsme nastínili 
v předchozí ročence. Okolnosti se nezměnily a 
nemá tak cenu se o těchto tématech rozepisovat.

 
 

Text: Václav Brejška 
Foto: Jakub Hradil 

Jeden z krizových bodů na Libeňském mostě – propadlý 
panel a zhroucené kolejové žlaby. 

Pohled na trať před zastávkou Libeňský most. 
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Schéma stavu tramvajových tratí 
v Praze. Zeleně jsou vyznačeny 
úseky v dobrém technickém stavu, 
žlutě tratě s vyhovujícím stavem, 
ale s nutnou pozorností a červeně 
vidíte úseky ve špatném až 
havarijním technickém stavu. 

Stav: prosinec 2009 



 

Preference tramvají v roce 2009 
 

Z hlediska zřizování nových opatření 
v oblasti preference tramvajové dopravy patřil 
rok 2009 spíše k těm chudším. Zřídilo se menší 
množství nových SSZ než v předešlých letech, 
skromnější byla i výstavba nových dělících 
prahů v síti pražských tramvají. 
 Během posledních let zde existuje logická 
snaha udržet standard, kdy více jak polovina 
světelných signalizačních zařízení (SSZ) 
s účastí tramvajové dopravy je preferována. 
V roce 2009 přibylo do sítě několik nových SSZ. 
První zařízení bylo umístěno u zastávky 
Zlíchov v ulici Na Zlíchově. Stejně jako u SSZ 
umístěného u zastávky Třebenická se jednalo o 
zařízení zabezpečující přechod pro chodce. 
Z dalších nových SSZ uveďme to u zastávky 
Teplárna Michle. Zde se nejednalo o jediné 
preferenční opatření, protože zde byl v první 
polovině roku 2009 zřízen ve směru z centra 
pruh pro autobusy, který je umístěn na 
tramvajovém tělese v Chodovské ulici. Nového 
SSZ se dočkala i Korunní ulice, konkrétně 
křižovatka u zastávky Vinohradská vodárna. 
V rámci výstavby nové zastávky u nového 
obchodního centra Obora Hvězda bylo SSZ 
zřízeno i u stejnojmenné zastávky. Neméně 
důležitým novým SSZ se stalo i zařízení 
umístěné v Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí 
Makovského nedaleko zastávky Hlušičkova. 
Na všechny zmíněné SSZ byla aplikována 
podmíněná preference tramvají. 
 Rok 2009 byl skromnější i na výstavbu 
nových úseku podélných dělících prahů. Ty 
byly vystavěny v Jičínské ulici (u křižovatky 
Flora), dále ve Vinohradské a v Sokolovské (u 
zastávky Balabenka). Do dosažení hodnoty 
deseti kilometrů podélných prahů v pražské 
kolejové síti chybělo na konci roku 2009 88,5 
metru. 
 Kde zatím preference SSZ citelně chybí? Jde 
především o Evropskou třídu, kde, ač byly 
rekonstruovány SSZ v prakticky celé délce, 

preference tramvají stále chybí. Ještě horší je 
situace ve Vinohradské ulici, konkrétně mezi 
Muzeem a Želivského, kde není preferováno 
jediné SSZ s účastí tramvajové dopravy. 
Tradičně bez preference jsou světelná 
signalizační zařízení v úseku Karlovo náměstí – 
Náměstí Míru – Čechovo náměstí, a to i přesto, 
že tudy projíždí jedna z páteřních 
tramvajových linek (22). 
 
 Popišme si nyní krizová místa, kde je 
tramvajová doprava nejvíce zdržována. 
Pomiňme nyní stav tramvajových tratí a 
zaměřme se výhradně na omezování plynulosti 
dopravy ze strany individuální automobilové 
dopravy. Tradičně dlouhodobě nejhorší situace 
je na nejfrekventovanějších komunikacích a 
křižovatkách v centru města. Ve špičkách 
pracovních dnů se jedná zejména o 
Karmelitskou ulici, konkrétně mezistaniční 
úsek Újezd – Hellichova, kde jsou tramvaje 
v průměru zdržovány do pěti minut. 
V posledních letech je krizovým bodem také 
křižovatka Klárov, kde kvůli množství 
odkloněných tramvajových linek, absenci SSZ a 
hustému automobilovému provozu dochází 
k mnoha kolizním situacím, které v cíli zdrží 
jak tramvaje, tak automobily. Podobná je 
situace v Jindřišské ulici, kde dochází ve 
špičkách až k desetiminutovým zdržením. 
 Oproti minulým letům se naopak zlepšila 
situace s prostoji v Lidické ulici, kde sice 
kolony ve špičkách přetrvávají, ale tramvaje se 
v nich nezdrží v průměru více než několik 
minut. Podobně jsou na tom i pražské mosty 
(Palackého, Legií, Čechův), kde mají tramvaje 
s automobily společnou jízdní dráhu. I zde 
platí pravidlo, že pokud nenastává enormní 
dopravní zátěž těchto úseků, tramvajová 
doprava zde sice je zdržována, nejde ale o 
časové prostoje delší jak 5 – 10 minut. 

 
 Mám-li hodnotit současnou situaci v oblasti plynulosti provozu tramvají v Praze, stavím netradičně jako 
hlavní problém rychlosti provozu stav tramvajových tratí a případné nepreferování tramvají na křižovatkách až 
na druhé místo. Jak bylo v textu již zmíněno, většina SSZ má již aplikovánu preferenci a do budoucna by se měl 
stav jedině zlepšovat. Sebevětší počet takových zařízení ale nezrychlí tramvajovou dopravu tak jako kombinace 
preferovaných SSZ a kvalitních tramvajových tratí. Úseky ve Vysočanech, na Žižkově nebo v Karlíně jsou toho 
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jasným důkazem. Tramvaje zde mohou využít v mnohých případech i nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h. 
Naopak například Plzeňská ulice, kde sice funguje preference, ale trať je ve špatném stavu, se rozdíl v jízdních 
dobách před a po zavedení preferování prakticky neprojevil. Dalším případem jsou úseky, kde by doprava byla 
s preferencí rychlejší, ale ta chybí. Jedná se o zmíněnou Evropskou, Vinohradskou a Ječnou. 

 
Text a komentář: Václav Brejška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma zapůjčeno s laskavým souhlasem serveru prazsketramvaje.cz. 
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Bezbariérová doprava 
 

 
V minulých ročenkách jsme obsáhlé téma 

bezbariérovosti pražských tramvají rozdělovali 
zpravidla do dvou témat. Jedna část se 
věnovala vozidlům, druhá bezbariérovým 
zastávkám. Pro větší přehlednost jsme se 
rozhodli utvořit nový tematický celek, který 
mapuje současný stav tramvajové dopravy 
v hlavním městě z hlediska dostupnosti všem 
občanům bez rozdílu. 
  

Vývoj dostupnosti tramvají 
 
 Po revoluci v roce 1989 už dále nešel 
ignorovat fakt, že mezi námi žijí i občané, kteří 
měli méně štěstí, a jejich život je do určité míry 
poznamenán nějakým postižením. Objevily se 
proto snahy zpřístupnit jim i dosud takřka 
„nedobytnou“ městskou hromadnou dopravu. 
Samozřejmostí se tak posléze stalo například 
vybavování nových stanic metra výtahy, i 
některé tramvajové zastávky začaly být 
vybavovány rampami, které refýže 
zpřístupnily i vozíčkářům. 
 Další kapitolou bylo pořizování 
bezbariérových, v povrchové dopravě 
nízkopodlažních, vozidel. Zaměřme se nyní na 
tramvaje. Tehdejší monopolní výrobce tramvají 
– ČKD – dodal v roce 1996 4 vozy RT6N1, které 
však byly v provozu jen velmi krátce. Na rozdíl 
od autobusů tak v letech 1999 – 2005 nejezdilo 
v Praze jediné bezbariérové nízkopodlažní 

tramvajové vozidlo. Praha byla dokonce 
posledním městem v republice, kde nevlastnili 
provozuschopné nízkopodlažní tramvaje. 
Situace se zlepšila od září 2005, kdy na linku 3 
vyjel první rekonstruovaný vůz KT8D5R.N2P. 
Od ledna 2006 byl v provozu také prototyp 
vozu Škoda 14T, během roku 2006 se objevily 
také první spoje, kde nasazení 
nízkopodlažního vozidla bylo garantováno 
jízdním řádem. V roce 2007 se objevily vozy 
T3R.PLF – bezbariérová doprava se tak 
rozšířila i na linky obsluhované sólo vozy. Od 
té doby se každým rokem počty 
nízkopodlažních vozidel zvyšují, stejně tak i 
počty garantovaně bezbariérových spojů. 
  

Stav bezbariérové infrastruktury 2009 
 
 Rozdělme si nyní Prahu při popisu na 
pravý a levý břeh. Vzhledem k menší délce 
tratí na levém břehu Vltavy je jasné, že je zde i 
menší počet bezbariérových zastávek. I přesto 
jich není málo, protože v této lokalitě se 
nachází obě novostavby tramvajových tratí 
(Barrandov a Radlice), kde je vybavení 
nástupních ostrůvků nájezdovými rampami 
samozřejmostí. Bezbariérové zastávky jsou i na 
v minulosti rekonstruovaných úsecích. Jde 
především o tratě v turisticky atraktivní oblasti 
Malé Strany a Pražského hradu (úsek Újezd – 
Malostranská – Pohořelec). Bez překážky je  
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Graf vývoje počtu provozních nízkopodlažních vozů ve stavu pražského dopravního 
podniku. V roce 1999 fakticky dojezdily vozy RT6, od roku 2005 se situace zlepšila díky 
vozům KT8D5R.N2P a 14T. Od roku 2007 jsou tyto dva typy doplňovány ještě vozy T3LF. 
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Schéma zastávek v síti 
pražských tramvají a rozlišení 
stupně jejich přístupnosti. 
Zeleně bezbariérové zastáv- 
ky, červeně zastávky s omeze- 
ným přístupem. 



 

V příštím roce má být rekonstruován i 
ostrůvek zastávky Kotlářka, kde při 
opravě přechodu nebyl zřízen 
bezbariérový vstup. 

možné se dostat také na všechna tramvajová 
nástupiště na přestupním uzlu u Anděla a na 
Strossmayerově náměstí. Další zastávky jsou 
bezbariérové pouze jednotlivě, nikoliv úsekově. 
Výjimkou jsou ale od května 2009 zastávky 
mezi Bílou Horou (mimo) a Vypichem (mimo), 
kde byly zrekonstruovány dvě zastávky. 
 Celkově je situace s bezbariérovostí 
zastávek na levém břehu Vltavy poměrně 
dobrá – nejsou zde příliš dlouhé úseky, kde by 
se nevyskytovala jediná zastávka. Problémem 
je ale například bariérová refýž u Vojenské 
nemocnice ve Střešovicích, kde by byla potřeba 
i proto, že zastávku obsluhují dvě linky 
s garantovanými nízkopodlažními spoji. Do 
konce roku 2010 se na levém břehu dá očekávat 
zpřístupnění všech zastávek v úseku Anděl – 
Sídliště Řepy v souvislosti s komplexní 
rekonstrukcí úseku. Předpokládá se výstavba 
vyšších nástupišť, která by měla dále 
zjednodušit nastupování do tramvajových 
vozidel. 

 Na pravém břehu, kde je více tratí, je i více 
bezbariérových zastávek. Zdálo by se tak, že je 
zde v tomto ohledu i lepší situace. Zdání ale 
klame, protože se zde nachází velké množství 
„hluchých“ míst, tedy poměrně dlouhých 
úseků bez jediné zastávky přístupné osobám 
s omezenou schopností pohybu. Jedná se 
především o tratě ve Vršovicích od Albertova 
(mimo) po Průběžnou (mimo). Obtížně 
dostupné jsou i zastávky od uzlu I. P. Pavlova 
(mimo) přes Otakarovu po Spořilov i Vozovnu 
Pankrác. V úseku Náměstí Bratří Synků – 
Vozovna Pankrác je situace o to horší, že na 
linku 18 nejsou nasazovány ani nízkopodlažní 
vozy. 

 Bezbariérové zastávky se nachází zpravidla 
na v minulosti rekonstruovaných úsecích – 
Palmovka / Nákladové nádraží Žižkov – 
Spojovací, dále Balabenka – Vysočanská / 
Nádraží Libeň. Od roku 2007 jsou i na 
Palackého náměstí, čímž vznikl úsek 
bezbariérových zastávek od Výtoně přes 
Palackého náměstí, Karlovo náměstí po 
Náměstí Míru, resp. přes Lazarskou po 
Husineckou nebo dále z Masarykova nádraží 
přes Florenc na Palmovku. 
 Bezbariérové jsou i zastávky na novostavbě 
Nádraží Braník – Modřany. V severní části 
města jsou bezproblémově přístupné spíše 
jednotlivé zastávky, například u nemocnice Na 
Bulovce. 
 Při rekonstrukcích v roce 2009 byly 
zpřístupněny zastávky v Ďáblicích (Sídl. 
Ďáblice, Třebenická) a Hostivaři (Nádraží 
Hostivař, Hostivařská). 
 Když už zde píšeme o zastávkách, je třeba 
zmínit i v ročenkách již dvakrát avizovaný 
záměr Dopravního podniku instalovat na 
některé významnější zastávky digitální 
informační panely, které by cestující 
informovaly o spojích v reálném čase. Během 
roku byl zkušebně instalován jeden zastávkový 
sloupek na nástupní ostrůvek v zastávce 
Nádraží Vysočany do centra (u ředitelství DP). 
Ten se ale zásadně liší od předchozího záměru, 
protože zobrazuje pouze minuty zbývající do 
odjezdu a není možné informovat cestující o 
mimořádnostech v provozu. Na rok 2010 se ale 
údajně plánuje při rekonstrukci řepské trati 
instalace informačních panelů. 

110; 11%

847; 89%

Graf ukazující poměr vysokopodlažních 
(červeně) a nízkopodlažních (zeleně) vozů 
na konci roku 2009. 
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Stav nízkopodlažních tramvají a jejich provoz 
v roce 2010 

 
 Rok 2009 znamenal pro pražskou dopravu 
jeden důležitý mezník – do provozu se dostalo 
již přes sto nízkopodlažních tramvajových 
vozidel. Dokončena byla totiž dodávka vozů 
14T na celkový počet 60 kusů. Dále 
pokračovaly modernizační programy vozů T3 
a KT8D5, kdy ústřední dílny dodaly 13 vozů 
T3R.PLF a 2 vozy KT8D5R.N2P. Celkem tedy 
bylo na konci roku ve stavu DP Praha 110 
nízkopodlažních vozů, které tvoří 11% 
vozového parku. 
 Tyto vozy byly v průběhu roku 
garantovaně nasazeny na linky 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25 a 26. 
Na konci roku 2009 zůstává jediným úsekem, 
ve kterém není možné cestovat nízkopodlažní 
tramvají, část linky 18 v úseku od Náměstí 
Bratří Synků po konečnou u pankrácké 
vozovny. V dalších úsecích už linka 18 jezdí 
v souběhu s linkami, kde nízkopodlažní spoje 
jsou. 
 Možnost nasazení nízkopodlažních vozidel 
negativně ovlivnily zákazy vjezdu vozů 14T do 
úseků Vozovna Motol – Sídliště Řepy a 
Národní divadlo – Národní třída, kde je trať ve 
špatném technickém stavu. Ukončení provozu 
tohoto typu ve výše zmíněných úsecích by 
znamenalo odříznutí řepského sídliště od 
nízkopodlažních spojů. Situace se vyřešila 
přesunutím části vozů KT8D5R.N2P do 
motolského depa, odkud jezdily v průběhu 
roku 2009 na linkách 4 a 9. V současnosti už 
jezdí za vozovnu Motol již jen na lince 9. 

 O víkendech je situace o něco horší, protože 
nízkopodlažní vozy nejezdí na sólo linkách 7 a 
11, které jezdí v části své trasy bez souběhu 
s jakoukoliv další linkou. Od bezbariérové 
dopravy jsou tak odříznuty Radlice, Spořilov a 
část Malešic. 
 Jak lze hodnotit nasazení nízkopodlažních 
vozidel? Jedná se jednoznačně o kladný počin, 
který je samozřejmostí a patří ke standardům, 
které musí dopravce dodržovat. Spojů již jezdí 
poměrně velký počet a do budoucna budou 
počty garantovaných spojů jistě ještě přibývat. 
Již nyní by ale bylo dobré se zamyslet nad 
možností efektivnějších prokladů mezi 
nízkopodlažními spoji, aby mezi nimi 
nevznikaly příliš dlouhé intervaly. Standardem 
by měly být alespoň dva spoje do hodiny. 
Takový počet nízkopodlažních spojů již 
existuje například na linkách 12, 14 a 20.    

Text a foto: Václav Brejška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vůz 14T ev. č. 9152 dne 4. srpna 2009 u 
zastávky Přístaviště. 
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DOD 2009 
 

Již tradiční akce, kdy Dopravní podnik 
otevírá brány třech svých provozoven (metro, 
tramvaje a autobusy) se v loňském roce 
uskutečnila 19. září. Tramvajová část této akce 
se konala podobně jako v předešlém roce 
v muzeu MHD v areálu střešovické vozovny. 

Oproti minulému 
roku měli návštěvní- 
ci možnost pohybu i 
ve spodní části 
dvora vozovny, kte- 
rý je stále využíván 
v provozu. 
 Více bylo i 
vystavených vozidel. 
Pro návštěvníky nej- 
vděčnějším objek- 
tem byl jistě vůz 
Škoda 15T, se 
kterým se Pražané 
měli možnost sezná- 
mit vůbec poprvé. 
Šlo o prototypový 
vůz ev. č. 9200, 
který byl ještě o den 
dříve vystavován na 
mezinárodním stro- 
jírenském veletrhu 
v Brně. Z dalších 
vozů uveďme druhý 
nejmodernější typ – 
Škodu 14T, která 
byla zastoupena 
vozem 9165. Hned 
vedle byl předváděn 
částečně nízkopo- 
dlažní vůz 
KT8D5R.N2P 9062. 

Z pravidelně 
provozovaných 

vozů tento výčet 
ukončoval částečně 
nízkopodlažní vůz 
8271 a vůz T6A5 ev. 
č. 8736. Posledním 

vystavovaným vozem byl prototyp tramvaje 
T4 ev. č. 5500. Celkem tedy bylo vystaveno 6 
tramvajových vozů. Akci přálo i výborné 
počasí. Akci nejvíce zatraktivňoval vůz 15T, 
který byl od dopoledne v obležení návštěvníků.

 
Text a foto: Václav Brejška 

 

Vůz 15T byl i v odpoledních hodinách v obležení návštěvníků… 

Trojice vystavených vozů řady T. 
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Změna struktury základního kurzu 
 

Jak bylo v minulých ročenkách pomalu 
naznačováno, v posledních letech se začala 
objevovat v JPT snaha o to, aby se všichni řidiči 
tramvají stali držiteli oprávnění na všechny 
typy vozů provozovaných v pravidelném 
provozu. Tento rozumný krok začal nabývat na 
aktuálnosti v souvislosti s masovějším 
zaváděním střídaných přestávek, které nyní 
najdeme již na většině linek. Zpočátku 
postačovalo pouze přidání všech rozšiřovacích 
kurzů těsně po absolvování 
základního kurzu, které bylo 
ruku v ruce doprovázeno 
zvýšením četnosti 
rozšiřovacích kurzů pro již 
zaměstnané řidiče. Během 
roku 2009 se ve škole ED 
začal zavádět nový učební 
plán, který ve struktuře 
těchto kurzů způsobuje 
velmi rozsáhlé změny.  

První větší změna se 
uskutečnila koncem letních 
prázdnin, kdy byla do 
základního kurzu k vozům 
T3 a jejich modifikacím 
přidána tramvaj typu T6A5, 
přičemž pro tyto účely byly 
některé vozy vybaveny 
zásuvkou pro připojení 
„krabičky“ pro dálkové 
ovládání vozu instruktorem 
(například vozy 8736 a 9096).  

Během podzimu a 
zimy se začaly provádět 
přípravy na změnu ve 
vystavování oprávnění 
k řízení vozů. Vozy byly 
rozděleny do několika 
skupin, přičemž došlo 
k ukončení kurzů na vozy 
KT8D5 (nikoliv však 
KT8D5R.N2P), protože se 
počítalo s takovým 
rozsahem přestaveb těchto 
vozů v roce 2010, že už by 
pro nové řidiče nemělo toto 
oprávnění význam (po 

oficiálním oznámení ukončení rekonstrukcí 
vozů KT8D5 byl tento vůz do základního 
kurzu opět zařazen během ledna 2010).  

Od roku 2010 je pak v plánu rozšířit 
přímo základní kurz o všechny typy vozů, což 
vše zjednoduší a urychlí. Po absolvování státní 
zkoušky začíná řidič na vozovně jezdit zácviky 
na vozech typu T a na těch, kde má již 
dokončené zaškolení s instruktorem. Platí to 
pro všechny další typy. Každý kurzista má 

„Krabička“, kterou může instruktor zasáhnout do řízení 
vozu, který není jinak upraven jako cvičný vůz. Toto 
zařízení ale vyžaduje zásuvku, kterou není většina vozů 
vybavena. 

V roce 2009 začali frekventanti jezdit s vozy T6A5 i 
v základním kurzu. 
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samostatně svého instruktora, se kterým 
absolvuje 8 hodinové seznámení, 8 hodin jízdy 
(která se bere jako součást kurzu) a 8 hodin 
jízdy na příslušné vozovně, která je již mimo 
kurz – s instruktorem bez cestujících. Pouze u 
vozů 14T jsou jízdy na vozovně 2, protože u 
těchto vozů ještě není možné připojit 
„krabičku“ pro dálkové ovládání vozu 
instruktorem, frekventanti tedy v rámci 
základního kurzu mají pouze 8 hodinové 
seznámení s vozem (vynechají jízdu, která je 
součástí kurzu), a proto jsou poté zařazeny dvě 
osmihodinové jízdy až po složení státních 
zkoušek. Oproti rozšiřovacím kurzům pro 

řidiče s praxí, kteří dělají po absolvování 
krátkých kurzů teoretické přezkoušení, mají 
tito noví řidiči zkoušky na všechny typy vozů 
složené již u státní zkoušky. 

Jak je vidět, jednotka Výcvik řidičů 
měla v loňském roce velké množství práce, 
kterou se povedlo odvést vcelku úspěšně. 
Proto je velká škoda, že i přes maximální snahu 
o zjednodušení a celkovou průhlednost kurzů 
je celá jednotka neustále napadána zvenčí 
jednotlivci i organizacemi v rámci DPP, a to už 
dokonce i skrze média, která tak na profesi 
řidiče tramvaje vrhají zbytečně špatnou pověst. 

 
 

Text a neoznačené foto: Jakub Hradil 
 
 

Závěrem 
 

 Touto kapitolou zakončujeme třetí ročenku tramvají v Praze, kterou Spolek pražské kolejové 
dopravy vydal. Věříme, že se nejedná o poslední ročenku, ani o poslední dílo o tramvajové dopravě, 
které SPKD vydá. 
 Letošní ročenka se bohužel nesla v celkově pesimistickém duchu, ale zřejmě to ani jinak nešlo. Při 
popisech dění v minulém roce jsme se snažili o maximální objektivitu, apolitičnost a přiměřenou 
míru kritiky. Co z toho vzešlo, jste si mohli přečíst na předchozích stránkách. 
 V analogii s předmluvou nebudeme předjímat, co nás v roce 2010 čeká, a necháme se překvapit, 
co tento rok přinese. 
 Ačkoliv ročenku vydáváme v březnu, přejeme všem našim čtenářům, ale i pracovníkům 
společnosti, bez které by tramvaje v Praze nejezdily, šťastný a úspěšný rok 2010. 
 

V Praze dne 28. února 2010 
Za Spolek pražské kolejové dopravy 

 
 

Václav Brejška 
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Vyrobil Spolek pražské kolejové dopravy, 2010 
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