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Metro a Pražané slavili
Pražské metro je s námi již 34 let! Nepostradatelný
dopravní prostředek statisíců Pražanů, zajímavá
atrakce pro návštěvníky hlavního města.
Dnes už si bez něj cestování v Praze nedokážeme ani představit. Stalo se nedílnou
součástí našeho každodenního života.
9. května oslavil „krtek“ třicáté čtvrté narozeniny. V předvečer tohoto výročí byly Pražanům předány další tři nové
stanice metra. Je to hezký dárek jak
samotnému metru, tak i Pražanům.
Hlavní město splnilo významný
úkol ze svého programového prohlášení v oblasti rozvoje dopravní
infrastruktury v Praze

▲ Slavnostní otevření metra zahájil primátor P. Bém. Dále vystoupil radní pro dopravu R. Šteiner
(na snímku) a generální ředitel DP M. Dvořák.

▲ Akce začala na poslední z dokončených stanic - v Letňanech.

▲ Symbolického přestřižení pásky se ujal primátor hl. m.
Prahy P. Bém
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

▲ Stále ještě uzavřené prostory nové stanice metra
▲ Nechyběl ani slavnostní přípitek

▲ Symbolická jízdenka v rukou primátora P. Béma
▲ Generální ředitel DP M. Dvořák v rozhovoru pro televizi

▲ První souprava metra připravena k jízdě

▲ Stanice metra jsou předány cestujícím
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HISTORIE A SOUČASNOST METRA

HISTORIE, SOUČASNOST
A PERSPEKTIVA METRA
ZAHÁJENÍ PROVOZU METRA
Dne 9. května 1974 se začala psát zcela nová
kapitola historie pražské městské dopravy.
První provozní úsek pražského metra znamenal pro část obyvatelů města naprosto novou
kvalitu dopravy. V takové situaci byli naši
předchůdci jen několikrát - když 23. září 1875
vyjela do pražských ulic první koňka, 18. července 1891 první elektrická tramvaj, 7. března
1908 první autobus (znovu pak 21. června
1925), a 28. srpna 1936 první trolejbus. Naplnily se v konečné podobě představy Ladislava
Rotta, ing. Bohuslava Vondráčka, profesora
Vladimíra Lista či Ing. Antonína Belady a jejich následovníků. Metro se postupem doby
stalo naprostou samozřejmostí a dnes si bez
tohoto dopravního prostředku život Prahy
už neumíme představit. Brzy po zprovoznění
prvního úseku tratě C byly zahájeny stavební
práce také na trati A. Její první část se sedmi
stanicemi byla uvedena do provozu v srpnu
1978 a v dalších letech následovaly provozní
úseky II.C (1980), II.A (1980), III.C (1984)
a první etapa výstavby metra v Praze byla završena traťovým úsekem I.B (1985), kterým
byl dokončen tzv. pražský trojúhelník, vymezený přestupními stanicemi Můstek, Muzeum a Sokolovská (Florenc). Výstavba nových
úseků pokračovala bez přerušení i v dalších
letech. Trať B byla prodloužena postupně do
Jihozápadního Města (III.B 1988) a na svém
druhém konci do vysočanské průmyslové
oblasti (II.B 1990). Zajímavý vývoj prodělala trasa A ve směru do Strašnic. V roce 1985
byl zahájen manipulační provoz až do nového hostivařského depa a v jeho průběhu
byla dokončována stanice Strašnická (1987)
a dodatečně bylo rozhodnuto také o výstavbě
stanice Skalka na vlastní spojce SH, která byla
také postavena během manipulačního provozu (1990).
Poněkud stranou zájmu veřejnosti zůstaly další stavby, které však tvoří nedílnou část
sítě metra - jsou to především traťové spojky
mezi jednotlivými trasami. Traťové úseky I.C
a I.A propojily dvě jednosměrné manipulační
spojovací tratě (1978) a nezbytnou podmínkou pro zahájení provozu na úseku I.B bylo
dokončení jednokolejné obousměrné spojky
B-C (1985). Potřebným provozním doplňkem
sítě se staly také zkušební tratě na Kačerově
a v Hostivaři.
Podrobnosti o konstrukčním řešení jednotlivých traťových úseků i stanic přinesla
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A SOUČASNOST
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110 LET VE
SLUŽBÁCH MĚSTA
celá řada populárních i odborných publikací.
Změněné politické poměry ve státě se
projevily i přejmenováním třinácti ze 36 tehdejších stanic metra a dvou z 5 nově budovaných. Ze sítě pražského metra tak zmizely
názvy inspirované komunistickou ideologií
a které proto neposkytovaly veřejnosti vhodné orientační údaje (Budovatelů, Kosmonautů, Družby, Mládežnická apod.) nebo byly do
určité míry matoucí (stanice Moskevská na
Smíchově a významná ulice téhož jména ve
Vršovicích). Přejmenování stanic metra se
formálně uskutečnilo k 22. únoru 1990, ale
do praxe byla nová jména zaváděna v průběhu roku tak, aby v době zahájení provozu
na novém úseku tratě B na Českomoravskou
byly v celé síti již jen nové názvy.

▲ Třívozová souprava metra na lince C (1975)

PROVOZ METRA
Metro v maximální míře ovlivnilo uspořádání ostatní hromadné dopravy, samo je však
z hlediska vedení linek zcela jednoduché. Přijetím zásady autonomie jednotlivých tratí se
jednalo pouze o tři na sobě provozně nezávislé linky, pouze prodlužované dle zprovozňování nových traťových úseků.
Provoz na lince C byl zahájen třívozovými soupravami se špičkovým intervalem tři
minuty. Vlivem uspořádání sítě povrchové
dopravy a současně pro výrazně vyšší kvalitu
přepravní služby (cestovní rychlost, intervaly, pravidelnost) získalo metro i cestující ze
vzdálenějších oblastí, než bylo v koncepčních
prognózách uváděno. Jeho zatížení bylo proto
od samého počátku vyšší a rostlo rychleji, než
se předpokládalo. Již v prosinci 1974 byl špičkový interval snížen na 2,5 minuty a od srpna
následujícího roku byly provozovány vlaky
složené ze čtyř vozů. Na lince A byl těmito
vlaky již provoz zahájen, na obou trasách pak
po dodání dalších vozů a podle přepravních
potřeb byly nahrazeny vlaky pětivozovými,
které plně využívají stavební délky nástupišť
(na lince C od 26. února 1979, A postupně na
přelomu let 1981/1982); linka B pak měla vlaky složené z pěti vozů od počátku. Do roku
1990 špičkové intervaly na všech linkách postupně klesaly - na linkách A a B v ranní špičce až na 130 s, na lince C dokonce na 105 s.
Pro úsporu pracovních sil byla od 22. ledna 1979 zkoušena na dvou soupravách linky
A jednomužná obsluha vlaků bez pomocníka
strojvedoucího. Plný provoz jen se strojvedoucím byl na této lince zahájen od 2. července 1979, na lince C pak v roce 1982.

▲ Vůz metra typu Ečs

OSOBNÍ VOZY METRA
V LETECH 1974-1990
Když se v roce 1968 konalo výběrové řízení na dodavatele vozidel pro pražské metro,
jednoznačně z něj vyšlo vítězně ČKD Praha,
závod Tatra Smíchov. V roce 1971 byly vyrobeny dvě prototypové dvouvozové jednotky
typu R1 a 5. května téhož roku byly zahájeny
ověřovací jízdy na zkušební trati mezi budoucím depem Kačerov a krčským nádražím.
Ještě před zahájením zkušebních jízd však
rozhodla vláda, že v pražském metru budou
použity vozy sovětské výroby.

Pro zahájení provozu na první lince metra
bylo tedy dodáno 50 sovětských, v provozu
osvědčených, koncepčně však zastaralých,
čtyřnápravových vozů typu Ečs (modiﬁkace
typu E) vyrobených v Mytiščinském závodě
u Moskvy. Byly označeny ev. č. 1001–1050
a další dodávky pokračovaly v letech 1975
a 1976 (č. 1051–1085). Vozová skříň vozu
typu Ečs byla složena z rámu svařeného z ocelových proﬁlů, kostry vozové skříně svařené
z lisovaných ocelových proﬁlů, ke kterým
byly připevněny stropnice pokryté ocelovým plechem a přivařeny vnější boční stěny.

Stěny a strop prostoru pro cestující a kabina
strojvedoucího byly pokryty hliníkovými
plechy. Strop byl mimo to polepen voskovým
plátnem. Vůz byl kromě provozní elektrodynamické brzdy vybaven také brzdou pneumatickou a ruční. Měl samočinné spřáhlo.
Náročné traťové poměry na trati A, kde
dosahuje sklon trati hodnoty až 40 promile,
kladou větší nároky na jízdní vlastnosti vozů.
Na základě poznatků z provozu vozů řady
Ečs, s ohledem na vyšší požadavky v souladu
s rozvojem techniky, byla zahájena výroba
nových typů vozidel metra. V nové koncepci
jsou vozidla rozdělena na čelní s řídící kabinou (typ 81-7171) a vložené bez řídící kabiny (typ 81-7141). Každý vůz je přitom hnací
a má na všech nápravách trakční motory se
zvýšeným výkonem, které zajištují i při nepříznivých sklonových podmínkách zachování potřebných dynamických parametrů.
Vozy s čelní řídící kabinou mají přední čelo
s velkoplošným prosklením. Vozy mají brzdu
provozní elektrickou odporovou, parkovací
střádačovou a nouzovou pneumatickou. Při
nízkých jízdních rychlostech, kdy se snižuje
účinnost elektrické odporové brzdy, působí
automaticky brzda pneumatická. Modernizován byl také interiér vozidla a zavedena
signalizace ovládání dveří. Vozy těchto dvou
provedení byly dodávány v letech 1978–1990.
Vzhledem k tomu, že je nebylo z důvodů jiných parametrů a jinak uspořádaných kontaktů v hlavě spřáhel spojovat s vozy typu
Ečs, jsou odlišeny i evidenčními čísly. Čelní
vozy mají čísla 2101–2199, 2300–2399, 2500
–2504, vložené pak 2201–2299, 2400–2499,
2600–2699, 2800–2803.
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DALŠÍ ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTĚ METRA
V 90. letech pokračovala výstavba sítě metra
prodlužováním tratě B do prostoru sídlišť Jihozápadního Města a Černého Mostu stavebními úseky V.B (Zličín Nové Butovice v roce
1994) a IV.B (Českomoravská Černý Most
v roce 1998). Dominantou úseku přes sídliště Jihozápadního Města je 375 metrů dlouhý
most přes údolí Prokopského potoka, který
dosahuje výšky až 17 metrů. Také na Černém
Mostě vede tra! po mostním objektu (483 m),
ten však, na rozdíl od předchozího, vyrovnává
výškové rozdíly terénu. Traťový úsek IV.B se
vyznačuje také prvním dvoukolejným raženým tunelem v síti pražského metra (700 m)
a atypickou stanicí Rajská zahrada, ve které
jsou traťové koleje obou směrů vedeny ve výrazně odlišné niveletě, prakticky nad sebou.
Při výstavbě úseku na Černý Most se projevil nový způsob ﬁnancování výstavby metra
(velmi omezený příspěvek ze státního rozpočtu), na jehož základě bylo rozhodnuto s novým traťovým úsekem dokončit přednostně
jen tři z pěti nových rozestavěných stanic.
Čtvrtá stanice, Hloubětín, byla proto dána do
provozu až o rok později, stavba poslední stanice, s pracovním názvem ČKD, zvolna probíhala i v průběhu roku 2000. Dne 28. června
2000 byl otevřen druhý (západní) vestibul stanice Vysočanská.
V roce 1997 probíhala na trati C montáž
nového zabezpečovacího zařízení systému
Pilotage automatique PA 135 francouzské
společnosti Matra Transport International.
Zařízení bylo uvedeno do zkušebního provozu s cestujícími na šesti vlakových soupravách
typu 81-71 dne 14. ledna 1998.
Od poloviny 90. let probíhají dlouhodobé
rekonstrukce některých starších ražených stanic na trati A. Uskutečňují se za úplné, přibližně devítiměsíční výluky dotčených stanic pro
cestující, provoz projíždějících vlaků není stavebními pracemi v zásadě dotčen. Dosud byly
takové rekonstrukce provedeny ve stanicích

Hradčanská, Staroměstská, Náměstí Míru
a Malostranská. Další rekonstrukce se týkaly
některých eskalátorových tunelů. Proběhly bez
výluky stanic, pouze s uzavřením příslušného
vstupu do stanice (oba eskalátorové tunely
stanice Můstek na trati A). Dále probíhaly výměny eskalátorů v některých stanicích na trati
C (např. I. P. Pavlova, Budějovická, Pankrác,
apod.), opravy stropů (Muzeum) a instalace
osobních výtahů v některých stanicích (první
v roce 1992 ve stanici Hlavní nádraží“.
Náročným zásahem do provozu metra
byly výluky Nuselského mostu, které vyvolala
nezbytná oprava poškozeného ocelového roznášecího mostu v tubusu Nuselského mostu.
Vyloučený úsek představuje jeden zatíženějších úseku linky C.
V roce 2000 pražské metro dosahovalo
provozní délky 49,8 km (délka úseků pojížděných s cestujícími, měřená mezi středy
koncových stanic). V tomto údaji tedy není
zahrnuta délka spojek mezi trasami, manipulačních kolejí na tratích a v depech ani délka
zkušebních tratí. Počet provozovaných stanic
dosáhl 50.

Metro i v následujících letech rozšiřovalo
svoji síť, i když vzhledem k vysoké ﬁnanční náročnosti pravděpodobně pomalejším
tempem.
Projekčně bylo připraveno prodloužení
tratě C severním směrem (úsek IV.C1) od
Nádraží Holešovice do stanice Ládví. Dne
2. dubna 1992 rozhodla rada Zastupitelstva
hlavního města Prahy o tzv. krátké variantě
tohoto úseku, tj. mimo sídliště Bohnice, dodatečně bylo v průběhu roku 1999 rozhodnuto také o vypuštění stanice Trója, takže
nový provozní úsek měl obsahovat pouze
dvě stanice, Kobylisy a Ládví. Na počátku

▲ Kobylisy, stanice tratě C

▲ Stanice Rajská zahrada
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roku 2000 byla úspěšně zakončena jednání
s Evropskou investiční bankou o poskytnutí
půjčky na ﬁnancování této stavby. Dalším
připravovaným pokračováním tratě C přes
Prosek do Letňan byl úsek IV.C2 se třemi
stanicemi s orientačním termínem dokončení v roce 2008. Návrh na změnu územního
plánu schválila rada Zastupitelstva hlavního
města Prahy dne 6. června 2000. V bližším
výhledu se připravuje také první provozní
úsek nové tratě D (Zálesí - Náměstí Míru).
V této souvislosti se zvažovalo také využití
nekonvenčních dopravních prostředků. Prověřovala se také možnost prodloužení linky
A ze stanice Skalka do areálu hostivařského
depa. Z dílčích staveb se připravuje dokončení stanice ČKD na úseku IV.B mezi stanicemi Vysočanská a Hloubětín.

HISTORIE A SOUČASNOST METRA

POVODEŇ 2002

ROZVOJ SÍTĚ METRA 2000–2008
Dokončena byla výstavba traťového úseku
metra IV.B, ve kterém bylo 12. července 2000
dokončeno opláštění tunelu mezi stanicemi
Rajská zahrada a Černý Most a 8. června
2001 byla předána do užívání i poslední stanice, Kolbenova.
Nejvýznamnější akcí v síti metra v prvních letech 21. století byla bezesporu výstavba nového provozního úseku IV.C1
mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví, jehož součástí je i stanice Kobylisy,
která je první jednolodní raženou stanicí
v síti pražského metra. Stavba, jejíž součástí bylo i v pořadí třetí překonání Vltavy metrem, byla zahájena 21. září 2000.
Nový úsek se dvěma stanicemi byl slavnostně uveden do provozu 25. června 2004
a o den později zde byl zahájen provoz s cestujícími. Úsek Nádraží Holešovice - Ládví
má stavební délku 3,981 km a překonává
výškový rozdíl 112 m. Síť pražského metra
dosáhla v roce 2004 celkové provozní délky
53,708 km a obsahuje nyní 53 stanic.

Návazně na tuto etapu byla zahájena
výstavba dalšího úseku Ládví - Letňany
označeného IV.C2, který obsahovat tři nové
stanice s názvy Střížkov, Prosek a Letňany.
Ražba tunelů zde byla zahájena 11. listopadu
2004. Trasa byla slavnostně otevřena 8. května 2008.
Další rozšíření sítě metra pro provoz s cestujícími bylo připraveno mezi stanicí Skalka
a depem Hostivař, jehož jedna hala byla adaptována na novou stanici. V létě roku 2004 v této souvislosti proběhla komplexní přestavba
zhlaví hostivařského depa, aby byl umožněn
dvoukolejný provoz do nového staničního
prostoru. Nová stanice metra Depo Hostivař,
která byla otevřena v roce 2006, odlehčila stanici Skalka a soustředila na sebe část návazné
autobusové městské a příměstské dopravy ze
západní oblasti Prahy a okolí.
V síti metra byla budována další technická zařízení umožňující přístup do vybraných
stanic osobám se sníženou možností pohybu
a orientace. Jedná se především o nové osobní výtahy a šikmé schodišťové plošiny pro
přepravu osob na invalidních vozících.

www.dpp.cz
▲ Ládví, stanice tratě C

Příští vydání PDM bude věnováno technickému zázemí metra a moderním soupravám M1.
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PERSPEKTIVY ROZVOJE METRA

PRODLOUŽENÍ METRA TRASY A
Mezi jednoznačně klíčové záměry rozvoje sítě pražského metra se posledních
letech zařadilo prodloužení trasy A západním směrem za stanici Dejvická.
Prodloužení trasy A za stanici Dejvická
(mimo) - Letiště Ruzyně, se stavební délkou
12,8 km, zahrnuje 8 stanic:
• Červený Vrch
• Veleslavín
• Petřiny
• Motol
• Bílá Hora
• Dědina
• Dlouhá Míle
• Letiště Ruzyně
Výstavba uvedeného prodlouženi předpokládá realizaci:
1. úsek V.A1 - Dejvická (mimo) - Červený
Vrch - Veleslavín - Petřiny,
2. úsek V.A2 - Petřiny (mimo) - Motol,
3. úsek VI.A - Motol (mimo) - Bílá Hora - Dědina - Dlouhá Míle,
4. úsek VII.A - Dlouhá Míle - Letiště Ruzyně.
Za stanicí Bílá Hora jsou vytvořeny podmínky pro větvení trasy do směru Řepy, Zličín.
Daný úsek metra se stanicemi Řepy a Zličín
přináší zvýšení kvality dopravní obsluhy dotčených lokalit a další provázání tras metra.
Upřednostněním jeho realizace by však bylo
oddáleno vytvoření vazby metra na dopravní
terminál Dlouhá Míle (požadovaný již v rámci
železnice), který má klíčový význam z hlediska
podchycení autobusové a automobilové dopravy v okrajové části města. Prodloužením trasy
metra A za stanici Dejvická dojde především
k podstatnému zkvalitnění dopravní obsluhy
území MČ Praha 6, kde rovněž výrazně poklesne rozsah autobusové a automobilové dopravy, s odpovídajícími ekologickými přínosy.
Na ul. Evropské dojde v úseku Červený Vrch
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- Dejvická k poklesu zátěží autobusové dopravy Pražské integrované dopravy (PID) o 95 %,
v Patočkově ul. bude tento pokles činit cca 40
%. Naopak nárůst přepravních zátěží lze do
doby eventuálního vybudování větvení ve směru Řepy, Zličín očekávat na autobusové tangentě ve vazbě na stanici Motol (spádování Řep
a Jihozápadního Města) - v ul. Kukulově o cca
43 %. K významnému poklesu zátěží dojde
na tramvajových radiálních trasách (o plných
70 % v ul. Evropské a Na Petřinách, o 22 % v ul.
Plzeňské). Předmětný přesun přepravní práce
mezi dvěma kolejovými dopravními systémy
přinese určité snížení efektivnosti tramvajového provozu. Klíčovou záležitostí je především

redukce autobusové dopravy na Vítězném
náměstí, neboť stávající autobusový terminál
Dejvická, zcela kolidující s charakterem území
rozvíjeného městského centra, bude přesunut
na Dlouhou Míli, v realizační etapě pak s vysokou pravděpodobností do Veleslavína. To
umožní redukci počtu autobusových spojů,
projíždějících Vítězným náměstím o cca 50 %
(absolutní pokles z cca 2250 na 1130 spojů/den
- bude záviset na konkrétním linkování). Sledovaným cílem je rovněž radikální zlepšení
dopravní obsluhy nemocničních areálů v Motole a Na Homolce zástavby v jejich okolí.

Nový úsek trasy metra A zajistí dopravní obslužnost pro 90 300 obyvatel v přímé docházce, ve spádové oblasti budou pokryty potřeby
dalších 180 550 potencionálních cestujících.
Pro realizaci celého prodloužení trasy metra A na letiště Ruzyně, která by měla být
zahájena v roce 2009, lze uvažovat s následujícími termínovými a ﬁnančními předpoklady:
Výše naznačená speciﬁkace vychází z jednoznačné nutnosti členění stavby do realizačních etap, s čímž bezprostředně souvisí
nutnost oﬁciálního potvrzení rozsahu úvodní
etapy. Možnost ukončení ve stanici Veleslavín
není z technických důvodů reálná, vymezení
provozního úseku V.AI tudíž připadá do úvahy ve variantách:
1. Dejvická (mimo) - Petřiny
(3 stanice, 4,5 km, 14,94 mld. Kč)
2. Dejvická (mimo) - Motol
(4 stanice, 5,7 km, 20,33 mld. Kč).
Předmětný úsek metra je s ohledem na výše
uvedené skutečnosti zřejmě vhodné řešit cestou
vnitřní etapizace, s dodatečným zprovozněním
stanice Motol, s časovým posunem v řádech
měsíců až 1 roku. Konkrétně to znamená využít zdrojů EU z Operačního programu Doprava pouze pro etapu Dejvická (mimo) - Petřiny
a rozhodnutí o pokračování do stanice Motol,
případně dále, učinit až po vyjasnění způsobu
ﬁnancování další výstavby.
Rozhodujícím úkolem se stává zajištění odpovídajících investičních zdrojů. Náklady na
provozní úsek metra V. AI Dejvická - Petřiny (event. V.A2 Dejvická - Motol) se v závislosti na zvolené variantě budou pohybovat
v rozmezí cca 15-20 mld. Kč. Jako jeden ze
základních zdrojů ﬁnancování staveb metra
připadají do úvahy prostředky z evropských
fondů. Na období 2007–2013 zde lze pro dané
účely získat cca 7,8 mld. Kč. V současné době
lze konstatovat, že vzhledem ke stavu přípravy obou dopravních staveb je zřejmý předstih
práce pro realizaci provozního úseku metra
V.AI a z toho se bude vycházet v dalších fázích nárokování ﬁnančních prostředků z evropských fondů.
Pro lepší orientaci je uvedena tabulka obsahující předpokládané čerpání ﬁnančních prostředků pro roky 2008-13 na stavební úsek
Dejvická (mimo) - Petřiny v členění podle
zdrojů ﬁnancování.

PERSPEKTIVY ROZVOJE METRA

METRO MÍŘÍ DO PÍSNICE
Tato trasa bude znamenat zásadní změnu
v dopravní obsluze kapacitních sídlištních
celků v západní části jižního sektoru Prahy
(zejména Krč, Libuš, Lhotka), v současnosti
odkázaných na nevyhovující autobusový návoz ke stanicím trasy metra C, s kritickým
stavem prvořadě v proﬁlu ulice Vídeňské,
dojde k výrazné redukci autobusové dopravy,
což je dokumentováno i skutečností, že jen
zprovoznění dílčí části trasy metra D Pankrác
- Nové Dvory bude znamenat snížení výkonů
autobusové dopravy PID o cca 800 tis. vozů/
ročně. Dopravní působnost trasy metra D
umožní odlehčení trasy metra C, významně
poklesne především obrat stanice Kačerov
a zatížení přestupního uzlu Muzeum. Současně bude vytvořena i velmi potřebná dopravní
alternativa ke stávajícímu vedení metra přes
Nuselský most pro případy jeho oprav, mimořádných provozních situací a dalších nestandardních stavů.
Trasa D rovněž prováže stávající trasy metra (Pankrác/C, Hlavní nádraží/C, Náměstí
Míru/A, eventuálně výhledově Vysočanská/
B) zabezpečí nové vazby na železnici (stanicemi Nádraží Krč, Hlavní nádraží, výhledově Harfa/nádraží Libeň) i povrchovou MHD
a vytvoří další možnosti pro podchycení
individuální automobilové dopravy a regionální autobusové dopravy v okrajových
částech hlavního města (prvořadě kapacitním dopravním terminálem a P+R u stanice
Písnice). Špičkové zatížení na trase metra D
dosáhne po zprovoznění jejího I. provozního
úseku hodnoty 6 380 osob/hod. (jednosměrně), v dlouhodobém výhledu 9 570 osob/hod.
(jednosměrně).
Záležitost rozsahu úvodního realizačního
úseku prošla značným názorovým vývojem.
Od původního vymezení Náměstí Míru

- Nové Dvory (v dané
podobě dosud zakotveného v územním plánu) provozní úsek I.D
dospěl k rozšířenému
pojetí Hlavní nádraží
- Písnice, což stavebně
představuje délku cca
10,9 km s 10 stanicemi:
Značná délka úseku vyžaduje jeho etapovou
výstavbu, obdobně jako tomu je u již realizovaného provozního úseku metra IV.C.
Pro realizaci provozního úseku metra I.D
Hlavní nádraží - Písnice, která by měla být
zahájena v roce 2010, lze uvažovat s následujícími termínovými a ﬁnančními předpoklady:

Provozní úsek metra I.Dl, z jehož parametrů
dosud vycházely všechny aktivity, týkající se
zejména zajištění odpovídajícího ﬁnančního
krytí, má stavební délku 4,9 km a zahrnuje
celkem 5 stanic - Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Zálesí/Nemocnice Krč (preferovaná alternativa, podléhající změně územního
plánu, která musí být urychleně zajištěna),
Nové Dvory. Následně by bylo optimální
v krátkém časovém sledu zrealizovat provozní úsek I.D2 Nové Dvory - Písnice (včetně
depa Písnice) a výstavbu základní části nové
trasy metra D završit úsekem I.D3 Pankrác Hlavní nádraží.
Určujícím rozvojovým faktorem je skutečnost, že trasa metra D může být koncipována jako zcela samostatný systém, neboť bude
disponovat vlastním depem a její vazby na stávající síť metra jsou redukovány na záležitost
přestupů mezi jednotlivými trasami a eventuálně na manipulační propojení se současnými opravárenskými kapacitami. To spolu
s faktem, že dopravní zařízení trasy metra
D nebude dosahovat zátěžových charakteristik tras A, B, C, vytváří široké možnosti pro
volbu optimálního dopravního systému, reagujícího na speciﬁka daného dopravního propojení. Nabízí se zde jedinečná možnost využití nejprogresivnějších zahraničních trendů
v rozvoji dopravních systémů, směrovaných

na minimalizaci investičních a provozních
nákladů, zvýšení bezpečnosti provozu atp.
Trasa metra D byla kromě základní varianty klasického metra v minulosti prověřena
i v mnoha dalších alternativních variantách
dopravní technologie (subvarianty lehkého
kolejového metra, lehké metro na pneumatikách (VAL), rychlodrážní tramvaj atd.) Určitý
stupeň preferencí zde nabyla alternativa lehkého kolejového systému s klasickým rozchodem a automatickým provozem. Tc v zásadě
potvrzuje i Programové prohlášen: Rady hl.
m. Prahy pro volební období 2006
- 2010, v němž je pro zpracování dokumentace a následné zahájení výstavby trasy metra E
stanovena preference parametrů tzv. „lehkého metra“, umožňující efektivnější řešení výškových a směrových poměrů trasy a snížen:
celkových provozních nákladů.
Pokud bude potvrzena výše naznačená ﬁlosoﬁe přípravy a realizace (včetně ﬁnancování)
úvodního úseku trasy metra D, bude nezbytné
vybrat vhodnou, odborně způsobilou ﬁrmu
s potřebnými zkušenostmi, která komplexně
zabezpečí výběrové řízení na privátní subjekt,
jenž připraví a zrealizuje danou dopravní
investici. To představuje především zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení
včetně stanovení všech rozhodujících provozních, technických, projektových i ekonomických podmínek a parametrů (samozřejmě ve
spolupráci se zainteresovanými institucemi
hlavního města Prahy, Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, a. s. a dalšími subjekty), jakož
i organizační zabezpečení celého procesu výběru privátního subjektu, optimálního z hlediska nároků předmětného záměru.
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SÍLA V PROJEKTU

Prodloužení trasy metra IV. C2 do Letňan
Dokončením druhé etapy IV. úseku trasy C (délka 4,602 km,
3 nové stanice) se celá trasa metra C prodlužuje na provozní délku 22,450 km s celkem 20 stanicemi.
Navazuje u stanice Ládví na 1. etapu IV. úseku,
dokončenou v roce 2004, a svými stanicemi
Střížkov, Prosek a Letňany významně zlepšuje
dopravní obsluhu východní části Severního
Města s celkem 62 000 obyvateli a 46 500
pracovními příležitostmi. Rozsáhlý terminál
autobusů MHD, příměstských i dálkových
u stanice Letňany, doplněný o velké.záchytné parkoviště o 700 stáních P+R, významně podporuje obsluhu velké části severního
a severovýchodního území středočeského
regionu. Projektové řešení umožňuje další
pokračování trasy C dále od stanice Letňany
severním i severovýchodním směrem.
Za stanicí Ládví byl realizován hloubený
objekt s obratovou a průběžnými kolejemi.

Jeho konstrukce navazuje na dvoukolejný
ražený tunel ke stanici Střížkov s náročným
křížením mostu ve Vysočanské ulici nad Libereckou ulicí.
Hloubená stanice STŘÍŽKOV u křižovatky ulic Vysočanská a Teplická s bočními
nástupišti je originální prostorovým uspořádáním, v němž jsou všechna funkční podlaží začleněna do spojitého nástupištního
prostoru, připomínajícího výstavní nebo
sportovní halu. Stanice vyniká také jedinečnou konstrukcí proskleného překrytí tohoto
prostoru umožňující vstup denního světla
a atraktivní působení v noci. Hloubený dvoukolejný tunel za stanicí Střížkov směřuje ke
stanici PROSEK, která je také hloubená s boč-

▼ Situace trasy ukazuje její průběh ve stávající
zástavbě Střížkova, Proseka a Letňan.

▲ Podélný proﬁl trasy Střížkova, Proseka a Letňan.
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ními nástupišti a je situována u křižovatky
ulic Vysočanská a Prosecká. Je charakteristická dvoupodlažním prostorem nástupiště
s vloženým centrálním vestibulem, na nějž
navazuje podchod pod Vysočanskou ulicí
a obchodní pasáž se vstupem denního světla jehlancovými světlíky a podchodem pod
Proseckou ulicí. Za stanicí Prosek pokračuje
trasa dvou kolejným raženým tunelem ke stanici Letňany, jehož návrh i realizaci komplikovalo nízké nadloží pod obytnou zástavbou.
Rozsáhlá koncová stanice LETŇANY severně od Kbelské ulice je hloubená, má velkoryse řešený dvoupodlažní nástupištní prostor
se začleněnými oběma vestibuly. Nástupiště je
nejširší z hloubených stanic pražského metra.
Za stanicí je rozsáhlý komplex obratových
a odstavných kolejí. Ve všech profesích a po
všech stránkách je celá 2. etapa IV. úseku trasy C navržena a realizována na úrovni plně
odpovídající nejmodernějším tendencím při
stavbách metra ve světě.

SÍLA V PROJEKTU
Již od sedmdesátých let minulého století se společnost
METROPROJEKT Praha
a.s. aktivně podílí na utváření koncepce a rozvoji sítě
pražského metra. Je autorem komplexní projektové dokumentace
všech dnes již provozovaných linek i staveb
v realizaci. Vedle traťových úseků a stanic metra jsou součásti projektových dokumentací
i projekty dispečinků, dep a ve významných
lokalitách města i projekty nadstaveb nad
vestibuly stanic. Vysokou odbornost a profesionalitu prokázal Metroprojekt a.s. při projektování metra IV.2C.
Významnou oblastí púrojektové činnosti jsou
tramvajové trati, které tvoří páteřní síť veřejné
hromadné dopravy osob v řadě měst České
republiky. Společnost METROPROJEKT
Praha a.s. spolupracovala na koncepci rozvoje
této sítě v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Vedle návrhu tratí nových se významně podílí
i na rekonstrukcích tratí stávajících. V těchto
projektech jsou navrhovány nové progresivní systémy kolejového svršku – bezpražcové
upevnění kolejnic, protihlukové úpravy na
kolejnicích i odhlučnění celého kolejového
lože. Stranou zájmu společnosti nezůstává ani
modernizace provozních a údržbových základen. Nejvýznamnější projektovanou akcí
bylo bezesporu prodloužení tramvajové trati
na Barrandov v Praze.

Rozhovor s generálním
ředitelem Ing. Jiřím Pokorným
■ Pane řediteli, úctyhodných 28 let jste zaměstnán v Metroprojektu, z toho 12 let na
nejvyšším postu generálního ředitele. Pod
vaším vedením získal METROPROJEKT
řadu ocenění včetně Stavby 20. století za
pražské metro. Existuje z vašeho pohledu
nějaký neoceněný projekt, kterého si vy
osobně vážíte ať už pro jeho architektonické ztvárnění, technologickou náročnost
nebo čistě z osobních důvodů?
Všech našich projektů si vážím, protože
jsou to projekty METROPROJEKTu Praha!
Ať už je to metro nebo např. modernizace
železnic, kde jsme navrhovali nové výpravní budovy (např. stanice Moravská Nová
Ves), na to jsem velice hrdý, dále obchodní
areály, Makra, Aqua-park Čestlice. Nebudu žádný projekt jmenovat, protože se mi
líbí, ale proto, že jsme to dokázali. Ačkoliv
jsme neměli příslušnou specializaci, naučili
jsme se projektovat i takové projekty, jako
je např. mezisklad vyhořelého paliva z jaderné elektrárny.
■ Toto 12leté období je rovněž charakterizováno rapidním růstem ekonomických
ukazatelů společnosti. Prozradíte nám
svůj recept na úspěch?
Moc rapidně nestoupaly, bylo to dáno složením našich akcionářů, kteří umožnili
ﬁrmu rozvíjet, zautomatizovali jsme projektování, rýsovací prkna jsme vyměnili
za počítače, nové SW, zvýšili produktivitu
a konkurenceschopnost. Za úspěchem METROPROJEKTu, za tím, že se stále udržel
na trhu, ale stojí kolektiv našich špičkových
odborníků.
■ Mezi kolegy a přáteli jste znám svou
pracovitostí. Co dokáže workoholika, jako
jste vy, rozptýlit?
Řekl bych, že dobrá zakázka, kterou získáme v soutěži, to mně nahradí adrenalin
v krvi, protože vyhrát takovou soutěž, jako
je např. rekonstrukce Českého rozhlasu,
památkově chráněného objektu, v konkurenci šesti ﬁrem není jednoduché, a přesto
jsme zvítězili. To vás nadchne a ta práce vás
baví dál.
■ Zažil jste někdy pocit absolutní únavy?
Nezažil.
■ Za námi visí několik graﬁk od vašeho
přítele Ladislava Kuklíka, který se rád nechává inspirovat krásou ženského těla. Co
vy osobně na ženách nejvíce obdivujete?
To je otázka, co (smích)? Samozřejmě ženskost, vtip, a hlavně chytrost, ale někdy
i vychytralost.

V roce 1966 absolvoval Ing. Jiří Pokorný
stavební fakultu ČVUT, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Do Metroprojektu nastoupil 1. ledna 1980 na pozici hlavního
inženýra projektu. Přes funkce technického
a obchodně-technického náměstka se v roce
1996 stal ředitelem společnosti.
■ Máte nějaký svůj klukovský sen, který
jste si ještě nesplnil?
Samozřejmě, měl jsem plno snů, ale člověk
se musí spokojit s tím, co má v životě, na co
dosáhne.
■ A opačně, splnil jste si už nějaký?
No, dokázal jsem si splnit, že jsem se naučil
a hraji tenis, sport mi pomáhá vyvažovat
duševní práci.
■ Okolím jste vnímán jako velmi úspěšný
muž. Přesto - dokázal byste najít nějakou
svou chybu?
To víte, jsem jenom člověk a chyb mám mnoho.
■ Mohl byste být konkrétnější?
Někdy jsem až moc rychlý a energický
v rozhodování.
■ Ohlédnete-li se zpátky, co považujete za
svůj mezník v životě?
Že jsem se vůbec narodil.
■ Kdybyste dnes znovu stál před rozhodnutím, kam po maturitě, volil byste stejně
jako tehdy?
Tak to určitě.Víte, jak blahodárně na duši
působí stavba podle vašeho projektu? Je to
určitý způsob seberealizace, bez které nemůže normální člověk žít.
■ A úplně na závěr – máte nějakou vizi do
budoucna?
(smích) Vydat časopis „metroprojekt informuje“ a zajistit trvalý rozvoj naší společnosti založený na vizi „spokojený Zákazník“.
Dana Sklenaříková
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ZE STARÝCH VZNIKAJÍ NOVÉ

REKONSTRUKCE
VAGONŮ METRA
Dopravní podnik staré vlaky metra rekonstruuje. Technici
vagony rozeberou do posledního šroubku a postaví znovu.
Metro je sice nejmladším prostředkem veřejné dopravy v metropoli, ale i tak už má za
sebou více než tři desítky let provozu. A stárnou i vlaky metra. Dopravní podnik proto
stál před rozhodnutím, jak stárnoucí vagony
nahradit.
Nákup zcela nových souprav metra je velmi
nákladný, a proto se dopravce rozhodl část
starých vozů rekonstruovat a pak vrátit zpět
na trasy metra. Co to znamená? Rozebrat do
šroubku sovětské vagony a znovu s pomocí nových součástek postavit moderní stroj.
Teprve pak může znovuzrozené metro opět
vozit zákazníky.
Metro v Praze loni na jaře dospělo do Kristových let. Od počátku do dnešních dnů se na
kolejích vystřídaly již tři generace vozů.
Provoz zahájily soupravy Ečs, nejprve trojvozové a později pětivozové. Ty měly v interiéru typické žárovky a jejich čelní vůz s řidičem připomínal běžný vložený vagon.

Po nich začaly v podzemní dráze jezdit ruské
soupravy další generace a modernější koncepce 81-71, které můžete ještě dnes někdy
potkávat na trase B. Tyto soupravy mají černé
čelo a uvnitř chromované trubky držadel. Je
to také poslední typ metra, který řídí výhradně strojvedoucí z kabiny. Zanedlouho budou
i poslední zbývající kusy této série modernizovány. Potom už v pražském metru potkáte
pouze novotou zářící soupravy. Další generací
metra v podzemí Prahy jsou pak zcela nové
vozy M1, které jezdí na nejzatíženější trase C.
Historie rekonstrukcí vozů metra
Nejfrekventovanější linkou podzemky je nejstarší céčko. Vzhledem ke stáří linky byly vozy
této trasy určeny pro rekonstrukci jako první.
Mezi Háji a tehdejší konečnou Nádraží Holešovice se objevily v letech 1999 až 2000 vůbec
první rekonstruované jednotky 81-71M se zabezpečovacím zařízením MATRA. Moderni-

▲ Modernizovaná souprava 81-71M (vlevo) a souprava 81-717.I před modernizací
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▲ Opravárenská základna metra Hostivař
zovaných souprav bylo sedm. V následujících
letech bylo rozhodnuto, že na trase C budou
jezdit zcela nové vlaky M1 konsorcia dodavatelů. U druhé a třetí série pak byla dodavatelem ﬁrma Siemens.
Kupodivu budou zanedlouho M1 svým
způsobem (podle termínu dodání Dopravnímu podniku) tím nejstarším, co má pražské
metro pro dopravu cestujících k dispozici.
Rekonstrukce se provádí od roku 1999
po ujetí asi milionu a půl kilometrů, a to po
jednotlivých ročních dodávkách. Provádí ji
ﬁrma Škoda Transportation.
Do dnešních dnů prošlo rekonstrukcí 270
vozů, tedy kolem desítky souprav ročně. Modernizované soupravy metra se drobně odlišují. Rozdíly vyplývají z instalace různých
typů zabezpečovacích zařízení na jednotlivých trasách. Původní ruské zabezpečovače
ARS, které byly na všech trasách, se modernizovaly na trase C na typ MATRA a na áčku
najdete typ LZA. Jen na nejmladší lince B
slouží dodnes původní systém ARS.
Jak se dělá ze starého metra moderní
Jedny z posledních původních ruských souprav typu 81-71 můžete potkat na trase B.
Jejich důkladnou rekonstrukci lze spíše přirovnat k výrobě nového vozu.
Z vozů, které najedou uvedené kilometry a jsou odstaveny z provozu, se demontují
některé díly, které je ještě možné použít jako
náhradní. Odstavené vozy jsou soustřeďovány v depu v Hostivaři. Systém je pečlivě
plánován – práce se provádí postupně podle
harmonogramu přistavení do Škody.
Při odstrojení vozu zde externí ﬁrma demontuje téměř veškeré zařízení. Po odstrojení zde
v podstatě zůstává jen holý skelet skříně, pod
kterou je pneumatická výstroj brzdy a podvozky.
Odstraněna je veškerá elektrická výstroj,
kabeláž, sedadla, tyče z interiéru, okna atd.
Zůstává pouze vzduchotechnika brzd.
Odstrojené vozy jsou sestaveny do ucelené
pětivozové soupravy a v noční výluce před
datem určeným pro přepravu do Plzně přetaženy z depa v Hostivaři na Kačerov.

ZE STARÝCH VZNIKAJÍ NOVÉ
Odtud je souprava přepravena do Plzně
po vlastní ose. Pokud se shodují termíny, přijíždí jedna hotová rekonstruovaná souprava
z Plzně a zpět hned odjede další odstrojená
souprava připravená k rekonstrukci a modernizaci. Pro fandy železnice a metra ještě uvedeme, že vozy jsou dopraveny z depa Kačerov
přes vlečku do stanice Praha-Krč, odkud je
odváží přistavená lokomotiva.
Co se děje s vozy metra v Plzni
V Plzni zůstávají skříně vozů. Podvozky se
vrátí do Prahy do prostor depa v Hostivaři,
kde projdou opravou a modernizací. Ta se
zaměřuje na dvojkolí, převodovky a nové
spojky. Tyto práce ocení cestující až mnohem
později, protože díky těmto úpravám jezdí
rekonstruované soupravy mnohem klidněji
a nejsou tak hlučné jako staré vagony.
Dopravní podnik Praha zase oceňuje vyšší
spolehlivost a životnost rekonstruovaných vagonů. Opravené podvozky jsou později převezeny opět do Plzně, kde jsou pak připevněny
pod hotovou skříň rekonstruovaného vozu.

Externí ﬁrma odstrojenou skříň vozu nejprve tryská a opraví zkorodovaná místa. Poté
začne rozsáhlá oprava a přestavba hrubé konstrukce, která skončí nanesením základního
nátěru a tlumicím nástřikem. Poté ﬁrma dodá
skříně zpět do Škodovky.
Po instalaci vzduchotechniky následuje
elektrická montáž, při níž se většina kabelů
sbíhá v kabině strojvedoucího. V rekonstruovaných vozech splňují všechny použité materiály přísné bezpečnostní a protipožární
předpisy. Všechny použité vodiče musí být
vyrobeny z nehořlavých materiálů.
Jak vypadá zkouška funkčnosti
Po dokončení výroby, po kontrole zapojení,
oživení jednotlivých vozů a provedení stacionárních zkoušek všech důležitých obvodů jsou
jednotlivé vozy spojeny do soupravy, aby se
souprava poprvé rozjela a zastavila pod přísným dozorem odborníků a jejich přístrojů.
Po ověření všech funkcí se pod dohledem
pracovníků Dopravního podniku Praha provede zkouška funkčnosti důležitých systémů
jednotky. Je to jeden z mnoha inspekčních
dní techniků z Dopravního podniku ve Škodovce.
Test probíhá na zkušební koleji. Ta je zajímavá tím, že má hned několik rozchodů kolejnic a v troleji mohou být různá napětí obou

▲ Opravárenská základna metra Hostivař
proudových systémů. V těchto místech však
chybí pro metro typická napájecí kolej. Proto
se před soupravu připojí napájecí vůz.
Rekonstruované soupravy se při zkoušce
funkčnosti řídí z obou stanovišť strojvedoucího. Testuje se funkčnost hlavních systémů
soupravy, zejména brzdy v různých režimech.
Plně funkční je téměř vše včetně informačního systému. Před zavřením dveří se v Plzni
ozvalo typické hlášení před odjezdem ze stanice Skalka.
V kabině strojvedoucího je namontováno
vše, co je nutné pro otestování vlaku. Po testu
se souprava rozpojí na jednotlivé vozy a provedou se dokončovací práce.
Jako vůbec poslední práce před expedicí
soupravy do Prahy přijde na řadu montáž sedadel.
V rekonstruovaných vozech jsou sedadla
umístěna příčně i podélně.
Po zkoušce funkčnosti se vlak metra rozpojí na jednotlivé vozy, na kterých už zbývá jen
dodělat poslední drobné úpravy.

Po nich se souprava opět spojí a hotový
rekonstruovaný vlak metra je přepraven zpět
po železnici do depa Kačerov. Odtud pak, při
noční výluce metra, je opravený vlak přetažen do depa Zličín. Tam je souprava osazena
sběrači proudu a dalšími díly. Zaměstnanci
Škodovky soupravu takzvaně oživí a připraví
ji k osmihodinové zkoušce. Po tuto dobu musí
souprava bez jakékoliv závady absolvovat jízdy
na zkušební trati. Současně je prověřeno, zda
souprava splňuje stanovené brzdné vzdálenosti. Je-li tato zkouška úspěšná, je souprava
předána Dopravnímu podniku.
Následně je ještě potřeba namontovat mobilní části zabezpečovacího zařízení, udělat
některé zkoušky a po bezvadných výsledcích
požádat Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti pro vlakový zabezpečovač. Po jeho
získání je souprava podrobena technicko-bezpečnostní zkoušce. Teprve poté může Drážní
úřad povolit soupravě, aby jezdila na běžných
trasách pražského metra i s cestujícími.

▲ Opravárenská základna metra Hostivař
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ STANICE METRA

Stanice Střížkov
Hloubená stanice Střížkov se dvěma bočními nástupišti, se nachází 5,6 m pod terénem.
Vlastní stanici tvoří halový prostor s ocelovým
zastřešením, které je navrženo tak, aby umožnilo maximální prosklení obvodového pláště,
a tím i prosvětlení celé staniční haly denním světlem. Díky tomu
získala zahloubená stanice charakter stanice povrchové a v jejím
interiéru bylo možno vysázet popínavé rostliny.
Nosnou konstrukci prosklené střechy stanice tvoří dva šikmé
vzájemně se protínající ocelové oblouky s obdélníkovým příčným
proﬁlem proměnné výšky, které jsou vetknuty do mohutných betonových základových bloků.
Konstrukce stanice Střížkov a její zasklení patří k technickým
unikátům - od injektáže podloží pod čtyři základové patky, přes
jejich náročné armování i betonáž, přesnost výroby i montáž dvou
svařovaných, nad zemí se protínajících dutých obloukových nosníků, i na nich zavěšeného podélného průvlaku se soustavou dvojic příčných nosných trámů, zavěšených na táhlech a podepřených
šikmými stojkami ve tvaru nerovnoramenného písmene Y.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ STANICE METRA

Stanice Prosek
Stanice metra Prosek byla vybudována v otevřené stavební jámě
zajištěné záporovými stěnami kotvenými v několika úrovních. Železobetonová konstrukce stanice s bočními nástupišti, jež se nacházejí
v hloubce 10,6 m, má v úrovni pod nástupištěm technické chodby
a kabelové kanály. Další provozní místnosti a technologické prostory
se nacházejí také v úrovni nástupišť a vestibulu.
Z ochozu vestibulu nad nástupištěm je pak možno sledovat obě
boční nástupiště i část kolejiště, v jejichž ose je umístěna řada elegantních sloupů podepírajících strop stanice, který je zakrytý zajímavě
rastrovaným lamelovým pohledem.
Na vestibul navazuje průchozí prostor, ve kterém je vytvořeno
zázemí pro několik obchodních jednotek různé velikosti.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ STANICE METRA

Stanice Letňany
Nástupiště stanice Letňany se nachází v hloubce 10,3 m pod
upraveným terénem a její 15 m široké nástupiště je projektováno tak, aby bylo schopno v budoucnu zvládat například i nápor
návštěvníků rozšířeného veletržního či olympijského areálu.
Nosnou konstrukci stanice Letňany tvoří (v příčném směru)
uzavřený monolitický železobetonový rám. V úseku vlastního
nástupiště má rámová konstrukce charakter dvoutraktu s řadou
sloupů umístěných v ose nástupiště. Mimo prostor nástupiště je
stanice většinou členěna podélnými stěnami nebo stěnovými pilíři (v odstavných kolejích) na trojtrakt, jenž je výškově členěn
na tři podlaží.
Vestibuly a podchody jsou prostorné a cestujícím budou
v orientaci pomáhat velké prosklené plochy. Podlahy jsou ze
světlé žuly, kazetové podhledy mají bílou barvu, obklady sloupů
jsou provedeny v nerezu a obklady stěn z leštěné slinuté keramiky. Stěny za kolejištěm jsou obloženy opalizujícími plechy, jimiž
probíhá pás v červené barvě (barva trasy) s podsvíceným jménem stanice.
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METRO V EVROPSKÝCH MĚSTECH

ROZVOJ MOSKEVSKÉHO METRA
MALÝ EXKURS DO HISTORIE
Tento dopravní systém byl pod názvem Moskovskij metropolitěn imeni L. M. Kaganoviča oﬁciálně otevřen dne 15. 5. 1935, kdy byl
v 7.00 h ze stanice Sokolniki (dnes trasa 1,
So-kolničeskaja) vypraven v historii země
první vlak metra do 8,4 km vzdálené stanice
Park Kultury. Kromě této hlavní tratě o 10
stanicích existovala ještě krátká větev Ochotnyj Rjad - Smolen-skaja, později začleněná do
trasy č. 3.
Od té doby již uběhlo 70 let... Dnešní
Moskovskij metropolitěn imeni V. I. Lenina
představuje základ moskevské hromadné
dopravy, jelikož zajišťuje 60 % přeprav osob
ve městě. Je to dopravní systém sestávající
z 292,9 km tratí (rozvinutá délka sítě činí více
než 810 km, prakticky veškerá síť je v podzemí) a 12 samostatných tras, z nichž nejdelší
je Serpuchovsko-Timirjazevskaja o délce
41,5 km (délka tratbvého tunelu 44 km). 15
dep se stará o zhruba 4 300 vozů, z nichž je
denně sestavováno více než 9 500 párů vlaků, jejichž průměrná cestovní rychlost činí
42 km/h. Veškerou činnost metra zajišťuje 35
tisíc zaměstnanců. Metro je v provozu od 5.30
h do 1.40 h, vlaky jezdí v intervalu 2-3,5 min
a v době dopravních špiček v intervalu 90
s. Moskevské metro přepraví denně okolo 9
milionů lidi, což je stejné množství jako 30 %
objemu veškeré železniční osobní dopravy
v Rusku za den.
Moskovskij metropolitěn je více než jen
metro. Mezi jeho 176 stanicemi nalezneme
desítky architektonických, historických a kulturních památek. Např. stanice Ploščaď Revoljucii (Náměstí Revoluce) a Baumanskaja

▲ Park Pobědy na trase Arbatsko-Pokrovskaja

18

jsou vyzdobeny drahocennými bronzovými
sochami, stanice Kijevskaja a Komso-molskaja se honosí velkolepým mozaikovým panó
(velký nástěnný obraz). Dalšími skvosty mezi
stanicemi jsou Majakovskaja a Kropotkinskaja, jíž byla za architekturu udělena Státní cena
SSSR (v r. 1941), Vorobjovy Gory, nacházející
se na mostě, a Park Pobědy (Park Vítězství,
otevřena 2003), oslavující hrdinství sovětského lidu během Velké vlastenecké války v letech 1941 až 1945.
Celkem 59 stanic tvoří 25 přestupních
uzlů, mezi nimiž jsou i některé pro přestup
na více linek (sedm pro tři linky, dvě dokonce na čtyři linky). Přitom má každá část přestupních stanic (na rozdíl od jiných sítí metra
v Rusku) své jméno, např. jeden z největších
uzlů zahrnuje stanice Bibliotéka imeni Lenina, Alexan-drovskij sad, Arbatskajaa Borovickaja. Každá stanice metra má individuální
podobu a historii, každá je svým způsobem
krásná a unikátní.
Na paprskovitě kruhovém schématu metra, odrážejícím historický vývoj uspořádání
města, představuje stanice jen obyčejný bod,
do něhož však vložily svou duši a práci statisíce obyvatel země. Po právu se tedy moskevské metro řadí k nejkrásnějším na světě, jeho
stavitelé každý rok dělají vše pro to, aby jím
zůstalo co možná nejdéle.
Po rozpadu Sovětského svazu došlo
v souvislosti se špatnou ekonomickou situací
země k prudkému poklesu ﬁnancování mnohých projektů metra, někde dokonce i k jejich
dočasnému zastavení a nadešly časy stagnace.
Ještě v roce 2000 se otevření stanice Ulica akademika Jangelja oslavovalo spíše jako smutné

▲ Nový vestibul stanice Kuncevskaja
vítězství, neboť budoucnost se nejevila příliš
slibnou...
Nicméně, postupně přišlo ekonomické
oživení a zároveň pokračoval rozvoj Moskvy - masivně rostla a roste obytná i obchodní výstavba, v důsledku níž vzrostla potřeba
kapacitní, rychlé a spolehlivé dopravy. Počátkem 21. století tak nastal přelom i ve výstavbě moskevského metra - jedna za druhou se
otevíraly nové stanice, jako Annino, Bulvár
Dmitrija Donskogo, Park Pobědy, Dělovoj
centr, Méždunarodnaja, Trubnaja.

▲ Průřez kombinovaným tunelem pod
komplexem Serebrjanoborskoje lestičestvo,
trasy metra č. 3.
SRETĚNSKIJ BULVÁR
Nejnovější linkou moskevského metra je trasa č. 10, Ljublinsko-Dmit-rovskaja.
Plánována byla v 80. letech minulého století, kdy vyvstala nutnost dopravního spojení
pro různé městské čtvrtě a potřeba většího
počtu přestupních uzlů. Původní projekt byl
několikrát pozměněn a výsledkem je trasa
z centra směrem k jihovýchodním předměstím. Prvních 12,1 km ze stanice Čkalovskaja
(v centru Moskvy) do stanice Volžskaja bylo
zprovozněno dne 28. 12. 1995, následovala
5,4km trať do stanice Marino (jihovýchodní
předměstí) dne 25. 12. 1996. Další, 3,7 km
dlouhý úsek Čkalovskaja - Trubnaja byl otevřen 30. 8. 2007, spolu s přestupním uzlem
Sretěnskij bulvár, jehož slavnostní uvedení do
provozu proběhlo 29. 12. 2007 - po 17 letech
výstavby (včetně 10 let dočasného zastaveni
prací). Celková délka tratě v současnosti činí
21,2 km a je na ní 12 stanic.
Stanice Sretěnskij bulvár se nachází
v hloubce 70 m. Stanici tvoří tři příčně propojené tunelové roury. Průměr centrální haly

METRO V EVROPSKÝCH MĚSTECH
Filjovskaja má dvě koleje (z nichž jedna je
nyní určena pro Arbatsko-Pokrovskou trasu),
zatímco nové nástupiště trasy Arbatsko-Pokrov-skaja má pouze jednu kolej. S uvedením
trasy Arbatsko-Pokrovskaja do provozu se
jízdní doba mezi stanicemi Kuncevskaja a Kijevskaja (9,1 km) zkrátila více než 1,5krát: ze
16 na 6 min (do otevřeni stanice Slavjanskij
bulvár, plánovaného na červen 2008).

▲ Detail vestibulu stanice Strogino
činí 9,5 m, postranních pak 8,5 m. Stěny tunelu ve stanici a propojovací chodby jsou
obloženy světlým mramorem, dlažbu tvoří
přírodní žula světle šedé a černé barvy. V centrální hale jsou v půlkruhových výklencích
na mramorových deskách připevněny ocelové velkosténné obrazy (panó z leptaného
černého kovu), vytvořené ruským národním
umělcem Ivanem Lubénniko-vem a představující motivy ze života obyvatel města, slavné
básníky, různé stromy apod.
S otevřením stanice Sretěnskij bulvár
se v moskevském metru objevil už sedmý
uzel umožňující přestup mezi třemi trasami: ze západního čela centrální haly stanice
Sretěnskij bulvár je vybudován přechod na
stanici Tur-genévskaja na Kalužsko-Rižské
trase, s východem do města na Turgeněvské
náměstí a třídu Akademika Sacharova; naopak na východním čele byl zřízen přechod
do stanice Čistyje prudy trasy Sokolničeskaja
(otevřen 13. 1. 2008), s východem na Sretěnskij a Čistoprud-nyj bulvár. Stanice Sretěnskij
bulvár je v moskevském metru (zatím) jediná, jež nemá přímý východ do města, neboť
s jeho otevřením se počítá až v průběhu tohoto roku.
Dnes na centrálním úseku Ljublin-sko-Dmitrovské trasy probíhají stavební práce,
které jsou výsledkem rozhodnuti nejprve
prodloužit trasu do stanice Marina Rošča
s mezilehlou stanicí Dos-tojevskaja a dále na
sever Moskvy. Stanice bude propojena tunely.
Ražba celé trasy bude provedena uzavřeným
způsobem za využití vrtacích a trhacích prací,
a to v hloubce asi 60 m pod povrchem. Uvedeni do provozu je plánováno v roce 2009.
Dokončení dalšího 8km úseku se 4 stanicemi do stanice Lichobory (kde bude nové
depo) se počítá v roce 2013 a někdy po roce
2015 by trať měla dle současných plánů dosáhnout stanice Severnaja. Stavba jižním
směrem ze stanice Marino do Zjablikova (kde

je plánováno připojení na trasu č. 2, stanice
Zamoskvoreckaja) byla zahájena v roce 1997;
v roce 2000 však byla přerušena. Od letošního
května se počítá s jejím pokračováním, v roce
2010 by pak měla být slavnostně otevřena.
ZÁPADNÍ RADIÁLA
Dne 7. 1. 2008 byla slavnostně otevřena
západní část okruhu Arbatsko-Pokrovské trasy a také stanice Kuncevskaja a Strogino. Původní stanice Kuncevskaja na Filjovské trase
byla předána do užívání dne 31. 8. 1965. Byla
konstruována jako ostrovní nástupiště o šířce
8 m, sestrojené z uniﬁkovaných konstrukčních prvků. Z velké části, včetně stěn schodišť, byla obložena bilým mramorem.
Během stavby přestupní stanice Kuncevskaja na nové Arbatsko-Pokrovské trase
se původní stanice Kuncevskaja na trase Filjovské podrobila rekonstrukci, a to za plného
provozu. Veškeré její morálně i fyzicky zastaralé vybavení bylo vyměněno a vznikl tak
moderní přestupní uzel. Ten je tvořen dvěma
paralelními nástupišti o délce 162 m, se třemi
kolejemi: původní nástupiště dřívější trasy

STROGINO
Stanice Strogino byla otevřena v centru
stejnojmenné části Moskvy dne 7. 1. 2008.
Je jednolodní, povrchové hloubená. Délka
ostrovního nástupiště činí 162 m a šířka 12 m
(tj. o 2 m více než obvykle), vysoká je 5 m.
Sněhobílá kazetová klenba se zahloubeným
osvětlením nápaditého tvaru a obklad světle
šedou žulou vizuálně zvětšují prostor stanice.
Pozemní vestibuly se nacházejí na Stroginském bulváru. Celá stanice je vyprojektována s ohledem na budoucí výstavbu paralelní
stanice na trase Kali-ninskaja (č. 8) s příčným
přestupem mezi nástupišti.
VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
Západní radiála Arbatsko-Pokrovské
trasy v současnosti sestává z pěti stanic: Park
Pobědy, Kuncevskaja, Molodjož-naja, Krylatskoje, Strogino. Práce však budou pokračovat,
a to na třech dalších stanicích: Mjakininskaja,
Volokolam-skaja (s jejich otevřením se počítá
v roce 2009) a dále přes řeku Moskvu do Mitina a Rožděstva ( v roce 2011). Kromě toho
se v Mitinu plánuje stavba nového depa pro
vlaky metra. Dnes Arbatsko-Pokrovskou trasu obsluhují vozy metra typů E/Ež/Em a 817140.1/ 741.1 Rusič, dislokované v depu TČ-3
Izmajlovo. Zprovoznění stanice Slayjan-skij
bulvár na úseku Park Pobědy -Kuncevskaja je
plánováno na letošní červen, nyní zde naplno
probíhají dokončovací práce.
Závěrem lze říci, že moskevské metro se
dostalo do fáze dynamického rozvoje a dá se
očekávat, že není daleko doba, kdy se budou
otevírat 3 až 4 nové stanice ročně.

▲ Tunel ve směru od Parku Pobědy a Kyjevské - právě přijíždí vlak Rusič do stanice Kuncevskaja
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PRINCIPY A TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ

TECHNICKÉ
POŽADAVKY

Tramvajová doprava se vyznačuje vysokými fixními a nízkými variabilními náklady.
To je dáno potřebou budovat a udržovat kolejovou i napájecí síť na straně jedné
a vysokou přepravní výkonností a relativně levnou elektrickou energií (ve srovnání
s kapalnými uhlovodíkovými palivy) na straně druhé. Náležitě silné přepravní zatížení
je proto nutnou podmínkou ekonomické efektivnosti tramvajové dopravy.

II. část

Tramvaje jsou přínosem k lokální ekologii,
neboť v místě provozu neprodukují exhalace
(v místě výroby elektrické energie však pochopitelně z hlediska vlivu na životní prostředí
čisté nejsou, proto je minimalizace energetické
náročnosti tramvají důležitým snažením).
Efekt snížení exhalací na městských ulicích
provozem tramvaji ale postupem času slábne,
neboť obsah škodlivých látek ve výfukových
plynech automobilů a autobusů je systematicky snižován. Přínos tramvají pro lokální
ekologii však má význam pouze v případě, že
je jejich provoz náležité silný, tedy přebírají-li
tramvaje na sebe podstatnou část objemu přepravy. Pokud například určitou městskou či
předměstskou komunikací projíždí za hodinu
tisíc vozidel se spalovacími motory a k tomu
12 tramvají (dvousměrný provoz jedné linky
v intervalu 10 minut), pak je vliv elektrické
trakce na stav ovzduší ve městě zcela zanedbatelný a náhrada tramvaje autobusem ovzduší
nijak výrazně nezhorší.
Tramvajové provozy se proto musí v zájmu svého zachování a rozvoje snažit získat
patřičně silnou klientelu. Slabě využívaný
tramvajový provoz je pro provozovatele ekonomicky ztrátový a pro město není přínosem
ani v oblasti řešení dopravní obslužnosti, ani
v oblasti snižování exhalací. Zájem cestujících
o tramvajovou dopravu je proto zcela nutným
předpokladem její existence. V demokratické společnosti nelze orientaci cestujících na
tramvajovou dopravu dosáhnout restrikcemi

vůči individuálnímu automobilismu, neboť by
to okamžitě vyvolalo vlnu občanského odporu. Proto je jedinou možnou cestou pozitivní
motivace obyvatelstva k používání tramvajové dopravy její výhodností.
Základem k tomu je nabídka atraktivních
služeb, což je podmíněno i kvalitou vozidel.
Tu chápe cestující zejména relativně, tedy ve
srovnání s ostatními vozidly, s nimiž přichází
do styku. Cestující hodnotí tramvaje zejména
ve srovnání se soudobými moderními osobními automobily, které se (a v tom je velký
rozdíl od minulosti) staly pro většinu občanů
samozřejmostí. To je pro tramvaje nutný, byť
nesnadno dosažitelný vzor. Není jednoduché
přeměnit předmět vnímaný jako relikt minulosti na životní potřebu občanů evropského
státu 21. století. Jiná cesta k prosperitě však
neexistuje.
SYNDROMY MINULOSTI
Podmínkou zachování a rozvoje tramvajové dopravy je atraktivita tramvajových vozidel
pro cestující, tedy pohodlí, kvalita a kultura
cestování. Tramvaje T3 a z nich odvozené
typy však vznikly se zcela jiným cílem: jejich
prvořadým úkolem bylo dopravit pracující na
směnu do továren. Pro dimenzování tramvají
normou ČSN 281300 předepsaná maximální plošná hustota 8 stojích cestujících osob
na čtvereční metr (podle sovětských norem
GOST dokonce 10 osob na čtvereční metr)
měla své opodstatnění v realitě provozu.

▲ Již dříve existovala některá nízkopodlažní vozidla. Tramvajová souprava z 2. poloviny 30. let
minulého století.
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Tramvaje jezdily ve srovnání se současností velmi silně obsazené. Když pak později přišel v polovině 90. let minulého století pražský
magistrát s požadavkem snížit v zájmu vyšší
kultury cestování plošnou hustotu stojících
osob v období přepravní špičky z maximálních 8 a normálních 5 na standardní 4 osoby
na čtvereční metr, považovali to mnozí za nereálné přání. Vedlo totiž ke snížení přepravní
kapacity vozidel, a tím k nutnosti vypravovat
vlaky v kratších intervalech. Dnes nám i současný standard 2,6 stojící osoby na čtvereční
metr připadá hodně.
V zimních měsících se v tramvajích
z úsporných důvodů netopilo, v létě pomalu
jedoucí vozy s úzkými posuvnými okénky
nevětraly. Přesto byl cestující rád, že se mu
podařilo do tramvaje nastoupit, protože jinak
neměl jinou možnost než čekat na další. Nejen
cestující, ale i pracovníci dopravních podniků
to neměli snadné. Bylo dost náročné udržovat v podmínkách vozoven vybudovaných
pro staré dvounápravové vozy a podle toho
skromně vybavených věčně přetížené a v té
době zdaleka ještě ne technicky vyzrálé začínající vozy T3.
Je nesporné, že vozy T3 byly zdařilé a v době svého vzniku moderní. Kardausův zdařilý
design jim dal i nadčasový a těžko překonatelný vzhled. Prošly si nesnadné období počátečních poruch, díky odpovědnému přístupu
řešitelů jej překonaly a staly se spolehlivými.
Ale skutečnost, že byly vyráběny až do konce 20. století, svědčí nejen o jejich kvalitě, ale
i o ztrátě inovační schopnosti jejich výrobce.
Příčin poklesu technické invence bylo více.
Smíchovskou továrnu velmi poškodilo podle
sovětského vzoru uskutečněné oddělení výzkumu a vývoje od výrobního podniku, které
neprospělo ani závodu Tatra ani Výzkumnému ústavu kolejových vozidel.
Vývoj jakéhokoli nového typu a jeho zavádění do výroby jsou pochopitelně komplikací,
provázenou byť i jen přechodným poklesem
produktivity, což by vedlo ke ztrátě výrobních
kapacit. Proto byla dávána přednost opakované výrobě již zavedených typů před zásadnějšími inovacemi. Zvýšení užitné hodnoty
vozidel bylo akceptovatelné, jen pokud nebylo
provázeno růstem pracnosti, základním limitem byl počet normohodin, jinak by nebylo
možné v tak staré a tak investičně zanedbané
továrně vyrábět tolik tramvají. To pochopitelné zásadním způsobem ovlivnilo i technické
řešení dalších vozů odvozovaných z výchozího
typu T3, tedy například KT8, T6B5 i T6A5.

PRINCIPY A TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ
Po tolika letech od vzniku typu T3 a navazujících vozidel již na nich nebylo prakticky
vůbec nic, co by odpovídalo standardu vozidel
90. let minulého století. Zastaralá elektrická výzbroj, zkorodovaná skříň, věčné opotřebované
podvozky, strohý interiér, chybějící informační
systémy... Prakticky úplně všechny jejich komponenty a systémy bylo možno nahradit novými“. To, co bylo dříve nemožné, bylo náhle na
dosah ruky. Jednotlivé dopravní podniky řešily
otázku, co je rozumné na starých vozech modernizovat a co nikoliv.
Nebylo snadné se orientovat v nabídce
množství dodavatelů a vybrat to skutečně potřebné. Nebylo snadné odolat tlaku různých
vlivných osob a institucí propagujících jednotlivé dodavatele.
Je nepochybné, že kultura cestování v tramvajích se péčí dopravních podniků v posledních letech zlepšila. Vozy jsou čisté a v dobrém
technickém stavu, přibyly v nich informační
systémy. Spoje jezdí podle jízdního řádu včas,
řidiči jsou ochotní. Orientace na zákazníka je
zřejmá. Ale to nestačí.
NOVÉ POŽADAVKY
Tramvaje typu PCC vznikly jako odezva na
začínající automobilismus. Od té doby však již
uplynulo tři čtvrtě století a protipólem tramvajové dopravy již nejsou začínající, ale soudobé
automobily, resp. i soudobé autobusy. Nejzákladnější podnikatelské principy proto velí
zbavit se co nejrychleji starých tramvají, neztrácet čas a peníze prodlužováním jejich existence a orientovat se na nová moderní vozidla,
schopná konkurovat soudobým automobilům
a soudobým autobusům. Lze vyjmenovat
mnoho trendů a principů, kterými se tramvaje
dneška liší od tramvají minulosti, a též mnoho
různých technických řešení, jimiž jsou tyto cíle
dosahovány.
Dominují jim dvě základní vlastnosti, orientované směrem k cestujícímu: bezbariérovost a prostorové pohodlí. Zákazníkovi je totiž
v zásadě úplně jedno, jaký má tramvaj pohon či
jakým elementem ji řidič ovládá. Avšak zajímá
ho, jak se do tramvaje dostane a jak v ní bude
cestovat. A tak jestliže pro PCC koncepci ze 30.
let minulého století byly typické relativně krátké sólo vozy s vysokou úrovní podlahy, tak současné tramvaje jsou dlouhé vícečlánkové a plné

nízkopodlažní. Těmto a dalším požadavkům
na tramvaje bude věnováno příští pokračování
tohoto pojednání.
BEZBARIÉROVOST
Typickým znakem soudobých vozidel městské, příměstské a regionální silniční i kolejové
hromadné dopravy je bezbariérovost, tedy
snadnost nástupu do vozidla i výstupu z vozidla, snadnost pohybu uvnitř vozidla a snadnost
posadit se a vstát. Tato vlastnost sleduje dva
cíle:
- zpřístupnit hromadnou dopravu osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace,
- zvýšit cestovní rychlost zastávkové hromadné dopravy (i při nezměněné technické
rychlosti), a to výrazným zkrácením pobytu
v zastávkách v důsledku rychle probíhajícího
úrovňového nástupu a výstupu cestujících.
Požadavek na bezbariérovost hromadné dopravy je o to naléhavější, že osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace jsou z velké části
bud neschopny automobil řídit nebo i neschopny jej ﬁnancovat, takže jsou na hromadnou
dopravu mnohem více odkázány, než zbývající
část populace, která nemá potíže automobilem disponovat. Z těchto důvodů již pominuly
doby, kdy mohla z veřejných prostředků (státních, krajských či městských) dotovaná veřejná doprava pomíjet potřeby osob se sníženou
schopností pohybu a orientace. V současnosti
by taková investice byla po právu označena jako
diskriminační.
Pominuly však již i doby, kdy byla bezbariérovost okázale demonstrována jako přednost.

Bezbariérovost se stává ze zákona vyplývající
povinností a dopravce, který se podle toho
nezařídí, se vystavuje riziku, že jím nabízené
služby si u něho příslušný státní, krajský nebo
městský orgán neobjedná, neboť by tím porušil
pravidla o hospodaření s veřejnými ﬁnancemi.
Veřejné prostředky by totiž sloužily jen části
obyvatelstva, což by bylo vůči osobám se sníženou schopností pohybu a orientace diskriminující, a to nelze připustit.
Je to tvrdé, ale zcela správné. Zejména v souvislosti s demograﬁckým vývojem v Evropě
(stárnutí obyvatelstva, snahy o aktivní zapojení
seniorů do veřejného života, podpora rodin
s malými dětmi...) se budou závazné požadavky
nejen na bezbariérovost, ale i na její kvalitu trvale stupňovat.
NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE
Bezbariérovost veřejné dopravy může být
řešena technickými prostředky jak na straně
vozidel (nízká úroveň podlahy), tak na straně
infrastruktury (vysoká nástupiště). U dopravních systémů na samostatném tělese je výhodnější, zejména při krátkých intervalech mezi
vlaky (metro, příměstské železnice), zajistit bezbariérovost použitím vysokých nástupišť než
komplikovat vozidla nízkopodlažnosti. U tramvají je však z principu jejich základní vlastnosti,
kterou je provoz na městských komunikacích
v souběhu s pěší a automobilovou dopravou,
nemyslitelné zřizování vysokých nástupišť
v úrovni výšky podlahy vozidel (tradičně zhruba 900 mm nad temenem kolejnic).
Nástupní ostrůvek může být vyvýšen nad
vozovkou zhruba jen 200 mm, jinak by se
on sám stal překážkou. Nezbývá tedy, než
bezbariérovost zajistit nízkopodlažními vozidly. A to i přesto, že právě u tramvají je nízkopodlažnost ve srovnání s ostatními kolejovými
podstatně obtížněji proveditelná.
Ve snaze vytvořit 100 % nízkopodlažní
tramvaje vznikaly koncem 20. století desítky
různých principů řešení jejich pojezdu. Do
všech byly vkládány velké naděje, mnohé byly
nadšeně prezentovány, některé byly důvtipné, jiné spíš připomínaly pokus o perpetuum
mobile a silnou touhu po originalitě. Realita
provozních podmínek provedla výběr, v němž
obstálo jen pár skutečné dobrých konstrukcí.
Pokračování v příštím vydání PDM
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HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
OTEVŘELO NOVÉ OBCHODY
Příští rok zde začne fungovat i zákaznické centrum,
kde cestující získají informace i jízdenky

Opravy na pražském Hlavním nádraží
jsou v plném proudu. Za provizorními zástěnami, které zakrývají značnou část rozlehlé
haly ze 70. let minulého století, bylo ukončeno vybourávání původní infrastruktury.
Během několika dní se začnou stavět základy nového moderního zákaznického centra a obchodů.
V novém zákaznickém centru Českých drah
si lidé od roku 2009 budou moci koupit jízdenky, získat informace o vlakových spojích
nebo uschovat zavazadla. Druhá fáze rekonstrukce nádraží má podle odhadů skončit na
konci roku 2008. Práce provádí Metrostav.

Zákazníci si mohou největších změn všimnout uprostřed vstupní haly. Tam, kde dříve
byla volná plocha pro pohyb cestujících, vznikl nákupní „ostrov“ dvoupatrových obchodů
o rozloze 1700 metrů čtverečních. Byl zde otevřen obchod s knihami NeoLuxor. Jeho součástí je kavárna.
I cestující jsou spokojeni: Jak někteří říkají,
bude mít konečně mezinárodní punc a bude
vypadat kultivovaně.
Zároveň probíhá rozsáhlá oprava kolejiště
a nástupišť Hlavního nádraží. Do června se rekonstruuje třetí a čtvrté nástupiště. Vyměňovány jsou veškeré koleje, kabelové rozvody, zabezpečovací technika, trakční vedení a informační
systémy pro cestující.
Cestující se také mohou těšit na zcela opravená moderní nástupiště, ale i rekonstruované
podchody. Z nich budou bezbariérové přístupy
pro cestující s kočárky a handicapované osoby.
V červnu se práce přesunou na první a druhé
nástupiště.
Kvůli opravě čeká cestující řada výluk způsobených přestavbou nádraží. V současné době
probíhá pouze jedna menší výluka, která se týká
provozu osobních vlaků směrem na Turnov.

Výlukové jízdní řády jsou k dispozici
na internetu Českých drah (www.cd.cz/vyluky), aktuální informace je možné získat
v Kontaktním centru ČD na telefonní lince
840 112 113.

Nejdelší český tunel se začne stavět zřejmě už v roce 2010
Nejdelší český tunel, který má měřit 24,7 kilometru, se v rámci výstavby třetího železničního
koridoru začne stavět už v roce 2010.
Tunel, který se stane součástí budoucího
třetího železničního koridoru Praha-Norimberk, bude začínat na pražském Barrandově,
mostem překlene říčku Loděnici, pak Berounku a vyústí v železniční stanici Beroun.
Ministerstvo dopravy se zpočátku stavělo
k tomuto záměru Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC) odmítavě. Domnívalo se, že to
nepůjde řešit jedním rekordně dlouhým tunelem, ale dvěma až třemi menšími.
Jestliže chceme v budoucnu jezdit vlakem
z Prahy do Plzně za méně než jednu hodinu,
je dlouhý tunel jediná možnost. Jeho dokončení se plánuje po roce 2015.
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Koridor pro rychlost až 300 km v hodině
Nynější železniční trať, vedoucí z hlavního města do Berouna podél řeky Berounky, se
nedá pro potřeby třetího koridoru zmodernizovat, protože je na ní možné jezdit rychlostí
nanejvýš 80 kilometrů v hodině. Bude tedy
v budoucnu složit pouze pro příměstskou
dopravu. Výstavba tunelu by se současné trati a lidí, kteří na ni cestují, neměla nijak dotknout.
Pro koridor vyroste zcela nová trať se zmíněným tunelem, na níž by rychlovlaky mohly
dosahovat rychlosti až 300 km/h. Vybudování
této první vysokorychlostní trati v ČR bude

tak významným krokem, jako byl kdysi přechod od klasických silnic k dálnicím.

VLAKEM PO PRAZE

Cestovat v Praze vlakem se vyplatí
Železnice čím dál víc posiluje svoji úlohu v pražské hromadné dopravě. Stoupá počet cestujících, kteří
využívají vlaky příměstské dopravy. Nebude trvat dlouho a většina z nich si bude zkracovat cestu po Praze
a blízkém okolí vlakem se stejnou samozřejmostí, jak to dnes činí obyvatelé Paříže či Berlína.
ESKO – SPOJENÍ PRO MĚSTO
Pod označením Esko se skrývá systém příměstských a městských vlaků zajišťujících
pohodlnou přepravu mezi Středočeským
krajem a Prahou. Na vlacích zapojených do
tohoto systému najdete symbol modrobílého
„S“. Stejně tak jsou označeny i stanice a zastávky, kde vlaky Eska staví. V každé takové
stanici nebo zastávce jsou vítaným pomocníkem pro lepší orientaci informační mapy se
sítí linek „S“ a také tarifní informace Pražské
integrované dopravy (PID). Vedle tarifu Českých drah ve vlacích Eska platí i tarif PID,
u kterého se použití jízdního dokladu liší
podle počtu projetých pásem. Na jeden jízdní
doklad PID (jízdenka pro jednotlivou jízdu
na většině tratí „S“, předplatní kupony PID
na všech tratích „S“) je možné jezdit jak vlaky
v Praze a okolí, tak městskou hromadnou dopravou. Linek „S“ je celkem jedenáct a často
představují bezkonkurenčně nejrychlejší způsob dopravy. Například z pražského hlavního
nádraží dojede cestující vlakem do Uhříněvsi
za 20 minut, z Masarykova nádraží do Klánovic trvá cesta po kolejích obvykle 26 minut.
City Elefant – moderní příměstské vlaky
V blízké budoucnosti dojde k ještě většímu
zkvalitnění a zatraktivnění této formy hromadné dopravy v Praze a blízkém okolí. Má

k tomu přispět především výstavba Nového
spojení s tunely pod Vítkovem. Po jeho dokončení, které se plánuje na prosinec letošního roku, se zavedou linky příměstských
vlaků nabízející rychlou dopravu přes centrum města. Praha tak získá obdobu rychlého
vlakového spojení, jaké má dnes Berlín v podobě systému S-Bahn nebo Paříž ve vlacích
s označením R.E.R.
K rostoucí oblibě železniční dopravy
v Praze přispívá i modernizace příměstských
vlaků. Staré „pantografy“ jsou postupně nahrazovány novými dvoupodlažními elektrickými jednotkami City Elefant. Patří k evropské špičce a kromě pohodlných sedaček,
klimatizace, nízkopodlažního nástupu nebo
bezbariérových toalet nabízejí i oddíl první
třídy pro náročné pasažéry. V současné době
se City Elefenty můžete svézt na lince S1 (trať
011) Praha – Český Brod – Kolín. Zajišťují
také podstatnou část vlakových spojů na lince
S2 (trať 231) Praha – Lysá nad Labem – Kolín,
vybrané spoje pokrývají i linky S12 (trať 060)
Poříčany – Nymburk – nebo na trati č. 090
Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem. O víkendech vozí soupravy City Elefant
rovněž cestující na lince S7 ( trať 171) Praha
– Beroun (50 % spojů).

Tip na výlet
Pražský Semmering
ního nástupiště Smíchovského nádraží
(odj. Ve 11.43 h a ve 14.49 h) na jízdu
po jediné pražské horské železnici (trať
č.122). Motoráček zdolá na několika kilometrech výškový rozdíl až 180 metrů.
Při tom si pomáhá táhlým obloukem
přes Hlubočepské údolí, díky němuž si
trať vysloužila označení Pražský Semmering - po své slavnější rakouské vysokohorské „kolegyni“. Součástí tratě jsou
také dva historické viadukty o výšce 22
a 25 metrů, které patří k chráněným
technickým památkám. Ukončit projížďku po Pražském Semmeringu můžete ve stanici Praha – Zličín a tramvají se
vrátit zpět do centra města.
Cenový tip
Chystáte se do Prahy na jednodenní
nebo dvoudenní výlet? Průvodčí ve vlaku i jakákoli osobní pokladna Českých
drah vám prodá celodenní nebo 32 hodinové síťové jízdenky platné na území
hlavního města prahy v jakémkoli dopravním prostředku pražské integrované dopravy (PID). Jízdenka za 80 Kč
platí ode dne vydání do 1.00 h dalšího
dne. Jízdenka za 100 Kč platí od 16.00
h dne vydání do 24.00 h následujícího
dne. Je tedy vhodná pro cestující, kteří
jeden den dopoledne přijedou do Prahy
a odjíždějí druhý den večer.

ČESKÉ DRÁHY
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MUZEUM MHD

Začala další, již 16. sezona
Muzeum MHD Dopravního podniku a.s. ve vozovně
Střešovice se po zimní odstávce opět otevřelo v sobotu 22. března 2008. Pokud jej navštívíte (o sobotách,
nedělích a svátcích od 9.00 do 17.00 hodin), stojí za povšimnutí
několik novinek, které jsou začleněny do expozice „Od koňky
k metru“. Odborní pracovníci muzea vám rádi provedou po
expozici a zodpoví vaše dotazy.

Zahájení provozu lanovky v ZOO
Lanová dráha v ZOO Praha zahájila letošní sezonu na konci března.
V provozu bude za příznivých povětrnostních podmínek denně mimo
pondělí a pátek od 9,30 do 18,00. Jednotné vstupné je ve stejné výši jako
v minulých letech, a to ve výši 15 Kč. Otevírací doba ZOO je v květnu, září a říjnu od 9,00–18,00 hodin, v červnu, červenci a srpnu je to
o 1 hodinu déle. Vstupné pro děti a důchodce je 100 Kč, pro dospělé
150 Kč a rodinná vstupenka stojí 450 Kč. K dopravě je
možné použít autobus 112 od stanice metra Nádraží
Holešovice.
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LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

Rychlodráha na letiště v roce 2013
Konečně je rozhodnuto. Prahu s Kladnem
spojí rychlodráha. Na společné schůzce se na
tom dohodlo Ministerstvo dopravy s vedením
Středočeského kraje, kladenským a pražským
magistrátem a radnicemi Prahy 6 a 7.
Rychlodráha má být podle dokumentu,
který samosprávy s ministerstvem podepsaly,
hotová v roce 2013 a bude kopírovat současnou kladenskou trať. Mezi Hostivicemi a Ruzyní bude odbočka na mezinárodní ruzyňské

letiště. Po sedmnácti letech dohadování je
konečně jasné, že Prahu a Kladno spojí rychlodráha. Obyvatelé Kladna i obcí na severozápad od metropole si ji přejí.
Každý den totiž z Kladna a okolních obcí
dojíždí za prací do metropole 100 tisíc lidí,
kteří se dnes musí spoléhat zejména na autobusy.
Trať má být dvoukolejná, elektriﬁkovaná
a s několika novými zastávkami na území
Prahy – na Dlouhé Míli,
v Liboci, u Dlouhého Lánu,
u holešovického Výstaviště
a při akcích na letenském
stadionu příležitostně také
přímo na Letné.
S projektem souhlasí
i Praha 6, která měla dosud
k výstavbě kapacitní železnice největší výhrady. „Je
to pro nás vítaný kompromis. Trať mezi Veleslavínem a Letnou povede pod
zemí,“ řekl starosta Tomáš
Chalupa.

Zanikne tím nynější dejvické nádraží.
Místo něj zde bude postaveno podzemní nádraží propojené se stanicí metra Hradčanská.
Vznikne zde ojedinělý přestupní uzel železnice, metro, tramvajová doprava. Trať má končit na Masarykově nádraží, ale s tím nesouhlasí první městská část. Ta přišla s návrhem,
aby bylo toto nádraží zrušeno a vlaky z letiště
a Kladna končily u nového podzemního nástupiště hlavního nádraží.
Podle ministerstva dopravy však projekt
počítá i s touto variantou a v budoucnu se dá
trať ještě v centru Prahy předělat.
Náklady na výstavbu trati jsou zatím odhadovány zhruba na 8 miliard korun. „Zdroje
máme již zajištěné. Ale byli bychom rádi, kdyby se na projektu podílel soukromý partner
v PPP projektu. Pokud to bude výhodnější,
přiklonili bychom se k tomuto modelu,“ uvedl ministr dopravy Aleš Řebíček.
Finančně se má do projektu zapojit i Správa železniční dopravní cesty a pražský magistrát.

Na Letišti Praha najdete menu do 100 Kč, přehled restaurací podle cen
přináší nový Shopping Guide
Nový Shopping Guide poprvé v historii
rozděluje restaurace dle cenové skladby do
tří kategorií, aby se cestující mohli snadněji
rozhodnout, kterou navštíví. Gastronomická zařízení jsou rozdělena na „low cost“,
„medium cost“ a „premium cost“. V „low
cost“ restauracích označených symbolem
$ je garantovaná nabídka ze tří menu v ceně do 100 Kč, které obsahují hlavní jídlo
a nealkoholický nápoj. O třídu výše jsou
„medium cost“ restaurace se symbolem
$$, kde si lze vybrat ze tří menu do 200 Kč
a třetí skupina „premium cost“ restaurací
označených $$$ nabízí občerstvení za cenu
vyšší než 200 Kč.
Jednotlivé zóny letištního areálu jsou
v Shopping Guide barevně rozlišené podle
hlavních dvou částí,
Terminál 1 je modrý a Terminál 2 červený. Důvodem je
snadnější orientace
pro cestující a další

návštěvníky letiště, kteří se v obou terminálech mohou pohybovat ve volně přístupných
prostorách nebo v části tranzitní, kam už mohou vstoupit jen pasažéři s platným palubním
lístkem.
Cestující v Shopping Guide dále najdou přehled cca 80 obchodů s kosmetikou, dárkovými předměty, suvenýry, módou a módními
doplňky, vybírat je možné také z domácích
i světových tiskovin. Nechybí ani pošta, lékárny, banka, bankomaty, směnárny, úschovna a balení zavazadel, dále pak autopůjčovny
a dopravní služby. Shopping Guide nezapomíná ani na rodiče s dětmi a doporučuje návštěvu dětského koutku, expozice k historii
a současnosti pražského letiště a shrnuje nabídku exkurzí.

O LETIŠTI PRAHA:
▶ Letiště Praha bylo vyhlášeno jako nejlepší ve střední a východní Evropě v prestižní celosvětové anketě mezi cestujícími
World Airport Awards.
▶ V roce 2007 odbavilo téměř 12,5 milionů cestujících, v letošním roce se očekává
překročení hranice 13 milionů pasažérů
odbavených během jediného roku a v roce
2010 s největší pravděpodobností využije
pražské letiště 15 milionů cestujících.
▶ Na Letišti Praha mají cestující k dispozici nabídku 51 leteckých společností
spojujících Prahu přímou linkou se 128
destinacemi po celém světě. Operuje zde
také 6 nákladových dopravců. (údaje se
týkají současné letní sezóny).
▶ Správa Letiště Praha, s.p., je ve vlastnictví státu České republiky a je provozovatelem civilního mezinárodního Letiště
Praha. Zřizovatelem provozovatele civilního mezinárodního letiště je Ministerstvo
dopravy České republiky.
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Ve čtvrtek 8. května 2008 dochází k prodloužení linky C pražského metra o nové stanice Střížkov, Prosek a Letňany. Síť pražského metra se tak rozrůstá o dalších 4,6 km a mnoha obyvatelům severní terasy nabídne
pohodlné a rychlé spojení s centrem Prahy bez rizika uvíznutí v automobilových kolonách. K této významné události pro celou severovýchodní část Prahy a její okolí jsme pro Vás připravili publikaci jízdních řádů vybraných
linek v oblasti nejvíce dotčené touto změnou.
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Jsme energie tohoto mûsta
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Možná jich je víc, možná i trochu míň, ale to není
důležité. Podstatné je, abyste se během cestování
po Praze i nadále mohli spolehnout na tradičního
dodavatele elektřiny pro hromadnou dopravu.
O to se staráme každý den.

