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Závěr

Předmluva
Do rukou se Vám dostává prvotina Spolku Praţské Kolejové Dopravy – ročenka
praţských tramvají 2007. Na jejím vzniku se podíleli 3 lidé, celková doba přípravy byla
2 měsíce.
Toto dílo mapuje, jaký byl rok 2007 pro jeden z nejdůleţitějších dopravních
systémů praţské hromadné dopravy. Zpětně se dá říci, ţe to byl rok úspěšný.
Pokračovala výměna vozového parku modernějšími, modernizovanými nebo novými
tramvajemi, začala stavba nové tramvajové tratě, preference tramvajové dopravy
překročila další mezník, kdy polovina světelných křiţovatek v Praze preferuje tramvaje.
Samotná ročenka je první z řady publikací, které SPKD vydá. Samotná
společnost SPKD ( Spolek praţské kolejové dopravy ) vznikl 1. 1. 2008. Sdruţuje malou
skupinu lidí, pro kterou je koníčkem hromadná doprava a především ta kolejová.
Doufám, ţe se Vám ročenka bude líbit a ţe zachováte přízeň s naším spolkem.

V Praze 25. 1. 2008
Václav Brejška

VOZY

Fotografie: Jakub Hradil

Rok 2007 a vozy Škoda 14T
Jsou tomu jiţ dva roky, co se po praţských kolejích poprvé projel moderní vůz
z plzeňské Škody Transportation 14T. Vůz pozdějšího čísla 9111 byl na koleje sloţen 11.
12. 2007.
Moderní tramvajové vozy Škoda 14T byly uţ od začátku medializovány, po
dodání prvního vozu se uskutečnila prezentační jízda za účasti primátora hl. m. Prahy,
generálního ředitele Dopravního podniku a novinářů. V roce 2006 byly dodány celkem 3
vozy Škoda 14T, do provozu s cestujícími zasáhl pouze prototyp ev. č. 9111. Druhý vůz
slouţil jako cvičný a zkušební pro řidiče a pracovníky Škody Transportation. V září
2006 ale havaroval během zkoušky zkratem, coţ odloţilo jeho nasazení provozu. Po 10
měsících od dodání prvního a druhého vozu 14T byl dodán také první sériový vůz č.
9113.
V roce 2007 se očekávalo plné nasazení vozů Škoda 14T do provozu s cestujícími.
To se nakonec vyplnilo a na konci 2007 zasahuje do pravidelného provozu jiţ 20 vozů
Škoda 14T.
Údrţba vozů 14T probíhala od
počátku ve vozovnách Motol a
Strašnice, kam jsou vozy střídavě
dodávány. Vozy lichých ev. čísel
směřují do vozovny Motol, sudá čísla do
Strašnic. Těţší údrţba spojená
s otáčením podvozků se uskutečňuje
pouze v Motole, kde byla rovněţ
opravena i havarovaná tramvaj č. 9112.

( Nahoře ) Čerstvě dodaný vůz
pozdějšího ev. č. 9127 ve vozovně Motol
dne 28. 12. 2007

( Vlevo ) Vůz ev. č. 9122 opouští zastávku
Újezd, aby odbočil na most Legií. Fotografie
byla pořízena dne 2. 5. 2007.

Provoz vozů 14T
Vozy 14T se v roce 2007 účastnily aktivního provozu jiţ od samého začátku roku.
V lednu byl nasazen pouze jeden vůz na linku 3, později ho doplnily další vozy na
linkách 9 a 26. Vozy z Motolské vozovny byly na konci února zastoupeny v počtu třech
provozních a 1 neprovozního vozu, ze Strašnic vyjíţděl 1 provozní vůz, 4 se oţivovaly.
S takovým počtem vozů byl garantovaný nízkopodlaţní provoz nemyslitelný.
S dodávkami dalších vozů se ale situace uklidnila, vozy byly postupně uváděny do
provozu a zavedly se garantované nízkopodlaţní spoje na linkách 9 a 26, které delší
dobu vykazují nejvyšší počet přepravených cestujících.
S vozem ev. č. 9122, přiděleným do vozovny Strašnice 22. 3. 2007 se dodávky na
téměř půl roku zastavily. Na začátku letních prázdnin se ale v souvislosti s vozy 14T
objevil první závaţný problém. U několika vozů, které měly najeţděno nejvíce
kilometrů, se objevila únava materiálu u kloubových spojeních jednotlivých článků. Neţ
byla tato situace vyřešena, byly některé vozy odstaveny téměř měsíc a jejich absence
v provozu si vyţádala zrušení čerstvě zavedených garantovaných spojů na linkách 9 a
26.
Během podzimu se situace zlepšila natolik, ţe se vozy 14T začaly negarantovaně
objevovat i na dalších linkách jako 10, 11 nebo 23. S příchodem nového jízdního řádu
v prosinci 2007 se vozy konečně začaly objevovat ve velkém mnoţství v ulicích Prahy.
Dodávky vozů Škoda 14T pokračují doteď velmi rychlým tempem 2 kusy za týden.
Nejpřínosnějším počinem v oblasti
provozu nízkopodlaţních tramvají je
jistě jejich velké provozní nasazení.
V roce 2007 se vozy 14T objevily
postupně na 11 linkách, z toho čtyřikrát
garantovaně. Na fotografii je zachyceno
míjení vozu 14T č. 9115 na lince 14
s vozem KT8D5R.N2P na lince 3. Oba
vozy se setkaly dne 24. 10. 2007 na
čerstvě opravené křiţovatce Palackého
náměstí.

S odstupem času lze konstatovat, ţe provoz vozů 14T je úspěšný. I přes některé
chyby, které byly buď odstraněny, nebo v menší míře přetrvávají se vozy Škoda 14T
staly spolehlivými moderními vozy, které velkým dílem přispěly k všeobecnému zvýšení
kultury cestování praţskými tramvajemi.

Text a fotografie: Václav Brejška

Modernizace tramvají KT8 D5 v průběhu roku 2007

Srovnání tramvají KT8 D5R.N2P (vlevo) a KT8 D5 (vpravo).
V roce 2007 se podařilo zmodernizovat rekordní počet částečně nízkopodlaţních
tramvají KT8 D5R.N2P. Tím rekordním číslem je 9 kusů, coţ je stejný počet, jaký se
zmodernizoval během let 2004-2006. Počet těchto tramvají se tedy během roku 2007
zvýšil na dvojnásobek, coţ značně přispělo k zavedení nízkopodlaţních garantovaných
nízkopodlaţních spojů na některých
linkách. Tyto vozy pro Prahu modernizuje
společnost Pars Nova Šumperk a.s.
z původních 47 praţských vozů KT8 D5.
Zásadním
prvkem
modernizace
je
především výměna středního článku za
nízkopodlaţní článek ML8LF, který dodává
firma Pragoimex s.r.o. , dále pak instalace
ručního místo noţního řízení, výměna
terčíkových orientací za digitální, úprava
dveří pro manuální volbu cestujícím a
sníţení počtu sedadel pro lepší pohyblivost
cestujících ve voze.
Stanoviště řidiče na voze KT8 D5R.N2P
Pro DP jsou tyto vozy nenahraditelné
především kvůli své velké přepravní
kapacitě a obousměrnosti, která je hojně
vyuţívána při výlukách. Po 2 letech
pravidelného provozu těchto vozů je lze
zpětně zhodnotit jako velmi podařenou
modernizaci, která i přes svou nevelkou
nízkopodlaţní plochu bohatě dostačuje
cestujícím, pro které je určena. Zároveň
došlo i ke zlepšení technických parametrů,
čímţ si tyto vozy zajistily budoucnost do
dalších mnoha let úspěšného provozu.
Interiér vozu KT8 D5R.N2P.

Text a fotografie: Jakub Hradil

Modernizace tramvají T3
I v roce 2007 pokračovaly modernizační programy tramvajových vozů T3.
Zpětně lze z tohoto hlediska hodnotit rok 2007 jakoţto nejúspěšnější, protoţe bylo
zrekonstruováno rekordní mnoţství vozů T3 R.P. , (40 ) , vozů T3 R.PV ( 5 ) a T3 R.PLF
( 5 ). Dále přibylo 5 nových sněhových pluhů a jeden cvičný vůz T3 R.P. Celkem tedy
bylo v Ústředních dílnách dopravního podniku zmodernizováno 56 vozů T3.

Vozy T3 R.P.
Správně „rozjetý“ modernizační program vozů T3 a T3M začal v roce 2007
vozem 8513. Postupem času se začaly modernizovat také nejstarší vozy T3 SU a T3
SUCS. Objevily se také vítané technické inovace modernizovaných vozů – od vozu ev. č.
8548 mají vozy T3 R.P. zlepšené
vypruţení. Samozřejmostí jsou jiţ
plenty v prostoru podvozků a roletka
stínící výhled řidiče.
Na starších vozech T3 probíhaly
v průběhu roku 2007 prohlídky, spojené
s jejich provozem. Díky tomu dostaly
mnohé vozy opravený lak, sedačky
cestujících,
nebo
byly
zlepšeny
pracovní podmínky řidiče dosazením
roletky a vzduchové sedačky
na
stanoviště řidiče
( to se týkalo
vozů číselné řady 8301 – 8370 ). V říjnu
2007 se objevily také první celovozová
reklama na prototypové soupravě
8211 + 8212. Všechny nové vozy T3 R.P.
byly zařazeny do vozovny Kobylisy.
V roce 2008 se dá předpokládat
útlum modernizací vozů T3 na vozy T3
R.P. , protoţe původních vozů T3 zbývá
jiţ malé mnoţství a přednost budou mít
modernizace vozů T3 R.PLF , kdy
budou zrušeny původní vozy se
špatným technických stavem, kdy bude
k modernizaci vyuţit pouze technický
průkaz vozidla.

Míjení reklamních souprav v zastávce I.P.
Pavlova. Foto: Antonín Stejskal

T.č. nejnovější zmodernizovaný vůz č. 8542
ve smyčce Starý Hloubětín, 18. 9. 2007.

Vozy T3 R.PV
V roce 2007 se uzavřela kapitola
modernizací tramvají typu T3 R.PV . Od
zimy 2003, kdy byl dodán první vůz ev. č.
8151 bylo do léta 2007 zmodernizováno
celkem 35 vozů T3 R.P. . Vozy T3 R.PV se
staly prvním typem vozů, které vyuţívaly
technický průkaz vozů T3 v neopravitelném
stavu. Fakticky tak nešlo o modernizaci, ale
novostavbu tramvajového vozu. Poté, co se
začaly stejným způsobem modernizovat
částečně nízkopodlaţní vozy T3 R.PLF jejich
dodávky skončily. Poslední vůz obdrţel ev. č.
8185 a byl přidělen vozovně Vokovice jako
35. vůz tohoto typu.

První vůz T3R.PV ev. č. 8151 dne 24. 2.
2007 v zastávce Sparta.

S postupujícími dodávkami vozů 14T do motolské vozovny se postupně všechny
vozy přesunou do Vokovic.

Vozy T3 R.PLF
Velké pořizovací náklady nových vozů 14T a absence vhodných nízkopodlaţních
vozidel pro specifické výkony. I to byly důvody, proč se Dopravní podnik hl. m. Prahy
rozhodl modernizovat staré vozy T3 a T3 SUCS s vyuţitím částečně nízkopodlaţní
vozové skříně Var CB3 z produkce firmy Pragoimex s.r.o. .
První vůz ev. č. 8251 vyjel na lince 2 9. února 2007. Toto zajímavé vozidlo
vzbudilo velký zájem Praţanů, protoţe se jednalo o nízkopodlaţní vůz s designem, který
obyvatelé české metropole důvěrně znají. Jde o koncept vozu T3 s novou prodlouţenou
vozovou skříní, čímţ vnikl prostor pro nízkopodlaţní část při středních dveřích. Řízení
vozu se shoduje s provedením na vozech T3 R.P. , v jejichţ stylu je proveden také
interiér. U středních dveří byla instalována výklopná plošina pro snadný nájezd
invalidních vozíků.
Vozy T3 R.PLF vyjely nejprve na linky 2 a 15, později i na linky 8, 21 a 25. I
v příštích letech se mají Ústřední dílny DP zaměřovat především na modernizace vozů
T3 na tento typ tramvaje, jehoţ hromadné nasazení umoţnilo zavedení garantovaných
nízkopodlaţních pořadí na linkách 2 a 15 od 9. prosince 2007. Všechny vozy jsou
přidělovány vozovně Vokovice. Co se týče provozu vozů T3 R.PLF, jedná se o zatím
nejméně problémové nízkopodlaţní vozy. Pozitivem jsou i jejich rychlé dodávky.
Vůz 8252 dne 17. 3. 2007 ve smyčce
Podbaba.

Text a neoznačené fotografie: Václav Brejška

Konec vozů T3?
Nastává rok, kdy se moţná
naposledy svezeme tramvajemi T3.
Tramvajím, které jsou jiţ 45 let
neodmyslitelnou součástí Prahy, nejspíš
jiţ během příštího roku odzvoní.
„Tétrojky“, kterých bylo do Prahy
dodáno přes 800 kusů (dodnes je
tramvaj T3 nejvíce vyráběné tramvajové
vozidlo na světě!) dnes tvoří v DP Praha
nepočetnou vozovou menšinu asi 30
kusů, přičemţ jsou rozptýleny po 4
vozovnách.
Souprava vozů T3 6825 a 6852 v Ďáblicích (28.4.2007).
V muzeu MHD ve Střešovicích je
navíc dochován jeden z prvních vozů
dodaných do Prahy, vůz ev. číslo 6102,
který je v provozuschopném stavu
pouţíván k nostalgickým jízdám a
zvláštním akcím Dopravního podniku.
Vozy T3 se do Prahy dodávaly od
roku 1962 do roku 1976. Téhoţ roku
začaly přestavby asi 102 vozů na typ T3
M s polovodičovou elektrickou výzbrojí
TV 1, která byla do vozů instalována
z důvodu úspory elektrické energie.
Historický vůz T3 6102 při vjezdu do vozovny
Hloubětín na DOD (22.9.2007).

Souprava vozů T3 6828 a 6831 opouští
Hlubočepy (7.6.2007).

Zbylých cca 700 vozů T3 bylo
v předchozích
letech
průběţně
vyřazováno a od roku 2000 se vozy T3
vyuţívají výhradně pro modernizaci na
typy T3R.P, T3R.PV a T3R.PLF.
Inventární stav vozů T3R.P výrazně
stoupl a vozy T3R.P přebírají po
„tétrojkách“
největší
typové
zastoupení v Praze. Kromě nich jsou
ale v Praze zastoupeny i jiné verze
vozů T3, takţe na to, aţ se v Praze s
„tétrojkami“ definitivně rozloučíme, si
budeme muset ještě počkat.
Text a fotografie: Jakub Hradil

Nové pracovní vozy
Sněhové pluhy III. generace
Podstatnou část vozového parku pracovních vozů praţských tramvají tvoří jiţ
téměř půl století sněhové pluhy. Jsou to většinou původně osobní tramvajové vozy,
upravené pro odklízení sněhové pokrývky z kolejového svršku.
Jako první generaci čtyřnápravových pluhů označujeme 12 vozů, vyřazených
z osobního provozu v 80. letech. Tyto vozy nahradily původní dvouosé pluhy. I tyto vozy
ale v polovině 90. let zestárly natolik, ţe se zrekonstruovalo dalších 8 vozů T3, které byly
označeny čísly 5401 – 5408 a byly po jednom přiděleny kaţdé tramvajové vozovně.
Sněhové pluhy II. generace začaly být vyřazovány v roce 2003. Vyřazený pluh č. 5403
byl tehdy nahrazen modifikovaným nákladním vozem č. 5572, který díky své výzbroji
můţe pluţit i sklonově náročnou trať na Barrandov.
V roce 2007 se ale rozhodlo, ţe současné pluhy je třeba nahradit parametricky
lepšími vozy. Proto byly v průběhu roku 2007 vyřazeny vozy č. 5401, 5402, 5403, 5405,
5407 a 5408 náhradou za 6 nových pluhů III. generace typu T3M s tyristorovou výzbrojí
TV1. Vozy byly rekonstruovány z vyřazených osobních vozů.

Nové sněhové pluhy se od
předchozí generace liší praktičtějším
řešením interiéru. Ten je nově rozdělen
příčkou na dva prostory – osobní a
nákladní. Osobní prostor zahrnuje
kabinu řidiče a několik sedadel pro
obsluhující personál. Dále je zde umístěno
zařízení pro ovládání výšky sněhové
radlice. Nákladní prostor zaujímá místo
mezi středními a zadními dveřmi. Jsou
zde situovány dvě objemné nádoby pro
písek a sůl. Sedadla byla z této části vozu
demontována.
( Nahoře ) První rekonstruovaný sněhový pluh
III. generace odstavený čerstvě po dodání ve
vozovně Hloubětín ( nedatováno ).

( Vlevo ) Sněhový pluh III. generace náleţící
vozovně Motol při pluţení smyčky v Řepích (
nedatováno ).

Cvičný vůz č. 5523
S postupně zvyšujícím se počtem vozů s výzbrojemi TV Progress se Dopravní
podnik hlavního města Prahy v roce rozhodl rekonstruovat další vůz T3 na cvičný vůz
T3 R.P. . Podobná modernizace se uskutečnila v roce 2005 na dřívějším kondičním voze
č. 5516, kdy Ústřední dílny DP zmodernizovaly tento vůz na provedení T3R.P.
Vůz T3R.P. č. 5523 se na první pohled liší od vozu č. 5516 plentami v oblasti
podvozků, které dostávají i novější modernizace vozů T3. Vnitřní vybavení vozu je
prakticky shodné s druhým vozem. Interiér byl rozdělen příčkou na dvě části, kdy
přední tvoří stanoviště řidiče s místy pro frekventanta a instruktora. Instruktor má po
pravé stran panel simulace závad. V salonu jsou dále umístěny digitální transparenty
BUSE pro nácvik nastavení linkových orientací.

( Vlevo ) Nový cvičný vůz
T3R.P. ev. č. 5523 ve smyčce
Nádraţí Braník v první den
provozu – 31. 12. 2007.

Do budoucna se vzhledem k velkému počtu vozů v provedení T3R.P., T3R.PV a
konečně T3R.PLF dá počítat s dalšími vozy T3R.P. . V roce 2008 má být rovněţ
dokončena výměna vozového parku sněhových pluhů a měl by se objevit i nový
manipulační vůz náhradou za zmodernizovaný vůz č. 5557.

Text a fotografie: Václav Brejška

Jak se měly praţské prototypy v roce 2007?
Celkově utrpěly praţské prototypy tramvají velké ztráty, protoţe většina z nich
byla kvůli jejich „neuchycení se“ do provozu nebo častým technickým poruchám
vyřazena nebo odeslána na modernizaci na jiný typ tramvaje. I přesto tyto prototypy
sehrály významnou roli v hledání dalšího vývoje modernizace či výroby dalších
tramvají. Tyto vozy se obětovaly pro osud dalších mnoha vozů. Proto si zasluhují
zpětnou pozornost a proto jsem se na některé zaměřil v tomto článku.

Vůz T3 G 8200 („Papoušek“)
Vůz byl v devadesátých letech pokusně zmodernizován z tramvaje T3 SU za
účelem prodlouţení ţivotnosti tramvají T3 a pokroku v technickém vývoji. Na vůz byla
pokusně dosazeny nová elektrická výzbroj TV 8, nové podvozky s dvojím vypruţením,
do interiéru byla instalována nová sedadla pro cestující a vůz byl osazen digitálními
orientacemi. Dále byla na vůz dosazena rekuperační brzda, která vrací vyrobený proud
zpět do troleje, nebo jej posílá k pouţití
pomocným pohonům . Vůz byl také
opatřen líbivým modro-ţlutým nátěrem.
Od roku 2000 byl vůz v pravidelném
provozu s cestujícími. Vůz ale po celou
dobu
provozu
doprovázely
časté
technické závady, a tak byl vůz kolikrát
více ve vozovně, neţ na trati. Během
dalších let se tramvaj objevovala
v provozu stále méně častěji, a proto
byla 29.1.2007 odeslána do ÚDDP, kde
byla vyuţita na modernizaci vozu
T3R.PV ev. číslo 8182.
Vůz 8200 při DOD v ÚDDP (16.9.2006).

Vůz T6A5.3 8600 („Kočkopes“)
Vůz byl vyvinut na samém konci
devadesátých
let
jako
pokusná
modernizace jiţ poměrně zastaralého
vozového parku tramvají T3. Protoţe
v té době byla jiţ v ČKD zastavena
výroba skříní T3, ale vyráběly se skříně
pro vozy T6A5, byla pokusně pouţita
skříň z těchto vozů. Celý vůz je postaven
na základech T3 (s výjimkou skříně). Na
vůz byla navíc pokusně instalována
elektrická výzbroj TV 14. Od roku 1999
byl vůz v běţném provozu s cestujícími.
Později na něj byly dosazeny podvozky
Vůz 8600 odstavený na dvoře vozovny
Ţiţkov (19.6.2006).

s dvojím vypruţením z vozu 8200. Vůz se v prvních letech svého provozu osvědčil, ale
pro nákladný modernizační proces nakonec typ T6A5.3 nahradil typ T3R.P.
V posledních však vůz začal trpět stále častějšími technickými poruchami, které vedly
k jeho postupnému úplnému staţení z běţného provozu. Poslední dva roky vůz dokonce
strávil odstavený na dvoře vozovny Ţiţkov. Ke konci letošního roku byl odvezen do
ÚDDP, kde by měla proběhnout jeho celková oprava. Jeho osud je dále nejasný. Jedna
z moţností hovoří o přestavbě na typ T6A5, jiná o odprodeji jiným dopravním
podnikům.

Ověřovací série vozů KT8 D5 9001 – 9004 („Kachny“)
Tramvaje
KT8
D5
jsou
obousměrné tříčlánkové vozy. Protoţe
jejich konstrukce předpokládala i
provoz na rychlodráhách, byly všechny
dveře tramvaje umístěny do jedné
roviny podél bočnice vozu, coţ ale u
prvních dveří vedlo k protaţení skříně
vozu
natolik,
ţe
v
kombinaci
s prodlouţenou vzdáleností podvozků
má tento vůz zvýšený průjezdní profil, a
proto se na mnoha místech v Praze
nesmějí tyto vozy potkat s jakýmkoliv
jiným vozem. Dopravní podnik se snaţí
Jeden z prototypových vozů 9003 na Lehovci počet těchto míst redukovat uţ kvůli
(30.4.2007)
tomu, ţe tento průjezdní profil se objevil
u dalšího typu tramvaje, a to typu T3R.PLF. Vozy jsou vybaveny elektrickou výzbrojí
TV 3 stejně jako vozy T6A5, která dokáţe ušetřit aţ 20% elektrické energie oproti
normální výzbroji. Na kaţdé straně má vůz 5 skládacích dveří, z toho krajní dveře
trojdílné, ostatní pak čtyřdílné. Na vozech je pouţit informační systém PRAGOTRON
(pouze na čelech, na stranách je pouţit terčíkový informační systém). Tyto 4 prototypy
byly do Prahy dodány v roce 1986 jako předvoj budoucí dodávky vozů KT8 D5. Od
běţného vozu KT8 D5 se na pohled odlišují prodlouţenou střešní nástavbou. Při
zkušebních jízdách se tyto tramvaje aţ na potkávání v kritických místech osvědčily, a
tak bylo v letech 1989- 1990 dodáno praţskému Dopravnímu podniku dalších 44 vozů
KT8 D5. V roce 1995 byl po váţné
nehodě vyřazen vůz 9006. zbylých 47
vozů je v provozu dodnes. Od roku 2004
dochází k modernizaci tramvají KT8 D5
na typ KT8 D5R.N2P s nízkopodlaţním
středním článkem ML8 LF. Z těchto
čtyř prototypů jsou v současné době
v provozu 2 (9003, 9004), zbylé 2 (9001,
9002) byly jiţ odeslány na modernizaci
do ÚDDP. S těmito prototypy se tedy
budeme moci setkat ještě několik desítek
let, jen v modernějším provedení a jiným
evidenčním číslem (9051 – 9054).
Vůz 9003 na Palmovce (30.8.2007).
Text a fotografie: Jakub Hradil

Co se dělo s vozy RT6 v roce 2007
Historie první české nízkopodlaţní tramvaje se začala psát v roce 1993, kdy byl
firmou ČKD Praha vyroben první prototyp vozu RT6N s číslem 0028. Po několika letech
zkušebního provozu byla do Prahy zakoupena ověřovací série čtyř vozů RT6 N1 ev. čísel
9101 – 9104. Vozy byly přiděleny do vozovny Pankrác, odkud vyjíţděly nejprve na
zkušební jízdy a později i na linky 4, 7, 11 a 18. V roce 1999 byl ale jejich provoz
Dráţním úřadem zakázán z důvodů jejich časté poruchovosti. Od té doby tyto elegantní
vozy buďto stojí ve vozovně, nebo vyjíţdějí na sporadické manipulační nebo zkušební
jízdy za účelem jejich znovuzprovoznění.
V roce 2004 byla zkušebně odeslána první tramvaj č. 9101 do šumperské Pars
novy, kde proběhla její experimentální modernizace na typ RT6 N2. Při modernizaci
byla vyměněna výzbroj, podvozky a trakční motory. Revitalizací prošel interiér a
stanoviště řidiče. V roce 2005, kdy se vůz vrátil do Prahy, byly zahájeny zkušební jízdy,
které ale záhy skončily.
V současné době je tento vůz, stejně jako 2 další ( 9102 a 9103 ) odstaven ve
vozovně Pankrác, vůz 9104 byl na začátku roku 2007 přesunut do vozovny Hloubětín,
kde je deponován dodnes. Další osud těchto vozů je nejistý. Moţnosti jsou odprodej
nebo sešrotování.

Vůz RT6 N1 během dlouhodobého odstavení
ve vozovně Hloubětín (11.6.2007)

Text: Václav Brejška
Fotografie: Jakub Hradil

Škoda 15T
Asi nejobjemnější jednorázový kontrakt na dodávku tramvajových vozidel
v historii České Republiky uzavřel Dopravní podnik hl. m. Prahy se společností Škoda
Transportation v roce 2006, která vyhrála tendr na dodávku 250 plně nízkopodlaţních
vozidel. Po průtazích, které způsobil druhý uchazeč výběrového řízení – společnost
Inekon Group nabyla smlouva i právní formu.
Vozy 15T by měly být tříčlánkové, jednosměrné, 100 % nízkopodlaţní tramvaje
se čtyřmi otočnými hnacími podvozky. Cena všech 250 kusů této tramvaje činí 17
miliard Korun. Dodávky by měly být zahájeny v roce 2009, přičemţ prototyp má být
hotov ke konci roku 2008. Konec dodávek se má uskutečnit v roce 2016.
Uţ jen mnoţství celého kontraktu dává tušit, ţe se vozy 15T stanou nedílnou
součástí vozového parku praţských tramvají na mnoho dalších let. Proto by měly být
vozy vyrobeny v co nejvyšší kvalitě a na vysoké úrovni technického provedení.
Designován stránka vozu byla svěřena studiu Ing. arch. Patrika Kotase, který jiţ navrhl
design mnoho dopravních prostředků, které jezdí v Praze, mimo jiné i tramvají RT6 N1.
Oficiální představení vizualizace vozu se má uskutečnit 22. 2. 2008 ( po uzávěrce ročenky,
pozn. red. ) .

Text: Václav Brejška

INFRASTRUKTURA

Fotografie: Václav Brejška

Tramvajová trať Laurová – Radlická
Kdyţ se v roce 2003 slavnostně otevírala tramvajová trať na Barrandov, začalo
se mluvit o jejích dalších následovnicích. Jako nejreálnější projekt se v roce 2004
ukázalo prodlouţení tramvajové trati v Radlicích ze současného nevyhovujícího
obratového zařízení na Laurové aţ k nově vybudovanému komplexu ČSOB a stanici
metra na Radlické.
Několikrát se jiţ v médiích ukázalo „ověřené“ datum začátku výstavby, nakonec
se trať začala stavět 15. 8. 2007, shodou okolností 80 let po zahájení provozu na trati od
Ţenských domovů aţ k budoucí
smyčce Radlická, která byla v 80.
letech zkrácena na trojúhelník
Laurová. Předpoklad dokončení a
zprovoznění tramvajové trati se
předpokládá v listopadu 2008.
Nová tramvajová trať bude
dlouhá necelých 500 m. Vyrostou na
ní celkem 2 nácestné zastávky –
Laurová
a
Radlická
škola.
V původní trati bude zřízena nová
zastávka
mezi
dosavadními
zastávkami Kříţovou a Laurovou.
Konec trati bude tvořit jednokolejná
smyčka s předjízdnou ( vnitřní
kolejí ).
Rozestavěná budoucí smyčka Radlická, 31. 12. 2007.
Samozřejmostí je výstavba sociálního zařízení, bezbariérový vstup zastávek a
preference tramvají na úrovňových kříţeních s vozovkou. Na trati by měl být provoz
zajišťován linkou 6, na kterou by nově měly být nasazeny dvouvozové soupravy.

Text a fotografie: Václav Brejška

Výluka na křiţovatce Albertov
Výluka proběhla v době od 14.5. (začátek cca v 4:00) do 18.7. (konec cca ve
24:00). Jejím hlavním důvodem byla oprava křiţovatky Albertov včetně instalace
dynamického řízení provozu dopravy na křiţovatce, dále pak broušení ostatních
kolejových oblouků. Náhradní dopravu během výluky zajišťovaly v úseku Lazarská –
Divadlo na Fidlovačce autobusová linky X-18, Otakarova – Ostrčilovo náměstí
autobusová linka X-24 pak tramvajová linka 38 v úseku Otakarova – Vozovna Pankrác.
Tato výluka se dotkla linek 4,6,18,24 a 7 byla zrušena. Celkové hodnocení výluky je
pozitivní, protoţe se povedlo splnit všechny opravy, které bylo potřeba provést.
Do budoucna se můţeme jen těšit, ţe takto dobře provedených výluk bude více.

 Hlavní příčina výluky – oprava křiţovatky Albertov
(18.5.2007).

Náhradní doprava, provozovaná firmou Hotliner
(18.5.2007). 

 Náhradní tramvajová linka 38 vyčkává na odjezd z
Vozovny Pankrác
(18.5.2007).

Text a fotografie: Antonín Stejskal

Výluka v Korunní ulici
Výluka proběhla v době od 10.9. (začátek cca ve 4:00) do 2.10. (konec cca ve
4:00). Jejím hlavním důvodem byla oprava oblouku na křiţovatce ulic Blanická a
Korunní. Náhradní dopravu během výluky zajišťovala tramvajová linka 30 v úseku
Zvonařka – Sídliště Ďáblice. Tato výluka se dotkla linek 10 a 16. Jako náhradní doprava
byla v zastávce Vinohradská vodárna ukončena na povrchové kolejové spojce
Californien linka 10, kvůli čemuţ na ní musely být vypraveny pouze vozy KT8 D5.
Výluka proběhla bez problémů, oblouk byl kompletně opraven a v této oblasti došlo ke
zrychlení a zkvalitnění tramvajového provozu.

 Míjení tramvají KT8D5 denně vypravených na linku 10
(18.5.2007).

Linka 10 najíţdí na Californien v Korunní ulici (14.9.2007).

 Zvláštní tramvajová linka 30 projíţdí křiţovatkou I.P.Pavlova
(14.9.2007).

Text a fotografie: Antonín Stejskal

Výluka ve Vozovně Ţiţkov
Výluka proběhla v období od července do září 2007. Jejím hlavním důvodem byla
oprava kolejové harfy a výjezdu depa i s přilehlým obratištěm Vápenka.Všechny vozy se
z vozovny Ţiţkov přemístily do vozovny Hloubětín.
Celkové hodnocení rekonstrukce je takové, ţe se povedlo splnit všechny opravy,
které bylo potřeba provést, ale za to se nepovedlo ukončení linek na Zvonařce. V příštím
roce čeká vozovny Ţiţkov kompletní modernizace, která potrvá opět několik měsíců.
Do budoucna se můţeme jen těšit, ţe takto dobře provedených výluk bude více.

Vjezd do depa Ţiţkov během rekonstrukce dne 3. 7. 2007
(Fotografie: Jakub Hradil).

Smyčka Vápenka vypadá po rekonstrukci jako nová.

Vjezd do vozovny po rekonstrukci.

Text a neoznačené fotografie: Antonín Stejskal

Výluka v úseku Smíchovské nádraţí – Hlubočepy
Výluka proběhla v době od 13.prosince (začátek cca v 8:30) do 16.prosince (konec cca ve
24:00). Jejím hlavním důvodem byla oprava „esíčka“ za zastávkou Smíchovské nádraţí
směrem na Hlubočepy, dále pak broušení ostatních kolejových oblouků. Náhradní
dopravu během výluky zajišťovala v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov tramvajová
linka 32, v úseku Hlubočepy – Smíchovské nádraţí pak autobusová linka X-12, přičemţ
k realizaci přestupu v Hlubočepích došlo v prostoru tamějšího tramvajového obratiště
(stanice byly tedy téměř u sebe – Pravidelná stanice tramvaje Hlubočepy byla po dobu
výluky mimo provoz). Návaznost spojů v Hlubočepích byla vymyšlena naprosto
dokonale, protoţe provoz byl řízen dispečersky a tak autobusy v Hlubočepích čekaly na
tramvaje a naopak. Úplně stejná situace probíhala i ve stanici Smíchovské nádraţí, kam
byly zkráceny všechny pravidelné tramvajové linky (12, 14, 20, 54 – Linka 13 byla po
dobu výluky zrušena). Tato náhradní doprava pracovala nepřetrţitě, a tak nebyl
problém se ani v noci dostat na konečnou Sídliště Barrandov, coţ značně zlepšilo
dopravní obsluţnost během výluky. Celkové hodnocení výluky je proto velmi pozitivní,
protoţe se povedlo splnit všechny opravy, které bylo potřeba provést a zároveň byla
zavedena taková náhradní doprava, která na sebe navazovala a cestující tedy nepocítili
ţádné větší zdrţení. Proto si myslím, ţe tato výluka byla co do organizace a provedení
oprav nejlepší výlukou tohoto roku. Do budoucna se můţeme jen těšit, ţe takto
„dokonalých“ výluk bude co nejvíce.

 Hlavní příčina výluky – oprava „esíčka“
na Smíchovském nádraţí (14.12.2007).

Přímý přestup z náhradní tramvajové dopravy
na dopravu autobusovou – autobus zde čeká
na příjezd tramvaje a poté společně odjíţdějí
(13.12.2007). 

Text a fotografie: Jakub Hradil

Preference tramvají za rok 2007
Za tento rok se preference tramvajové dopravy v Praze můţe pochlubit
dosaţením důleţitého milníku. Tím je dosaţení více neţ 50 % podílu preferovaných
světelných signalizací na celkovém počtu signalizací v hlavním městě. Většina nových
úseků s preferencí je zároveň po celkové rekonstrukci, a tak se opět podařilo urychlit
provoz tramvají v Praze. Novými místy jsou například: křiţovatka Palackého náměstí
(spojeno s celkovou rekonstrukcí), křiţovatka Albertov (spojeno s rozsáhlými
výlukovými pracemi), křiţovatka ulic Bělohorská a Patočkova (pouze dosazení SSZ). Za
podpory hlavního města Prahy se dopravní podnik snaţí instalovat signalizaci
s preferencí tramvajové dopravy na všechna krizová místa, kde tramvaje nabírají
zpoţdění. My můţeme jen doufat, ţe do konce tohoto roku se signalizace s aktivní
preferencí tramvajové dopravy vyhoupne k dalšímu milníku.

Nová SSZ s aktivní preferencí tramvají instalována na
křiţovatce ulic Bělohorská a Patočkova (5.1.2008).

Dříve zde tramvaj musela dlouho čekat na
přednost, dnes projede plynule téměř bez
zastavení (5.1.2008).
Text a fotografie: Jakub Hradil

Bezbariérové zastávky
V souvislosti se zaváděním
nízkopodlaţních tramvají se začaly
postupně také rekonstruovat
zastávky na bezbariérové provedení.
Na novostavbách tramvajových tratí
je to jiţ samozřejmostí, ale
například okrajové tratě na sídliště (
Divoká Šárka, Petřiny, Bílá Hora,
Sídliště Řepy, Sídliště Ďáblice,
Lehovec nebo Nádraţí Modřany ) ,
kde jiţ nízkopodlaţní tramvaje
jezdí, měli handicapovaní lidé
Uzel Výtoň, rekonstruovaný v roce 2005. Mimo
problémy, dostat se z refýţe mimo
preference tramvají na křiţovatce jsou zde od
zastávku. Proto byly v minulých
té doby i bezbariérové zastávky.
letech rekonstruovány prakticky
všechny zastávky v centru.
Od roku 2005 se jiţ stává
pravidlem, ţe při rekonstrukcích
křiţovatek, nebo tramvajových tratí
jsou rekonstruovány i zastávky.
Mimo jiţ zmíněné bezbariérovosti
spočívají rekonstrukce také
v dosazení laviček nebo zastřešených
čekáren pro cestující. Takto byla
například zrekonstruována důleţitá
zastávka Výtoň.
V roce 2007 se v tomto trendu Novostavba tramvajové trati do Modřan z roku
1995. Bezbariérové zastávky, včetně podchodů
pokračovalo, zejména při velkých
jsou samozřejmostí.
rekonstrukčních akcích na
Albertově a Palackého náměstí,
resp. Karlově náměstí – Morání, kde
byl rozšířen a od vozovky oddělen
čekací ostrůvek, čím se podstatně
zvýšila bezpečnost cestujících, kteří
čekají na tomto důleţitém
přestupním bodě. Z nejdůleţitějších
rekonstruovaných zastávek uveďme
například Sídliště Červený Vrch,
Říčanovu nebo Palackého náměstí.
Mnoţství zastávek na svou
revitalizaci teprve čeká. Špatná je
Situace na zmíněném sídlišti v Řepích. Ač jsou
situace na Sídlišti v Řepích, která
zastávky obsluhovány nízkopodlaţními
tvoří důleţitý přestupní bod mezi
dopravními prostředky, vozíčkář se na refýţ
autobusy a třemi tramvajovými
nedostane.
linkami, obsluhovanými částečně
nízkopodlaţními tramvajemi. Takových míst je ale stále dost. Doufejme, ţe i tato místo
v blízké době zmizí.
Text a fotografie: Václav Brejška

AKCE DP

Fotografie: Jakub Hradil

Den otevřených dveří 2007
Letošní den otevřených dveří se uskutečnil 22.9.2007 ve vozovně Hloubětín
(pouze tramvaje). Oproti minulým DOD zde bylo vystaveno více vozů a stejně jako
minulý rok byl DOD doplněn průvodem tramvajových vozidel po městě. Kromě
samotných tramvajových vozidel zde byla vystavena i nejrůznější čisticí a vyprošťovací
technika a návštěvníci také mohli nahlédnout do některých prostorů vozovny, jako
například měnírny, mycího rámu a části deponovacích hal. Dále byl po celé vozovně
zorganizován rozsáhlý doprovodný program, mezi který patřilo: ukázka statického
dispečerského pracoviště, prodej specializovaných materiálů o dopravě, „tramvaj
slušného chování“ a pro mladší návštěvníky také několik soutěţí. Doprava do areálu
byla zajišťována zvláštní tramvajovou linkou 41 nebo zvláštní autobusovou linkou
„DOD“. Nálada a názory velké většiny návštěvníků byly uţ od pohledu pozitivní. Tuto
nádhernou atmosféru navíc doplnilo hezké počasí. Tento DOD byl dobrý jak po stránce
organizační, tak i technické. Proto doufejme, ţe příští DOD dopadne stejně nebo ještě
lépe neţ tento.

Vozovna Hloubětín v příjemné atmosféře DOD.

„Tramvaj slušného chování“ v plné parádě.

Zvláštní tramvajová linka 41.

Expozice vozidel v areálu vozovny Hloubětín.

Text a fotografie: Jakub Hradil

Změny linkového vedení v roce 2007
Rok 2007 byl pro tramvaje v mnohých ohledech rekordní. Bylo zmodernizováno
dosavad největší mnoţství vozů, rozjely se dodávky moderních vozů 14T, opravily se tři
klíčové křiţovatky a mnohé tratě. Logicky by mělo být najeţděno i nejvíce vozokilometrů.
Nakonec to ale dopadlo jinak.
První úvahy o jediné změně linkového vedení v roce 2007 sahají do roku 2006, kdy
bal po dvou letech zprovozněn úsek tramvajové trati Ládví – Sídliště Ďáblice. Úsek metra
IV.C1, který podstatně zrychlil dopravu
mezi Holešovicemi, Kobylisy a Ládvím
nabídl větší objem přepravy, neţ 6
tramvajových linek, které do oblasti jezdily.
Proto se začalo uvaţovat o redukci
tramvajové dopravy v této oblasti ve
prospěch metra. Celý rok se zdálo, ţe se nic
nebude dít. Nakonec se ale v červnu 2007
uskutečnila redukce dvou linek – 15 a 24
v oblasti Prahy 8. Linka 15, ač obsluhovaná
sólo vozy jezdila v sedle prakticky prázdná,
podobně na tom byly i některé tramvajové
spoje v úseku Ládví – Sídliště Ďáblice.
Linka 24 je od prázdnin 2007 Ďáblicích
minulostí… (3. 3. 2007)
Proto byla linka 15 zkrácena na Palmovku, kde končí v blokové smyčce protisměrným
objezdem vůči lince 12.
Druhá zmíněná linka – 24 byla redukována pouze v okrajovém úseku Kobylisy –
Sídliště Ďáblice. Objevily se názory, ţe by garantovaná nízkopodlaţní pořadí z této linky
měla být převedena na jinou linku, tedy 10 nebo 17. Od nového jízdního řádu v prosinci 2007
byl problém vyřešen, protoţe garantovaná nízkopodlaţní pořadí se objevila i na lince 10.
Do roku 2008 se dají očekávat další změny linkového vedení, vznik nových
garantovaných nízkopodlaţních pořadí nebo další zkracování / prodluţování tramvajových
linek.

Text: Václav Brejška

Střídané přestávky 2007
Tento nápad DP, který měl původně za úkol zkrátit přestávky vozů a řidičů na
konečných se letos rozšířil o nápad nový, a to přestávky na konečných (delší, které na
jedné konečné linky vykonával běţný řidič, a kratší, které na druhé vykonával řidič
střídající) úplně zrušit, respektive je zkrátit na minimum, čímţ se ušetří na kaţdé lince
několik pořadí a tím dojde ke sníţení potřeby vozů na jednotlivé linky, coţ můţe
v budoucnu vést k zakládání linek nových. Přestávky, které si řidiči tradičně vybírali na
konečných zastávkách si nyní vybírají na střídacích bodech, kdy sestoupí z vozu,
vyberou jsi přestávku, a potom vystřídají řidiče na úplně jiném voze na lince. Tento typ
přestávek (tzv. „Střídané přestávky z vozu do vozu“) je pro Prahu horkou novinkou,
nikdy totiţ nebývalo zvykem, ţe by řidič během směny vystřídal několik různých vozů
(mimo mimořádných událostí), i kdyţ na stejné lince. Tyto přestávky jsou nyní zavedeny
téměř na polovině vypravovaných denních linek, a to následovně:
Střídané přestávky normálního typu: 3, 4, 10, 19, 24, 26
Střídané přestávky „z vozu do vozu“ : 9, 11, 16, 23
Názory řidičů na tyto přestávky se různí, někteří je mají raději zejména proto, ţe
střídací body jsou umístěny u obchodů nebo občerstvení, které na konečných zastávkách
chybí. Jiným řidičům naopak vadí to, ţe za den vystřídají několik různých vozů různých
typů. Díky tomu také došlo ke ztíţení kurzů pro nové řidiče tramvaje, kteří nyní musí
dělat v kurzu hromadně řidičské oprávnění na všechny typy vozů.
V horizontu několika let Dopravní podnik plánuje zavedení střídaných přestávek
„z vozu do vozu“ na všech linkách, čímţ se značně zredukuje počet vozů a zvýší se počet
řidičů.

Text: Jakub Hradil

Rok 2008
Na závěr ročenky SPKD uvedeme, co můţeme očekávat v oblasti provozu a
organizace praţských tramvají.
Rok 2008 bude jistě pro praţské tramvaje v mnohém rekordní. Mají být dodávány
nové tramvaje Škoda 14T do celkového počtu 40 kusů, skončit mají modernizace vozů T3 na
vozy T3 R.P a na jejich místě se bude modernizovat větší mnoţství vozů T3 R.PLF na
celkové mnoţství 20 vozů, které má být dosaţeno v roce 2009. Dále budou pokračovat
modernizační akce vozů KT8 D5 v šumperské Pars Nově, bude pravděpodobně vyřešen i
dlouhodobý problém s vozy RT6 N1. Co se týče tramvajových tratí, bude pravděpodobně
nejvýznamnější akcí zprovoznění tramvajové trati Laurová – Radlická. Nepředpokládá se, ţe
by měla být zahájena výstavba ţádné nové tramvajové tratě.
Naopak rekonstrukční akce tramvajových tratí budou v roce 2008 v plném proudu. Ze
známých akcí jmenujme konečnou rekonstrukci dvora vozovny Ţiţkov, rekonstrukci
Libeňského mostu a jeho přilehlých úseků jakoţ i další úseky, na kterých je jiţ rekonstrukce
potřeba.
Co se týče lidské náplně, nemělo by dojít k ţádným změnám. Dopravní podnik hl. m.
Prahy má v současné době optimální stav řidičů, nicméně stále probíhají kurzy pro nové
řidiče, kterých bude se souvisejícím zvyšováním provozních vozů potřeba.

Text: Václav Brejška

