Informování cestujících dle
pražského DP
...aneb "kaštani" jsou to poslední,
co nás zajímá...
(inspirováno světově velkolepou informační
produkcí pražského DP v posledních 14
dnech při mimořádné výluce Vodičkovy ulice)
Letos je tomu už 13 let, co jsem měl tu
čest jako studentík gymnázia zavítat do řad
pražského DP a v rámci letní brigády pomáhat
na zastávkové službě tehdy ještě Elektrických
drah. O rok později jsem si stejnou praxi
zopakoval a přiznám se, že lépe strávené
prázdniny jsem si tehdy snad ani neuměl
představit. Byla to fajn práce, ačkoliv se třeba
ještě
některé
jízdní
řády
náhradních
autobusových linek psali ručně, jízdní řády
tramvají se převěšovaly přímo z tramvají
během nocí a na sloupcích ještě nebyly
plechové prostory na jednoduché zastrčení
informačních letáků velikosti A3, tudíž každá
cedulka nejprve musela být v kanceláři
opatřena provázky a na zastávce hezkou
mašličkou.
Poznal jsem, jaká je to práce vyměnit třeba
jen jízdní řád jedné linky na celé její trase.
Přijet tramvají na zastávku, otevřít sloupek
(tehdy ještě většinou se snadným pružinovým
otevíráním), vytáhnout z igelitové kapsy starý
jízdní řád, vložit nový, přejít na protější
zastávku, udělat totéž a pak počkat na další
pravidelnou tramvaj. To víte, tehdy měla
zastávková služba jen jednu 1203, tak se
jezdilo běžnými linkami. I informační Mazda
přišla daleko později.
Kromě toho jsem zjistil, jaké informace
cestující chtějí, jak různé jízdní řády a tabulky
chápou, a co by třeba chtěli na zastávkách
mít jiného. Také s řadou turistů jsem si velmi
dobře popovídal a pátral po tom, co při svých
cestách Prahou potřebují oni. I v těch dvou
brigádnických měsících jsem pak už občas
vyrobil nějakou cedulku navíc a dal ji tam, kde
dle mého názoru chyběla. Většinou za ne
příliš velkého jásotu nadřízených.
Také jsem poznal řadu lidí ze zastávkové
služby, těch, kteří jsou denně v ulicích a o
zastávky se starají. Od té doby vím, že to jsou
bezva lidé, kteří především při povodních v
roce 2002 dokázali, že se umí o cestující
postarat, i když to mnohdy dělali i na úkor
svého volného času. O jejich nadřízených,
tedy jak se dnes říká středním a vyšším
managementu, už to říci nelze. Tyhle
struktury zamrzly v roce 1989 a ani
momentální globální oteplování se jich pořád
ne a ne dotknout.

Přiznám se, že jsem měl už v polovině 90.
let řadu výhrad ke způsobu informování
cestujících a dlouhodobě jsem práci DP v této
oblasti sledoval. Právě povodně ukázaly, že
pokud je skutečně tlak od vedení města a
mimořádná situace, informování lidí se ze
strany
DP
vybudilo
k
neuvěřitelným
výsledkům. A za toto období patří DP určitě
pochvala. Ovšem věci, které za povodně šly
udělat, upadly časem znovu v zapomnění.
Hladina rozvířená přívalem vody z jižních
Čech
utichla
a
pohodlné
přežívání
managementu DP pokračuje až dodnes. Již
párkrát jsem měl chuť podobný článek
napsat, naposledy po loňské zimní výluce
Vodičkovy ulice, ale vždy jsem si řekl, že ještě
počkám. Vždyť přece v DP probíhá tolik
zmiňovaná transformace.
Ale posledních 14 dní ukázalo, že
transformace v DP neprobíhá vůbec. Pokud
by totiž probíhala, muselo by se dít něco, co
je ku prospěchu samotným cestujícím, nebo
alespoň zaměstnancům DP. Ano, zrovna
koukám do DP-Kontaktu na "Barometr
transformace", takže nebojte, o téhle aktivitě
mám tušení. Bohužel až moc velké na můj
vkus. Přemýšlím, jestli ty šipky, procenta a
podpisy některých článků ve stylu jméno a
pod ním asistent odborného garanta TP, člen
řídícího týmu TP a konzultant subprojektu
D12 (což je jedna a táž osoba) jsou k smíchu
nebo spíš k pláči.
Asi
nejsem dostatečně
manažersky
vzdělán, ale přesto mám neodbytný pocit, že
se DP začal tak intenzívně zabývat sám
sebou, že mu pomalu začalo unikat, proč že
ho v našem městě vlastně máme. Takže v
podniku pořád vzduchem létají slova
transformace oblastí, vnitřní optimalizace,
zavedení nové struktury, mění se názvy,
vedoucí, podřízení nadřízených a nadřízení
podřízených, slučuje se a rozděluje, přidělují
odpovědnosti. Vše podle přesného schématu,
kde se sleduje, zda jsme už o procento blíže k
cíli než předchozí den. Působí to odborně,
propracovaně a v DP-Kontaktu barevně
pěkně. Jen se ptám s klasikem, kam že se to
poděla hudba?... Tedy v tomto případě provoz
a cestující?
Ono totiž nejprve stanovit strukturu podle
nějakých
základních,
byť
sebevíc
propracovaných potřeb, a pak se k té ideální
představě bez milosti přibližovat, ať se na
provozovnách děje cokoliv, je opravdu
bezpečná cesta k transformování se. Ovšem k
transformování podniku k zániku či k
bezvýznamnosti. I v osobním životě totiž platí,
že kdo se příliš zabývá sám sebou, brzy se
sebou také sám zůstane a nikoho už
nezajímá. Nemělo by se náhodou vyjít z
nedostatků, kterých si cestující i řidiči všímají

a je jich více než dost? Nemělo by se zjistit,
co by bylo potřeba, ozkoušet to a pak zjistit,
jakou strukturu ta která část podniku
potřebuje? Možná, že by ta struktura nebyla
tak brilantně dokonalá, ale na druhou stranu,
třeba by lépe fungovala.
Možná by třeba také cestující ocenili,
kdyby se DP tak často nechlubil nádhernými
procenty standardů kvality, když je určitě
neměřil v posledních čtrnácti dnech v okolí
centra Prahy? A určitě by pomohlo, kdyby
mnozí subprojektátoři občas zašli na
obyčejnou tramvajovou zastávku a podívali
se na to, co se v ulicích děje. Pokud ale na
těch zastávkách pár let nebyli, nevadí, mohou
se na některé teď vypravit v tomto článku.
Nejprve pojďme obecně ke způsobům
informování cestujících v Praze. V posledních
letech se určitě podařila řada dobrých věcí.
Zveřejňování jízdních řádů a vyhledávání
spojení na internetu, velmi podařený atlas
Prahy s překryvnými stránkami sítě MHD,
stejně jako celá mapa Prahy a sítě MHD
umisťovaná do všech stanic metra a na
stojany městského mobiliáře Traffic map.
Celkově lze říci, že informace o trvalém stavu
provozu MHD jsou na velmi vysoké úrovni.
Problém, a to naprosto fatální, nastává když
probíhá
jakákoliv
plánovaná,
natož
neplánovaná výluka. Tedy ve chvíli, kdy by se
měly velmi početné složky DP rozhýbat k
aktivitě. A pro jednoduchost zůstaneme u
tramvají, jejichž provoz mají na očích lidé
především v centru města.
Začněme plánovanými výlukami. Třeba tou
letošní opravou křižovatky Ohrada. Můžeme
pominout tragickou koordinaci s výlukami
minuloročními,
za
níž
může
svými
rozhodovacími postupy i město. Podívejme se
na informace, které má cestující k dispozici.
Základní tabule se schématem výluky jsou
dlouhodobě připravované, přesto v nich
bývají chyby (v této na prvním obrázku jsou
tři). Jedna pouze drobounká, dvě zásadnější,
které vyplývají z prvního problematického
faktu.
Existuje totiž jen jedna mapka s jedním
textem pro všechny zastávky. Na některých
zastávkách je tak poskytováno informací
příliš, na jiných zase některé důležité
informace vztažené ke konkrétní zastávce
chybí. Na této mapce umístěné v zastávce
Želivského je tak uvedena trasa linky X-19 se
zastávkou Ohrada, ač tato linka v tomto
směru tuto zastávku nejméně do 6.8. nemá. V
opačném směru jí sice má, ale ta zas není
vyznačena v obrázku.

Je to detail, ale právě ten ilustruje problém s
jedním mapovým podkladem pro všechny
zastávky. Přesto jsou tyto mapky, jež jsou
zveřejňovány i na internetu, určitě jednou ze
spíše pozitivních věcí, které v ulicích můžeme
najít.

Abych DP nekřivdil, i jednotlivé zastávky mají
své upřesňující informace, tentokrát na
žlutých tabulích. Bohužel však ne na všech
důležitých místech.
Problémem tohoto systému je jeho
robustnost. Podobně v Praze funguje už řadu
let a stále ještě nikdo nepřišel s vylepšením
(např. tabule s výměnnými částmi, kde to jde
zavěšované na označníky zastávek, na
zábradlí či na další standardní vybavení
zastávek). Jak si za chvilku ukážeme, právě
robustnost popsaného systému je překážkou
v
kvalitním
informování
cestujících.
Mimochodem na té výše uvedené tabuli je
opět chyba, protože ještě měsíc po okamžiku
pořízení snímku opravdu nebude linka X-19
na Ohradě zastavovat.
Tento systém dvojice cedulí je možné
kritizovat, ale alespoň je to systém.
Problémem je, že umístění tabulí je
vymyšleno dopředu před započetím výluky a

dopad informačního systému na chování
cestujících není nijak vyhodnocován. Velmi
důležité je přesné místo umístění cedule dle
pohybu lidí na jednotlivých zastávkách. To lze
určit často až první den výluky. Přesto DP
takové věci nevyhodnocuje, či to dělá velmi
špatně, protože některé cedule jen kvůli
špatnému umístění třeba celý měsíc neplní
svou funkci. Informování lidí je věda a třeba i
špatně formulované slovo na tabuli dokáže
lidi pořádně zmást. Ovšem to by někdo z DP
na zastávce musel chvilku pobýt.
Pokud vezmeme plánované výluky, má
Pražan k dispozici ještě tištěné letáky v
přístřešcích, často se stejnou mapkou, co je
na plechové tabuli a jízdní řády, kde se dočte
celou změněnou trasu linky. Takže má vcelku
slušnou naději, že se na zastávce dozví, co
potřebuje. Tedy má ji, pokud přijde na
zastávku v den začátku výluky, případně dva
dny před jejím ukončením. Tady začíná hrát
roli ustanovení drážního zákona, kde se píše,
že změna v drážní dopravě, tudíž i u tramvají,
musí být zveřejněna 24 hodin před jejím
započetím. A tady se poprvé cestující kvůli
DP dostávají do situací, které jim rozhodně
nejsou příjemné.

Jsme u Anděla v srpnu 2004. Série krátkých
výluk zde kvůli způsobu převěšování
způsobila, že zde týden byly neplatné jízdní
řády skoro všude. Dva dny před začátkem
další výluky se vše vyměnilo, jenže pak
začínala výluka větší, tak se měnilo dopředu
znovu. Až to neznámý cestující nevydržel a
svým spolutrpitelům musel alespoň trochu
pomoci. Sedmička opravdu jezdila jinde...

Jízdní řády jsou tudíž vyměňovány více
než 24 hodin dopředu. Tudíž, platí-li změna od
soboty, obvykle už ve čtvrtek jsou cestující na
zastávkách konfrontováni s neplatnými
jízdními řády, čísly linek na sloupku a
plechovými tabulemi na zastávce. Pak
obvykle nemají šanci zjistit, jak to jede ještě v
ten den, kdy se bohužel rozhodli služeb
pražského DP využít.
Naopak, když změna končí ve čtvrtek, jsou
už v úterý sloupky označeny tak, jak by se
slušelo na čtvrtek, takže se opět jen těžko
dozvídáte, kam co jede. Obvykle ale v tomto
případě zůstanou na zastávce alespoň výše
zmíněné plechové cedule, tak ještě šanci
dojet včas kam chcete máte. Pokud ale nejste
z Prahy, těžko se orientujete, neboť informace
na sloupku a na plechových tabulích si
vzájemně odporují.
Na drážní zákon se pracovníci DP
odvolávají dlouhodobě a jakékoliv snahy o
nápravu byly vždy utnuty odkazem na tuto
normu. Druhým argumentem bývá doba, po
kterou je třeba jízdní řády vyměňovat a
zastávku vybavovat dalšími náležitostmi. Prý
se to stejně nedá stihnout tak, aby k
podobnému matení lidí nedošlo. Pochopitelně
to není pravda, respektive jsou způsoby, jak
se takovým věcem v maximální míře vyhnout.
Aby se totiž nedělo to, co ilustrují následující
fotografie. Komentář je vždy pod každou z
nich.

Na tomto obrázku jsme u Masarykova nádraží
2 dny před uzavřením křižovatky Senovážné
náměstí v roce 2003. Žlutá plechová cedule
informuje o výluce, která ještě není, zastávka
by měla být mimo provoz, protože na ní
nejsou čísla, ale přesto je v provozu. Tito
cestující se své tramvaje ještě dočkají, pokud
ovšem nepůjdou zmateni z informací na
zastávky pěšky a tramvaj je za chvilku k jejich
"velké radosti" nedožene...
Na předchozím snímku se ukazuje první z
nelogičností fungování DP. Složka, která
sundá čísla linek není shodná s tou, co
vyměňuje jízdní řády. Navíc jejich činnost
není vzájemně koordinována, takže kromě
předčasných výměn jízdních řádů dochází k
situacím, kdy někde zastávce jsou čísla a ne
jízdní řády, jinde zas jízdní řády a ne čísla.
Oboje navíc ještě ty 2 následující dny
neplatné. Přitom akceptovat neplatnost
některé z informací na zastávce by šlo v řádu
plus mínus dvou hodin, nikoliv dnů.

V minulosti bylo důvodem rozdělení obou
složek to, že se plechová čísla linek
šroubovala pod sebe. Dnes, kdy jsou čísla na
samolepkách, čímž si na úkor estetiky DP
práci opět usnadnil, už důvod oddělení těchto
složek není. Oddělena by možná mohla být
jen technická údržba sloupku, ta nesouvisí s
informacemi. Na poslední výluce Vodičkovy
ulice si ještě v závěru článku ukážeme, jak DP
plýtvá silami svých složek ještě daleko více,
navíc s nulovým efektem.

Zůstáváme na stejné zastávce Masarykovo
nádraží o pár týdnů později. Výluka na
Senovážném náměstí skončí zítra, ale tihle
cestující, co třeba zrovna přijeli do Prahy
vlakem, nemají šanci zjistit zradu. V téhle
zastávce nic nejede, ač na sloupku jsou již
čísla linek i jízdní řády. Budou tu čekat ještě
tak 20 minut, což je v tomto případě průměrná
doba čekání, a pak jim pravděpodobně nějaký
člověk, co vedle bydlí, řekne, jak se situace
má. A DP zas má o desítku nespokojených
cestujících víc. Tohle si budou pamatovat
daleko víc než cokoliv jiného. A pokud mezi
těmito lidmi bude dítě, nepochopí nikdy, co se
stalo, protože, když je na zastávce číslo linky
a jízdní řád, musí tramvaj prostě jet, to je snad
logické...

a kam to dnes jede a kdy? To se už bohužel
nedozvíme...

Tuhle fotku časově přesně nezařadím (bude
to také rok 2003), ale v zastávce Náměstí
Republiky dc byla v provozu jen linka číslo 8.
Až od zítřka tu pojedou i linky 14 a 26, které
už ale jsou vyvěšeny na zastávce. Tak lidé
čekají, dokud jim nějaká dobrá duše
nepomůže. A pak se budou hodně zlobit na
DP. Možná, že by někdo chtěl i odškodnění,
třeba zrovna přišel o schůzku se svou životní
láskou, nebo na obchodním jednání o pár
korun...

Odjela další osmička a lidé čekají dál. Prostě
nemají žádnou šanci se svépomocí dozvědět,
že jim jiná tramvaj nepřijede...

Teď jsme v zastávce I.P. Pavlova dva dny
před výlukou Ječné ulice na jaře 2004.
Přijede? Nepřijede? Aha, na tabuli je od
pozítřka, takže snad přijede. Jenže co přijede,

Přijede? Nepřijede? V provozu? Mimo
provoz? Hádejte. Skutečnost je taková, že obě
zastávky budou v provozu ještě den. V

poslední době lze pracovníkům zastávkové
služby přičíst k dobru, že alespoň jízdní řády
na zastávkách, kde dojde k zastavení
provozu, ponechávají co nejdéle (obr.
vpravo). Jenže tam, kde se pouze mění ZJŘ,
tam se nečeká, a tak jezdí ještě devítka tam,
co má už jen trojka (obr. vlevo)...

DP chybí vyhodnocení funkce informačního
systému. Přestože jej DP připravil, evidentně
zde nefunguje, ale to v DP nikdo neřeší.
Problém byl v tom, že autobusy směrem na
Žižkov objížděly blok u Senovážného náměstí,
a pokud jste chtěli na Žižkov, tak jste do nich
v Opletalově ulici museli nastoupit ve směru
od Žižkova...

Někdy se svépomoc cestujících případně
některých řidičů týká i chyb na žlutých
cedulích. Ovšem dopravní kontrola vše hned
uvede do původního, pochopitelně chybného,
stavu.
Desítka
skutečně
končila
na
Otakarově...

Tady už nešlo nedat dvě cedule vlastní
provenience (i s anglickým textem). Ta horní
cedulka se šipkou je už ale od DP, protože i
lidé od zastávkové služby uznali, že tady
potřeba opravdu byla a po pár dnech mou
provizorní vyměnili za tuto, kterou dali dovnitř
sloupku. Podezřívám je ovšem z toho, že šlo
o aktivitu raději utajenou před nadřízenými.

O kvalitách informačního systému DP svědčí i
tyhle dvě fotky. Na první je pouze zastávka
nočních náhradních autobuso-vých linek
kupodivu dopoledne plná cestujících, na
druhé potom zastávka denních náhradních
autobusových linek ve stejný okamžik
naprosto prázdná. Právě tady opět ze strany

Věřili byste tomu, že v této zastávce je v
provozu pouze linka 24, která zrovna odjela?
Je 26. června 2003 a ještě skoro den potrvá
výluka kratičkého úseku Spálené ulice mezi
Lazarskou a Myslíkovou. Tramvaje 22 a 23
například jezdí na I.P. Pavlova z protější

zastávky za křižovatkou, ale to se tihle lidé
dozvědí zase třeba až za půl hodiny. Do této
zastávky vjíždí jen linka 24 z Myslíkovy ulice.
Na sloupku už jsou ale všechny jízdní řády a
čísla linek (včetně linek 22 a 23) platná od
dalšího dne, takže každou půl hodinku si tu
DP vyrobí tak 50 nesmiřitelných nepřátel.

lo. Zrovna chtěla nastoupit do vedle jedoucí
tramvaje linky číslo 3. Jenže si neuvědomila,
že údržbová výluka úseku Václavské náměstí
- Lazarská začíná až další den a zastávka,
kterou vidíte, ještě zastávkou není. DP jí sem
umístil o den dříve. Ale třeba mobilní kolejový
přejezd vedle na trať DP během noci
instalovat zvládne, tak proč ne i zastávku?
Tramvaj tak po průjezdu Václavákem
kupodivu zrychlila a slečnu jen tak tak
nestrhla pod sebe. Až pak ostatní lidé na
zastávce pochopili, že tady jim tramvaj
nezastaví....
V této souvislosti je třeba zdůraznit
nejnebezpečnější
aspekty
předčasných
vyznačování zastávek a předčasných změn
jízdních řádů. Jak bylo vidět na předchozí
fotce, může takto DP ohrozit cestující i na
zdraví. I když takto dramaticky se to příliš
často nestává. Druhou neméně závažnou věcí
je
skutečnost,
že
výrazně
ohrožuje
bezpečnost samotné přepravy cestujících tím,
že vystavuje zvýšenému stresu své řidiče.
Jsou-li dva dny dopředu vyměněné jízdní
řády, znamená to, že řidiči jezdí sice přesně
podle starých jízdních řádů, co mají stále k
dispozici, ale to cestující nemohou vědět.
Proto nespravedlivě řidiče napadají. A
zastávkami zní, že řidič jede pozdě, brzo,
jinudy, otázky na cestu, přestupy, klení a
podobně. Řidiči jsou zvyklí na ledacos, ale
celodenní obviňování je stresuje naprosto
zbytečně. Celé hodiny míjí špatně označené
zastávky a moc dobře vědí, že nadávky
cestujících jsou vůči nim nespravedlivé.

Právě odjela další linka 24, a tak to bude
pokračovat celý den. Navíc ještě odnesli
ceduli o výluce, která byla pro lidi poslední
nadějí, jak se dozvědět, že skoro nic odtud
nejede. Nedivte se, že občas na takové
zastávky dávám letáky vlastní, případně lidem
poradím. Pokud o takových místech člověk ví,
nejde jen tak projít okolo a něco neudělat.
Vedení DP omlouvá snad pouze to, že si
vůbec
takovéto
efekty
své
činnosti
neuvědomuje. Ani je to nenapadne...

Zato tuto slečnu pár věcí momentálně napada-

Tento aspekt celé problematiky jsem si
uvědomil ve chvíli, kdy jsem stál 30. srpna
roku 2003 v zastávce Hradčanská zc a jen
jsem tak trochu viditelně pokyvoval hlavou
nad zmatkem, co okolo panoval. Druhý den se
zaváděla linka 15, linka 8 měla začít jezdit na
Podbabu a linka 25 na Bílou Horu. Vše už bylo
dávno vyvěšeno podle nového stavu, ale
řidiči ještě 2 dny jezdily podle starého.
To moje pokývání hlavou viděl jeden řidič
osmičky, a přestože nebylo určeno jemu,
"bouchnul mu kotel", vyběhnul z tramvaje a
začal na mě křičet, že za to nemůže, že jede
správně, ale že všechno už převěsili. Že si to
mám zjistit, že to nemá zapotřebí, a tak
podobně. Od té doby si uvědomuji, jak DP
předčasným převěšováním stresuje své řidiče
a může tak ohrozit i jejich způsobilost k řízení.
Dostávat vynadáno nespravedlivě se po
několika hodinách podepíše na každém. A
kromě toho se doprava výrazněji zdržuje,
protože přibývá cestujících, kteří potřebují
informaci, což může řidiče také rozptýlit a
přispět k potenciální nehodě.

výrazně tak jednou za 10 let, takže takovou
mapu užijí třeba i při příští návštěvě.

A ještě než přejdeme k poslední fatálně
nezvládnuté výluce Vodičkovy, malá vsuvka.
Alespoň by si DP mohl sjednotit fonty čísel
linek na těch samolepkách, nebo způsob
jejich lepení, řazení čísel, šipek apod. Od
doby, co jsem udělal tuhle fotku, říkám
tomuhle způsobu označování zastávek čísly
linek v Praze Flash Art. Je to sice malý a
hlavně estetický prohřešek, ale taky s tím DP
pořád nic nedělá. Asi se to vedení líbí.
Mnohým Pražanům a turistům teda ne, ale DP
si ušetří práci, tak proč by se vývoj měl
posunovat někam dál,že?...

Pak přijdou návštěvníci do ulic našeho
hlavního města a čekají, že pokud jsou nějaké
změny v MHD, tak se o nich dozví tam. Jenže
na co narazí? Na součást městského
mobiliáře Traffic map, která se tváří, že je tu
právě pro ně. A na ní při sebevětších
opravách v centru najdou trvalý stav MHD,
který mívají ve své mapě. Stejně tak jako na
velkých mapách v metru. Tak si řeknou, že je
to fajn, že se nic nemění a s první tramvají
odjedou neznámo kam, protože zrovna
probíhá nějaká z letních výluk. Stejně tak jsou
ztracení mimopražští, protože leták v
zastávkovém přístřešku, kde se píše, že z
důvodu výluky Ohrada jsou zrušeny linky 9 a
10, jim nic neřekne. Ani podrobný popis tras
na žluté ceduli na zastávce.
Alespoň malé mapky linkového vedení v
přístřešcích MHD jsou na prázdniny občas
vyměňovány, ale je to jen v době velkých
výluk a to ještě ne všech. Záleží na dobré vůli
vedení DP. Tyto mapky jsou ale poměrně
nepřehledné a turisté se v nich jen těžko
orientují. Schéma sítě MHD není proporční, a
kdo nezná Prahu, jen těžko přiřazuje
jednotlivé úseky k těm, které vidí na své
mapě, co má z domova.
Stejně tak zůstávají po celý rok vyvěšeny
ve vozidlech MHD tzv. "jezevčíky", neboli
schémata linek tramvají a metra. Opět jen
trvalý stav, ať se děje cokoliv. Vedení DP vám
řekne, že nelze tyto věci měnit při každé
výluce, což je do jisté míry pravda. Jenže
problém tu je a má i některá řešení, jen vůle ty
řešení hledat naopak není.

Vskutku radost pohledět a pochopit...
Tak to by bylo vše o předčasném
vyměňování jízdních řádů, ale ještě zdaleka
nekončíme. Do Prahy taky jezdí turisté, což je
pro pražský DP pravděpodobně poměrně
překvapivá informace. Řada z nich má
alespoň základy v angličtině, takže nějaká ta
informace v cizí řeči by se na zastávkách taky
občas hodila. A nejen tam.
Cizinci si většinou koupí mapu Prahy
doma, případně po příjezdu. Nějakou takovou
s trvalým stavem provozu MHD. Ten se mění

Buď má město zájem, aby v ulicích
aktuální informace na těchto velkých mapách
byly, a pak musí vynaložit větší prostředky,
nebo DP musí najít způsoby, jak turisty
informovat lépe. Nedávno jsem mluvil s
jednou průvodkyní, která si stěžovala, že
sama zjistí málo, ale její svěřenci jsou často
zoufalí.
(Poznámka: Traffic mapy asi převěšuje
někdo jiný než DP, neboť ani DP by si
nedovolil skoro 2 roky nevyměnit tuto mapu
po zprovoznění linky 13 a skoro rok po
prohození tras autobusů 133 a 207 v centru
města, jak tomu do května na Traffic mapách
bylo.)
Lze tedy například vyměňovat všechny
mapy v případě velkých výluk dlouhých v
řádu jednoho měsíce. Aby se neplýtvalo, musí
město jednotlivé akce lépe koordinovat, aby i
informace o nich šlo lépe shrnout. Nebo
mohou být v ulicích jen plánky se zastávkami,

ale bez čísel linek, případně mohou turistům
sloužit přelepky, které přeškrtnou uzavřený
úsek na trvalé mapě, turisty donutí zpozornět
a odkážou na podrobnější častěji vyměnitelný
zdroj informace. Chce to jen chtít, ne se
smiřovat se současným stavem.
Ostatně proti argumentu DP je i fakt, že
letos byly mapy trvalého stavu vydány a
vyvěšeny v květnu po otevření nové stanice
metra a další mapy budou k dispozici v září,
kdy zas tramvaje vyjedou do Ďáblic. Přesto
právě po tuto dobu trvající výluka na náměstí
Republiky v těchto mapách není, ač být klidně
mohla. Takže problém není jen ve financích,
ale také v tom, že v DP pravá ruka neví, co
dělá levá. Navíc máme i černobílý tisk,
dočasné informace lze nabízet takto a
barevný trvalý stav třeba na zimu, kdy
většinou změny nebývají, do tramvají a
přístřešků vrátit.
Ještě návrat k turistům. O výluce se dnes
v Praze dozvědí jen těžko, naštěstí řada
Pražáků už anglicky umí, takže jim vysvětlí,
kdo za to může. A pak se pokusí jim nastínit
triky, jak v téhle dopravní džungli přežít.
Těch triků pár je. Například tři dny před
začátkem prázdnin a tři dny před jejich
koncem nesmíte věřit jízdním řádům. Také
okolo nového roku je stejné riziko. Je-li někde
na sloupku žlutá cedule velikosti A3, máte
problém. Asi ta malá písmenka nepůjde
přečíst, ale určitě se zkuste někoho zeptat.
Hlavně musí být vysoký a mít brýle, pak vám
snad pomůže, nebo si alespoň pěkně
popovídáte. Žlutá ale znamená změnu! Buď
zrovna ta změna probíhá a máte kliku, nebo
teprve bude, či byla a máte ten problém.
Alespoň takhle to říkám lidem z ciziny já a oni
se dost baví. Ovšem až do chvíle, kdy mi
cinkne mobil a oni volají, jak že to tedy z té
které zastávky jede.
O jazykové vybavenosti pracovníků DP v
terénu toho moc říci nelze. Snad jen na
informačních střediscích se cizinec dozví, co
potřebuje. Živě si bohužel stále vybavuji
revizory táhnoucí tak zhruba jednou měsíčně
Japonce na Hlavním nádraží do směnárny s
halasným křikem Change. Taky v tomto
směru bych si transformaci představoval
jinak. Ono 150 informátorů nasazených v
krizových
momentech
ve
slušivých
uniformách mezi lidi je něco jiného než 150
revizorů existujících jen kvůli kontrolám
jízdenek. Lidem, kteří mi vždy v ulicích
pomůžou a poradí, totiž každý raději ukáže
jízdenku, než někomu, kdo je tu jen čistě od
kontrolování a poradit nedokáže. Když
dostávám dobrou službu, raději za ni také
platím.

Po tom, co ale Praha prožila posledních 14
dní je pravdou spíše opak. DP by měl spíš
jízdné vracet. A přitom úplně stejnou situaci
město zažilo už v loňské zimě, kdy se DP
zachoval úplně stejně tragicky. Respektive
tím, že byla uzavírka Vodičkovy ulice loni
delší, dopadl DP tehdy o fous lépe, neboť
chtě nechtě musel připravit vše potřebné k
dlouhodobější výluce. Do letoška se však
nepoučil a přes finišující transformaci
předvedl naprosto skandální představení.
Vlastně by to bylo k smíchu, kdyby to nebylo
k pláči. Pokud tenhle článek čtou někteří
cestující, kteří zůstali zmateně stát na
zastávkách dlouhé desítky minut, ať se taky
ozvou. Myslím, že jich určitě nebude málo.
Takže v neděli 16. července brzo ráno se
sesula část přestavovaného domu ve
Vodičkově ulici. V následujících dnech se pak
obrazně sesuly i zbytky aktivity pražského DP
v
oblasti
informování.
Je
zajímavou
skutečností, že pokud se nic neděje, spí si DP
na obláčku své dokonalosti a je třeba uznat,
že pokud jde o informace dlouhodobého rázu,
může spát na své poměry vcelku klidně.
Pokud se ale něco stane a důležitost
informací vzroste desetinásobně, usíná DP
kupodivu spánkem ještě tvrdším, jako by se
vlastně nic nestalo.

Takhle vypadala Vodičkova ulice v neděli
16.7. krátce po poledni. Ulice uzavřena. I při
laickém pohledu bylo patrné, že buď bude
třeba dům zbourat, nebo zabezpečit, což bude
otázka nejméně několika dnů. A člověk by
řekl, že město a DP má jistě krizový
management na takové úrovni, že si je
schopno spočítat 2 a 2. Těmito větami se
snažím předvídat námitky z DP ve smyslu, že
přece nikdo nemohl vědět, kdy se to zase
otevře. Ano, to nemohl, ale dva dny nejméně
by si tipla i cvičená opička.
Jak
by
měl
reagovat
skutečně
transformovaný dopravní podnik? Tak si
zkusme představit třeba toto. Dům spadne po
sedmé hodině. Trať je uzavřena. Tramvaje,
které v úseku již byly vycouvají v devět hodin.
Od deváté hodiny jsou zavedeny dispečerské

odklony,
ovšem
už
podle
předem
stanovených tras pro podobnou situaci. Mámli současně v jeden okamžik zavřenou
křižovatku Ohrada a náměstí Republiky, což
jsou oboje důležité tratě z jihu na sever,
prostě musím mít scénář pro havárii na pro
mě zbylé nejdůležitější trati. A DP by měl mít
nejen představu o odklonových trasách, ale
také o tom, že když se linka kvůli objíždění
centra prodlouží, kolik je na ní okamžitě
potřeba přidat vlaků.
V deset hodin už by všechny linky měly
jezdit po objízdných trasách při dodržování
víkendového intervalu, na prodloužených
linkách už by měly jezdit záložní vlaky a
všechny vozy by měly být vybaveny
správnými čelními i bočními orientacemi.
Pokud se stane něco v 7 hodin, tak v 8 musí
dispečink vědět kudy se bude jezdit ne další
hodinu, ale třeba měsíc.
Boční a čelní orientace tak nejpozději v půl
deváté musí odcházet vnitřní sítí na vozovny
a na centrální stanoviště dispečerských
vozidel, kde jsou vytištěny a během cca
hodiny pak rozmístěny na všechny soupravy.
Je naprosto nepředstavitelné, aby ještě v
poledne téhož dne jen jedna jediná tramvaj
jezdila se špatnou trasou na svém boku
(pražskému DP to trvalo 4 až 5 dnů). A ještě
nepředstavitelnější je, že by si některé
orientace, například své konečné, vyráběli
řidiči psaním propiskou.
Je jasné, že ač jsou z dlouhodobého plánu
známy odklonové trasy, nebudou se pro
výlukové vedení linek předpřipravovat jízdní
řády. Ale přesto musí být informování
cestující, a proto musí být připraveny jízdní
řády s odklonovou trasou linky doplněné v
místě
odjezdových
časů
orientačními
intervaly (10 min, 15 min apod.).
Tyto jízdní řády se musí na trasách
jednotlivých linek objevit do čtyř hodin po
oznámení nehody. V případě, že je o akci
plánovanou, je přijatelná tolerance plus
mínus dvě hodiny od začátku akce. Čtyři
hodiny jsou, pokud jde alespoň o pražskou
tramvajovou dopravu a další městskou
dopravu v centrální oblasti, časem, za který
jde vyměnit základní prvky informačního
systému, tj. jízdní řády a čísla linek na
zastávkách.
V rámci celého města je tento čas delší,
proto je třeba rozdělit převěšování dle priorit.
Nejprve se upravují zastávky, kde je provoz
zastaven, jako druhé, kde něco nejede, jak by
mělo, protože na těchto místech ztratí lidé
čekáním nejvíce času. Jako třetí přicházejí na
řadu zastávky, kde jede něco navíc a jako
poslední jsou řešeny zastávky, kde třeba

došlo ke změně jízdního řádu nějaké linky,
nebo se trasa linky od této zastávky až ke
konečné už nezměnila, ač třeba případně před
touto zastávkou ke změně došlo. Postup
výměny dle tohoto řazení priorit musí být pro
každou akci předem stanoven.
Pokud vezmeme příklad výluky Vodičkova,
nejprve se má řešit uzavřený úsek Lazarská Jindřišská,
potom
úsek
Vltavská
Masarykovo nádraží - Nákladové nádraží
Žižkov - Želivského, pak Národní třída a okolí,
následně objízdné trasy na nábřeží a nakonec
dopřevěšení jízdních řádů odkloněných linek
na neměnících se koncových úsecích linek. A
to s tím, že čtyřhodinová tolerance platí pro
všechny kroky s výjimkou posledních dvou,
tam lze připustit dobu na výměnu o 2 - 4
hodiny delší. A ještě dodám, takto nastavené
časy v žádném případě nevyžadují více
pracovních sil v podniku. Jak si za chvíli
ukážeme, těch současných je dost, jen se jimi
poněkud zoufale plýtvá.
Pokud tedy shrnu výše uvedený modelový
příklad. V neděli v poledne měly všechny
linky jezdit po odklonových trasách platných
po celý další týden, zastávky měly být
vybaveny jízdními řády, případně bez časů,
jen s trasou linek. Na zastávkách měly být
odstraněny neplatné jízdní řády a čísla linek,
co úsekem již nejezdí, na zbylých naopak
přidány linky další. Ve 12 hodin též mělo již
být k dispozici hlášení v metru a na každé
zastávce být vyvěšena žlutá podrobná cedule
velikosti A3 detailně informující o všech
opatřeních.
V souvislosti s výlukou křižovatky Ohrada
měly být výrazněji upraveny plechové tabule
se situací při výluce. Zde dodávám, že právě
robustnost
a
nepřizpůsobivost
tohoto
informačního systému DP způsobuje, že
pokud jde o tyto tabule bez výměnných prvků,
komplikuje si pražský DP situaci sám. U nich
lze mnou výše nastavené limity jen těžko
dodržet, ale právě proto je tento systém třeba
upravit.
A jaká byla skutečnost? Teď začnou zase
mluvit fotografie. Pražský DP totiž z výše
popsaného
neudělal
téměř
nic.
Ve
vyloučeném úseku, tj. ve čtyřech zastávkách,
vyndal jízdní řády ze skříněk a vložil žlutou
ceduli "Do odvolání mimo provoz". Ovšem
čísla linek pracovníci, jež mění jízdní řády,
nepřeškrtli. To přece dělá u DP někdo jiný. A
ten to nedostal příkazem, takže čísla zůstala
nepřeškrtnutá celých 10 dní, což je naprosto
neuvěřitelná skutečnost. DP se bude hájit tím,
že šlo o mimořádné opatření obdobné
hodinové výluce, ale to mu už v tomto případě
nesmí projít.

snad pochopí. Ve Vodičkově se jí nedočkal po
celou dobu výluky. Tuto jsem vyfotil loni na
Výtoni.
Druhou věcí, kterou DP udělal, bylo
připravení žluté cedule velikosti A3 s popisem
výlukových opatření. Na zastávkách se začala
objevovat až cca po půl čtvrté odpoledne v
neděli. Text je napsán bleším písmem a
vzhledem k umístění nahoře na sloupku (viz
předchozí foto sloupku v Jindřišské výše) je
čitelný pouze pro cca 50% cestujících. Ale
jinde informace není.

Takhle DP označil zastávky ve vyloučeném
úseku. Čech možná pochopí, i když čísla linek
ho možná taky na chvíli zmatou, ale pro
turistu tu celých deset dní nebylo ani
písmenko v angličtině. A přitom DP má již pár
měsíců jiné cedule informující o přerušení
provozu. Jenže toto byla mimořádná akce a
struktury DP melou tak strašně pomalu. Mají
asi víc starostí s transformací. A ještě jeden
dodatek, za celých 10 dnů výluky se na
zastávkách neobjevil ani náznak informace o
tom, kdy se předpokládá obnovení provozu.
Alespoň info typu výluka cca do... by se
mnohým cestujícím hodilo. Jediná podobná
informace se objevila na plechových tabulích
u výluky Ohrada, ale tam zase nepatřila,
protože jen těžko šla obnovovat, neb byla
umístěna na deštěm neponičitelné přelepce
informující o změnách tras náhradních
autobusů.

Takhle ta cedule, kterou DP již přes rok má,
vypadá. Přece jen je to o fous lepší a turista

Také byly zavedeny odklony. Linky 30 a 39
byly z jednosměrného provozu Seifertovou
ulicí zkráceny z Korunní ulice pouze k
Olšanským hřbitovům, vlastně na Floru, ale o
tom později. Linka 19 nejprve jezdí také ze
zastávky Želivského na Národní třídu mimo
Seifertovu přes I.P. Pavlova, to je ovšem
krátkodobý dispečerský odklon nejkratší
trasou. Protože DP neumí v okamžiku nehody
analyzovat dobře časové rozmezí problému,
jezdí linka 19 přes I.P. Pavlova až do 16:00
hodin, až pak se vrací do Seifertovy ulice a na
Smíchov jede přes Masarykovo nádraží,
Vltavskou a Malostranskou. Že by DP přidal
tramvaje navíc, když linka tak daleko objíždí?
Ano, DP tramvaje přidá, a to o celých šest
dnů později, od soboty 22. července. Úžasný
výkon...
Takže v Seifertově ulici jezdí od nedělního
dopoledne místo obvyklých tří dvouvozových
linek a jedné sólo linky pouze šestadvacítka a
sólo pětka (linky 19 a 30, jež nahrazovaly
devítku jsou odkloněny). Jenže lidem to jaksi
nikdo neřekne, a tak je k vidění toto.

Zastávka Husinecká dc, cca 15:20 hodin,
neděle 16.7. Tito lidé čekají na linky 19 a 30 ve
směru na Václavské náměstí. Na sloupku není
o výluce v centru osm a půl hodiny po jejím
začátku ani zmínka. Lidi nemají šanci se
cokoliv dozvědět. Je to na pováženou, když je
bez provozu jedno z páteřních tramvajových
spojení v Praze, mezi Žižkovem a centrem, na
němž obvykle jezdí linka 9 v polovičním intervalu.

Zastávka Olšanské náměstí dc, 15:25 hodin,
neděle 16.7. Stejná situace. Všechny tyto lidi
posílám do tramvaje číslo 26, čekali na l. č. 19
nebo 30. Opět na sloupku není žádná
informace o problému a je pořádné horko.

V 16:00 hodin se v zastávce Nákladové
nádraží Žižkov děje věc v pražských
podmínkách obvyklá. Iniciativy se musí
chopit samotní řidiči. Ono přijet do zastávky,
kde je spousta lidí, a vidět, že skoro nikdo
nenastupuje, ač moje linka 26, je teď zrovna
jediná, co tu jezdí, to by obměkčilo i tvrdého
chlapa. A v téhle zastávce skutečně jezdí jen
linka 26, ač na sloupku nadále jsou i po
odjezdu pracovníků DP linky 19 a 30. Takže
tento řidič pátého pořadí linky 26 z vozovny
Strašnice vystoupil, obešel cestující na
zastávce a nakonec všechny odvezl.
Od pár z těchto lidí dostal řidič ještě
vynadáno, protože oni nerozlišují vedení DP a
města od jednoho poctivého zaměstnance.
Bohužel. Jen doufám, že tento řidič nebude
mít z téhle fotky problémy, neb vyvinul
aktivitu a ta se v DP neodpouští. V každém
případě jemu i mnohým dalším děkuji, že se
pokouší čest DP svými činy alespoň trochu
bránit, ač je to, jak se zdá dost marný boj.
Takoví lidé si zaslouží prémie a následování
ostatními.

Zastávka Nákladové nádraží Žižkov dc, 15:40
hodin, 16.7. Zde cestující přestupují na
tramvaje z náhradního autobusu X-9, tudíž
většinou potřebují linky 19 a 30 směrem do
centra. Čekal bych tu pracovníka DP, který by
poskytoval informace. Ale kde žiju? Až v
15:45 hodin přijede zastávková služba a
umístí na sloupek tu žlutou ceduli velikosti A3
s popisem změn. Lidi nechá stát a na nic je
neupozorní. Na přeškrtnutí linky 30 je v DP
někdo jiný, vyndat jízdní řád linky 30 těmto
pracovníkům také nikdo nenařídil, takže
zůstává a lidi mate dále.

V 16:10 hodin se do Seifertovy ulice vrací i
linka 19, takže cestující na výše zobrazených
zastávkách už nečekají tak dlouho, nicméně
jsou zase překvapeni, když před Jindřišskou
jejich tramvaj odbočí směrem k Masarykovu
nádraží. Popis trasy linky na bocích tramvaje
číslo 19 bude totiž až do čtvrtka bude stejně
hlásat, že jede přes Václavské náměstí.

Opět si dovolím vsuvku, tentokrát velmi
důležitou. První věc, kterou lidi čtou, je jízdní
řád. Tomu věří především. V něm si najdou i
trasu linky. Až pokud jízdní řád není, koukají
na čísla linek na sloupku, jako třetí si
všimnou plechových tabulí vedle sloupku a až
jako poslední zaregistrují ty žluté cedule na
sloupku nad jízdními řády.

V 16:30 hodin, 16.7. přicházím do nástupní
zastávky Želivského náhradních linek X-16 a
X-19. Zde je první trochu užitečná informace
od DP. I když na toto místo nedat informaci
včas, by už zavánělo naplněním trestného
činu "neposkytnutí pomoci", což v tomto
případě říkám v mírné, ale jen velmi mírné
nadsázce...

To ale DP neví, prostě nemá žádnou
zpětnou vazbu funkce svého systému
informování. Tak při výluce Vodičkova DP
informoval pouze těmito žlutými A3 cedulemi,
zatímco všechna čísla linek i jízdní řády
ponechal na zastávkách původní a neplatné.

informaci ručně propiskou. Zdvojuji informaci
na sloupku, ale po chvíli je zastávka prázdná
a vše funguje. Jen trochu snahy to chtělo. DP
si možná myslí, že lepší informovanost je věcí
peněz, ale není to tak, stačí jen lepší
organizace a vedení lidí...

Autobusy byly z Želivského ulice odkloněny
směrem k Olšanským hřbitovům, proto do
této zastávky nejezdí. Jenže zastávka je
stejně plná lidí. Důvod? Ne každý si všimne
této žluté cedule a navíc, před pár dny se sem
lidé naučili chodit kvůli výluce, tak nečekají
zradu. Navíc dvě velké plechové cedule za
nimi hlásají, že odtud autobusy pořád jezdí. A
budou to hlásat ještě dlouho.

Tahle obrovská cedule je kousek vedle
sloupku a neguje informaci na něm. Tak čemu
věřit? Proto je zastávka plná. DP totiž zase
poslal složku, která může do sloupků, ale s
tabulemi nic nedělá...

Opět se už nemůžu na tu výše uvedenou
žlutou tabuli dívat. Je prostě neplatná a lidi tu
kvůli ní zbytečně čekají. Logika věci mi velí jí
alespoň otočit a na druhou stranu napsat

O den později se jdu mrknout na stejnou
zastávku znovu. Během dne přijela další
složka DP, žlutou ceduli obrátila zpátky a
doplnila malou přelepku. Ale na ní je jen trasa
busů, nikoliv popis cesty k jejich zastávce,
tak čemu mají zase cestující věřit? Zastávka
je opět plná lidí. Připadám si už jako v
Kocourkově a tuto ceduli znovu otáčím.
Přitom dostávám od lidí také vynadáno, jak
to, že lidi DP vůbec neinformuje. Taky vidím
starého pána o berli, jak nastupuje do linky
208 a bohužel ho už nestačím zastavit. To se
mi povede až za chvíli, když se z
autobusového terminálu Želivského chce po
schodech vrátit dolů k této zastávce, z níž
náhradní busy už opravdu nejedou. Alespoň
schody mu ušetřím. Ale těch maminek s
kočárky a starších lidí, co bloudí po okolí
špatně označených zastávek...

Ani tahle přelepka, která se na velkých
plechových tabulích k výluce Ohrady objevila

v pondělí 17.7., nestačí k informování
cestujících, protože se na velké tabuli ztratí v
záplavě dalších neplatných informací. Navíc,
když se na zastávkách tato informace
neprojeví vůbec, tak jí není možné věřit. Už
jsem si říkali, že jízdní řády jsou pro cestující
důležitější. Kde je tady najednou onen výše
zmiňovaný drážní zákon, který velí vyměňovat
jízdní řády dopředu. Jakou právní kličku má
DP v rukávu teď, že 10 dní je za jiných
okolností nemusí vyměnit vůbec?

19 jsou tedy vedeny k Olšanským hřbitovům.
Linky 30 a 39, z kterých se má na autobusy při
příjezdu od centra přestupovat, jsou
ukončeny též na Olšanských hřbitovech.
Všimněte si opět této žluté cedule od DP.
Linky 30 a 39 tam mají napsánu zastávku
OLŠANSKÉ HŘBITOVY SMYČKA. Tudíž autor
výlukových tras byl na DP ještě trochu
prozíravý. Předpokládal, že tyto tramvaje
dovezou lidi do smyčky, tou projedou a hned
se vrátí zpět do Řep.

Třeba právě odkloněné autobusy X-16 a X19 k Olšanským hřbitovům celých 10 dní
neměly v nástupní zastávce ani v zastávkách
Želivského jízdní řády. Čísla linek na sloupek
také asi pravděpodobně nedal DP, ale nějaký
z dalších nespokojených cestujících. Posuďte
sami, takhle čísla od DP nevypadají. Takže
prosím případného člověka, kdo umístil na
sloupky tato čísla, aby se také veřejně ozval.
Byla to dobrá práce. Pokud to byl někdo z DP
oficiálně, pak ale zase nechápu ten styl a font
písma, už je totiž úplně mimo i tak tragické
zvyky DP...

Jenže tady se narazilo na další problém
DP. Příšernou lenost. Smyčka Olšanské
hřbitovy má dvě koleje. Na vnější je výstupní
zastávka pro linku číslo 5, na vnitřní koleji
není výstupní zastávka. Tedy není tam
obrubník zastávky, i podle vnitřních předpisů
DP by se tam za zvláštních okolností
vystupovat dalo. A i kdyby ne, člověk by
předpokládal, že tedy DP změní jízdní řády
linek 5, 30 a 39 tak, že smyčka Olšanské
hřbitovy bude pro ně smyčkou průjezdnou,
tudíž budou do zastávky moci linky všechny a
tak dovézt cestující k náhradním autobusům
přímo. Lenost DP však způsobila, že jízdní
řády linek 30 a 29, natož linky 5, nebyly
udělány celých 10 dní. Z linky 5 lidé
vystupovali ve vnější zastávce a z linek 30 a
39 DP donutil lidi vystupovat na Floře, kde jim
oznámil, že náhradní doprava na ně čeká o
zastávku dále. Tudíž opět Kocourkov...

Jen podle těchto samolepek se nástupní
zastávka bus X-16 a X-19 dala najít. Vlastně
ještě když jste podrobněji hledali v tom textu
na žluté A3, ale jinak zastávka označena
celých 10 dní nebyla.

Takže DP cestující na svých žlutých
cedulích navíc špatně informoval. Lze
pochopit, že vystupování na koleji bez
zastávky není úplně bezpečné, ale nelze
pochopit, proč 10 dnů problém nikdo neřešil a
navíc jej alespoň lidem nevysvětlil. Šlo
prodloužit linky X-16 a X-19 na Floru, šlo
udělat
konečnou
Olšanské
hřbitovy
průjezdnou, šlo alespoň vyrobit omluvný
leták, šlo povolit vystupování na té vnitřní
koleji atd. Ostatně první dny výluky tam řidiči
cestující vozili, než jim to vedení DP
oběžníkem zakázalo. A jsme v Kocourkově na
druhou, který naštval řadu dalších lidí...

A představení DP z posledních dnů nám
začíná vrcholit. Náhradní autobusy X-16 a X-

I v tramvajích bylo vyvěšeno, že jezdí až na
Olšanské hřbitovy...

A na Floře byl po odjezdu každé z linek 30 a
39 (prázdných) směrem ke smyčce pořádný
zmatek. Ředitel DP by tu těžko bránil svůj
život...
Proto ostatně vznikla má cedule, která se
na Floře situaci snažila lidem alespoň
vysvětlit. Někteří řidiči totiž i přes zákaz lidi
do smyčky blíž k autobusům vozili, takže
jsem tam proto napsal, že je to na
odpovědnost řidičů.

Pár lidí hned odhalilo, že cedule není od DP,
neboť DP přece nikdy neměl důvod se za nic
omlouvat...
A reakce DP na zvěsti, že někteří řidiči
cestující k autobusům vozí? Typická. Místo
řešení problému ve vztahu k cestujícím ještě
v úterý 25.7., tedy poslední den výluky, poslal
na řidiče dopravní kontrolu, která stála ve
vjezdu do smyčky a zjišťovala, zda si nějaký
řidič lidi do smyčky nedovolil vzít. Hříšníky
mezi řidiči čekají tresty. Já dodávám, že
člověk někde ve vedení DP, který řešil tento
problém posláním kontroly, by se měl
přinejmenším stydět, protože je ostudou
celého oboru zvaného doprava.
I když asi bude těžké takovou osobu najít.
V DP narůstá papírování, každý musí mít
všechno schváleno. A rozhodnutí pak projde
tolika rukama, až se ztratí osoba konkrétně
odpovědná za podobné příšernosti.

Také v zastávce Olšanské hřbitovy zc bylo
potřeba vyznačit, že odtud jezdí autobusy a
přeškrtnout číslo linky 30. Bohužel si ještě
nedovolím vstupovat do sloupku DP, ale v
tomto byl celých 10 dnů neplatný jízdní řád
linky 30, která odtud už nejezdila...

V původní nástupní zastávce busů X-16 a X19 bylo potřeba zvýraznit informaci o tom, že
jedou odjinud a doplnit jí anglickým textem.

V zastávkách Mezi hřbitovy, Nákladové
nádraží Žižkov, Olšanská, Olšanské náměstí,

Lipanská, Husinecká a Hlavní nádraží, vždy v
obou směrech, nepřeškrtl DP po celých 10 dní
čísla linek 30 a 39 na sloupcích a ponechal
uvnitř jejich jízdní řády. Proto jsem na každou
zastávku umístil dvojjazyčnou ceduli, která
informovala o tom, co skutečně v zastávce
jede, kam to jede, a jak je možné se dostat
tam, kam se z té které zastávky pravidelnými
linkami dalo jet obvykle. Umístění této cedule
bylo vždy pod jízdními řády, pouze v
zastávkách Mezi hřbitovy jsem touto cedulí
překryl jízdní řády linek 30 a 39, které tam
celých 10 dnů stejně neměly co dělat.

V zastávkách Masarykovo nádraží a Bílá labuť
byla situace nejzávažnější. DP by tam nechal
cestující čekat třeba hodiny, stejně jako tomu
bylo loni v zimě. Tehdy bylo skoro mínus
dvacet a protože se DP vykašlal několik dní
na to, aby linky, které tudy nejezdily při
havárii vody ve Vodičkově, přeškrtnul či
odstranil jejich jízdní řády, mrzla tu řada lidí
hodně dlouho. Někteří mi tehdy nevěřili, že
nic přes centrum nejede, protože se jim vůbec
nechtělo do metra a mrazivého průvanu ve
vestibulech.
V posledních 14 dnech se situace opakovala
zase za velkého vedra. DP celých 10 dní
sloupky nechal nahoře nedotčené, takže jsem
musel nastříhat žlutý papír, vzít izolepu a v
úterý 18.7. čísla linek, které odtud do centra
nejezdily, přeškrtat. Škoda, že jsem to nestihl
dříve, ale služební cesta nepočkala, tudíž se
za pondělí, kdy byli cestující ponecháni
napospas pražskému DP a čekali zbytečně,
všem Pražanům omlouvám.

A také se jim omlouvám za to, že jsem
nenašel odvahu koupit si imbus klíč a vyhodit
jízdní řády linek, co 10 dní tudy nejezdily. Při
tomto pohledu jsou uprostřed vidět 10 dní
neplatné jízdní řády linek 14, 24 a 91. Zezadu
jsou neplatné jízdní řády nočních linek. Pokud
tu někdo čekal v noci, určitě se taky pobavil...
A přitom, jak je vidno z umístění jízdního řádu
noční autobusové linky X-58, DP na zastávce
své lidi měl. Poprvé přivezli žlutou ceduli A3,
podruhé tento jízdní řád. Ovšem lenost je
lenost. Vyměnit neplatné jízdní řády a pak je
tam po pár dnech vracet, kde žijete?... Ale
copak je přípustné nechat lidem zcela
neplatné jízdní řády na zastávce, kde tyto
linky 10 dnů nejezdí? To je akceptovatelné v
řádu maximálně několika hodin, ne 10 dnů.

Potřetí byli pracovníci DP na zastávkách v
okolí Hlavního nádraží, když do sloupků
dávali tuto informaci, kde najít zastávku
nočního busu X-58 a opět neplatný jízdní řád

linky 30 nevyndali a linku nahoře nepřeškrtli.
To škrtání tedy zase dělají jiní, ale to už víme.
Nezlobte se, ale to už mi hlava nebere, zvlášť
když se poměrně brzo vědělo, že výluka bude
dlouhá déle než týden. Ovšem i kdyby ten
jízdní řád měli vyndat na dva dny, musí to
udělat, jinak si prostě hrají s důvěrou nás
cestujících. Nebo snad DP už nechce být
hlavním městským dopravcem? Třeba by to
jiná firma uměla lépe a lidí na zastávkách by
si vážila více?i

zastávkové služby, viním jejich vedoucí a
vedoucí jejich vedoucích. Viním naprosto
zpackanou transformaci DP, která je jen
přešoupáváním židlí a vede k daleko většímu
plýtvání, navíc bez efektu v ulicích.
Respektive s tragickými efekty.

Někde se jízdní řád linky 19 do skříňky
nevešel, ač v ní bylo spoustu neplatných
jízdních řádů jiných. Tak si cestující čuchněte
ke koši, pokud tenhle jízdní řád vůbec
najdete. Protože číslo linky 19 vám na
sloupek stejně opět nedáme, heč. Ale byli
jsme tu už 4x, Fantomas... Pardon DP. Nebo je
to totéž?

A teď už to zavání parodií ala Monty Python.
Pracovníci DP byli na stejných zastávkách i
počtvrté, večer v pátek 21.7. totiž přivezli
nové jízdní řády linky 19, které se podařilo na
DP za úžasných 6 dnů vyrobit... Ale opět nic
na sloupcích nepřeškrtli a lenost DP
dostoupila vrcholu. Aby nemuseli starý jízdní
řád linky 19 vyndavat, tak ten nový dali do
jedné vystřižené igelitové kapsy a dovnitř
nahoru ho izolepou přilepili. Jenže izolepa
moc neizolepovala a ta kapsa byla poněkud
těžká. Takže nový jízdní řád linky 19, který
měl být nalepen na tom původním, na většině
zastávek spadl a překryl jízdní řád linky X-58,
který tam pracovníci DP pracně dali předtím.
Tudíž ve skříňkách dále všude zůstali
neplatné jízdní řády linek 14, 24, 30 a 39 a
dokonce někde teď byly 2 jízdní řády linky 19.
Škoda, že pilné pracovníky nenapadlo tam
nalepit jen papír s tím novým jízdním řádem
bez igelitové kapsy, ten by alespoň izolepa
udržela.
Tohle tedy byla praktická ilustrace toho, že
aby DP stejně nic pořádného neudělal, musí
ke sloupkům zajet 4x. Neviním pracovníky

A teď ještě pojďme k okamžiku
zprovoznění trati ve Vodičkově. DP se i tady
pravděpodobně ve spolupráci s městem
překonával. Chápu, že zprovoznění ve 20:00
hodin má ověřit, jestli to půjde. Ale to jde
udělat i zkušebními soupravami. Pak se totiž
lidé, kteří jedou večer domů z práce diví, že
ráno jeli tak a večer už musí jinak. Ale DP asi
chtěl dotáhnout k dokonalosti dojem, že šlo o
hodinový výpadek v provozu, který stejně
nějakým označováním zastávek neřešil, tak je
fuk, kdy to zase začne jezdit.
Taky by šlo třeba oznámit, kdy se to
otevření plánuje. Zvláště pro lidi, jako jsem já,
kdo pro DP zabezpečil téměř celý informační
systém výluky :-), by to byla důležitá
informace.
Pochopitelně
jsem
zkusil
informační střediska DP. V úterý 25.7. v 16:49
jsem na webových stránkách DP zjistil, že je
tam u výluky Vodičkova napsáno, že je do
20:00 hodin. Volám na informace DP a ptám
se na tento údaj. Odpověď zní, že nevědí, že
zavolají na dispečink... Tam to prý nikdo
nebere. Hmm, zajímavý dispečink, říkám si.
Pak slyším v podkresu rozhovor dvou
zoufalých informátorů. Víš, že to máme na
titulní straně webu DP? Nevíš? No, je to tam?
Je to pravda? Já nevím?...
Nakonec se dozvídám, že šlo asi o svévoli
webmastera, a že nic nevědí. Hmm, zajímavé,
kdybych potřeboval odvést centrem babičku,
půjdeme asi pěšky. Takže DP asi řídí

webmaster. Chápu, že informace, kdy to
pojede, závisí na řadě jednání, ale prognóza,
která se buď naplní nebo ne, veřejně k
dispozici být může.

Ale nakonec to v 19:45 v úterý 25.7. skutečně
vyjíždí. Jen DP zase zaspal. Zatímco já mám
všech svých cca 30 cedulí a přelepky svěšeny
do 1 a půl hodiny po zprovoznění, a to jezdím
tramvajemi a musím na ně čekat, DP si hlavu
opět se zastávkami neláme. Zato tato paní si jí
láme, protože má na zastávce pořád ceduli
mimo provoz. Nezlobte se, ale na ty 4
zastávky snad můžu dát jízdní řády i z té
tramvaje, co úsek zkušebně pět minut před
první pravidelnou linkou projela. Nebo je tam
může dát kdokoli z dispečerských vozidel,
která se, jak uvidíme za chvíli, motají
bezúčelně okolo. Aha, promiňte, kde žiju?
Omlouvám se, zas jsem se nechal unést
logikou...

Na obou koncích Vodičkovy ulice jsou
dispečerská vozidla. Jediná aktivita jejich
pracovníků je obrácení dočasných zastávek
Dlážděná ke zdi. Pak se jakoby snaží řídit
provoz. To bych pochopil. Ale jak?
Poslouchám hovor zachycený na snímku.
Slyším jen dispečera. Víš, kam máš jet?
Jakou máš pravidelnou trasu? Ty asi teď
nemáš jet na Václavák? Já si to myslel... Tak
až pojedeš zpátky, tak pojedeš po své
pravidelné trase, jo?...

Tento hovor mě poněkud překvapuje.
Domníval bych se, že dispečer bude mít
přesný seznam pořadí, která po 19:50 hodině
přijedou a v hlavě bude mít, kam co má
poslat. Kromě toho, už 4 dny je pravidelná
trasa linky 19 přes Malostranskou, protože
konečně DP vydal jízdní řád, takže dispečer
vlastně řidiče na Václavák ani po návratu z
Kubánského náměstí neposlal. Ovšem opět to
není jeho vina, to je dlouholetá praxe celé
struktury
DP
v
čele
se
spícím
managementem.
Pak ještě slyším dispečery, jak se baví,
kam to vlastně jezdí linky 30 a 39 a to už je na
mě opravdu moc. Když si uvědomím, že by na
Senovážném náměstí dispečeři vůbec být
nemuseli, protože tu jezdí linky 5 a 26 v
pravidelném stavu a každý řidič linky 19 od
Žižkova ví, že už může do centra, z rádia, tak
si zas vzpomenu na plýtvání silami DP. Takže
tady probíhají takové hovory a na zastávkách
zase nejsou svěšeny ani ty chaotické, na 4x
spáchané pokusy DP.
Ještě se na chvilku vraťme k před chvílí
zmíněným dočasným zastávkám v Dlážděné,
při jejichž odstraňování otočením ke zdi jsem
dispečery poprvé na místě zaregistroval.
Pokaždé, když se něco v centrální části
města stane, jsou tyto zastávky dočasně
zřízeny. Zatím se tak od povodní v roce 2002
stalo každý rok. Uznávám, že zřídit zde trvalé
zastávky je přinejmenším problematické
vzhledem k blízkosti okolních zastávek
Jindřišská a Masarykovo nádraží, případně
s ohledem
na
umístění
tramvajových
detektorů pro preferenci tramvajové dopravy
na křižovatce Havlíčkova - Hybernská. Ale co
zde brání alespoň v osazení trvalých
označníků zastávek? Takových, jaké jsou
např. v Blanické ulici. Ušetřila by si sem jedna
ze složek DP minimálně dvě cesty s
provizorním sloupkem, a kdyby označování
zastávek u podniku probíhalo pořádně,
zabránilo by se zmatkům při obracení
zastávek směrem ke zdi (viz další obrázek).
To je ale opět až moc příliš logické.

Je sice hezké, že zde byl mobilní označník s
konečně přehledně a jednotně zpracovanou
grafickou podobou označení čísel linek, ale i
přesto, že se označník nacházeí těsně před
křižovatkou, chyběly zde zelené šipky
informující o směru jízdy linek, zastávkové
jízdní řády projíždějících linek, natož
přehledná mapka a jakékoliv vysvětlivky
v cizím jazyce. Turista na snímku je zcela
bezradný a snaží se pomocí mapy rozluštit,
kam se odsud dostane.

Tím jsem docela potěšen, až na to, že je v té
přelepce vlastně zase chyba. Linka X-19 v
tomto směru jízdy ještě nejméně 10 dní
nebude mít zastávku Ohrada. Takže, kdo se
touhle přelepkou bude řídit, skončí na
Krejcárku a bude mít vztek. Ale Pražáci už
jsou zvyklí. Ale přece jen, když něco na stejné
místo vyrábím na DP podruhé, copak si toho
nevšimnu?...

Ale pojďme dále v opět Monty Pythonovském úterním zprovozňovacím večeru.

V ulici Jana Želivského potkávám další
pohotovostní
vozidlo,
které
tam
pravděpodobně je proto, aby řidičům
náhradních linek X-16 a X-19 říkalo, že mají jet
místo vpravo k Olšanským hřbitovům už zase
vlevo jen do zastávky Želivského. Je to
opravdu bohulibý, opět typický plýtvací úkol.
Hned uvidíme, kde by pracovníci DP byli
potřeba spíš.
Až kolem půl desáté už i ostatní složky DP
uvádějí zastávky do původního stavu. To je
slušný výkon, dvě hodiny po obnovení
provozu... Ve světle předchozích fotografií by
to chtělo poklonu. Ale je to pochopitelené.
Vracíme se k dlouho plánovanému stavu, tak
se DP zase aktivizuje. Protože v tu chvíli po
něm nikdo nic navíc nechce... I na plechové
tabule se tak poměrně brzo dostává přelepka
s původním stavem opatření k výluce Ohrady.

Horší šok mě čeká, když se ale otočím k
zastávkovému sloupku obnovené nástupní
zastávky linek X-16 a X-19 Želivského. A už
mě zase napadá cirkus dle Monty Pythona.
Pracovníci DP tu evidentně byli, neboť na
plechovou tabuli dali tu výše popsanou
chybnou přelepku a sundali mojí ceduli, která
leží v koši. Jenže to byli zase jen úzce
zaúkolovaní pracovníci, kteří ve sloupku
nechali, že zastávka je pro autobusy zrušena.
To už je opravdu šok na infarkt, protože je
navíc pořád stejně děsné horko. Teď už mě
napadají jenom slova o debilitě DP jako
celku... Omlouvám se, tady už překročil DP
veškeré meze slušnosti, tak si to slovo
zaslouží.

Na této zastávce potkávám tu pár lidí, kteří
vůbec nechápou, o co jde. Ráno je autobusy
odvezly na Olšanské hřbitovy a teď tam na ně
prý půl hodiny čekali, než jim prý jeden řidič z
protijedoucí tramvaje řekl, že už jim tam
autobusy nepřijedou. Pak dojeli sem a tady je
napsáno, že je zastávka zrušena. Tak, kam
prý mají jít? Poté, co jsem jim to vysvětlilˇv
klidu počkají na první autobus, co tu už dávno
zase bez problémů staví a duševně smíření
odjíždějí k domovu. Ale DP tohle opět
nezapomenou. Pokolikáté už to tady píšu...

Ve čtvrt na deset dorazím do zastávky
Olšanské hřbitovy. Tito lidé opět marně čekají
na busy X-16 a X-19, protože s nimi sem ráno
přijeli. Jeden bus X-16 je zrovna míjí, neboť
řidič si byl v benzínové pumpě kousek odsud
v protisměru něco koupit. Všem říkám, jak se
dostanou domů a rychle svěsím samolepky s
čísly autobusových linek, aby další lidi
nemátly.

A při tom svěšování přemýšlím, kdo sem tato
čísla linek X-16 a X-19 dal? Pokud DP, tak je
měl svěsit dávno. Pokud někdo jiný z
cestujících, dovolím si drobnou výhradu. My
cestující, čelíc naprostému nezájmu DP,
přesto nemůžeme vyvěsit něco, na co
nemáme pak čas včas svěsit. Mohli bychom
způsobit více škody než užitku. Ale tato čísla
sem po 10 dnů patřila, takže určitě spoustě

lidem pomohla. A jen hodinku je mátla, což je
pořád v mnou výše nastavených limitech.
Tak, to je všechno. Zaznamenal jsem vše
jen tak, jak se to stalo. Výše uvedené fotky
jsem shromáždil proto, aby se lidé na DP,
kteří tu jsou kvůli nám cestujícím, hluboce
zamysleli, protože zatím evidentně nejsou na
svých místech kvůli lidem, ale z jakéhosi
jiného
záhadného
důvodu.
Pro
tyto
"manažery" jsou asi cestující prostě "kaštani"
(tak lidem přezdívají), nic víc.

Opravdu pochybuji, že vedení DP někdy
skutečně poctivě jezdilo pražskou MHD. Měli
někdy s sebou dítě, kočárek, lyže, těžký kufr,
někam spěchali a podobně? Copak jim to
nevadí, jaké působí lidem problémy?
Kdybych byl pracovníkem DP, musel bych se
za svou firmu stydět. Kdybych byl
představitelem města, musel bych se za tuto
městskou firmu stydět a za sebe též, že si
město není schopno její fungování pohlídat.
Je mi smutno z toho, jak někdo taky může
brát svou práci. Ani to, že si celý střední a
vyšší management DP plus vedení města tuto
situaci neuvědomuje, je neomlouvá... A pokud
je to v dalších složkách DP podobné jako v
informacích
a
provozu,
radši
hrůza
domýšlet...
A POKUD JDE O OMLUVY. JEDNU
VELIKOU ADRESUJI VŠEM OBYVATELŮM A
NÁVŠTĚVNÍKŮM PRAHY ZA VŠECHNO, CO
JIM DP PŘEDEVŠÍM V POSLEDNÍCH 14
DNECH PROVEDL. PŘESTO VZKAZUJI,
JÍZDNÉ JE TŘEBA PLATIT, TŘEBA SE TO
VŠECHNO ČASEM PŘECE JEN ZLEPŠÍ. NA
DP TOTIŽ PRACUJE I SPOUSTA MOC FAJN
LIDÍ, KTEŘÍ SI PODOBNOU KRITIKU
NEZASLOUŽÍ. PŘEDEVŠÍM PODNIK JE VŮL. I
KDYŽ SE UŽ TRANSFORMUJE ASI V
KRÁVU....
Jo a také se omlouvám, že je tento text tak
dlouhý, ale nešlo jen kritizovat. Chtělo to i ty
fotky a pár návrhů ke zlepšení.
Hezký den všem, kterým pražská doprava
není lhostejná, přeje
Martin Šubrt

