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Úvod 

Cílem naší  práce je popsat, jak je organizována tramvajová doprava v rámci 

společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.. Počínaje zadáním požadavku 

dopravní obslužnosti  od objednavatele až po vykonání služby řidičem.  

V teoretické části se budeme zabývat legislativou, vymezující provoz tramvají jako 

drážního vozidla, ale i jako učastníka silničničního provozu. Také stručně popíšeme 

historii vývoje tramvají jako dopravního prostředku a tramvajové dopravy ve světě i u 

nás a podrobněji v Praze. 

V praktické části se zaměříme na organizaci tramvajové dopravy v podmínkách 

pražského dopravního podniku a popíšeme jednotlivé činnosti jako tvorba linkového 

vedení, plánování směn, dispečink nebo samotnou směnu řidiče na voze. 
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1 Teoretická část 

1.1 Úvod do tramvajové dopravy 

Tramvajová doprava je druh kolejové dopravy využívaná k zajištění městské, případně 

meziměstské hromadné dopravy. Nyní má většina tramvajových vozů elektrický 

pohon, který je napájen pomocí pantografu z trolejového vedení. 

Tramvajová doprava se od železniční liší hlavně tím, že je vedena v ulicích města po 

pozemních komunikacích, je provozována pouze pro osobní přepravu, v kratších 

intervalech, menšími vozy, s odlišným řízením provozu a odlišnou legislativou pro 

schvalování a technické požadavky. Ve světě je ale běžné, že se tramvajová a 

železniční trať na sebe napojuje. Některá drážní vozidla tak mohou využívat jak 

železniční trať, tak tramvajovou trať. 

1.2 Zákony upravující provoz tramvaji 

Tramvajovou dopravu upravuje zákon č. 266/1994 Sb. v platném znění – Zákon o 

dráhách.  

Tramvajová dráha je dráha speciální a využívá se především ve městě. Bývá součástí 

pozemních komunikací, proto se na ní vztahuje i zákon č. 361/2000 Sb. v platném 

znění – Zákon o provozu na pozemních komunikacích.  

V samotné organizaci tramvajové dopravy se ještě využívá vyhláška č. 175/2000 Sb. 

v platném znění – Vyhláška Ministerstva dopravy o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní a silniční osobní dopravu.  

1.2.1 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Zákon č. 266/1994 Sb. O dráhách vychází z předpisu Evropské unie a zároveň na něj 

navazuje a upravuje: 

 Podmínky pro stavbu tramvajových, trolejbusových, lanových, železničních 

drah a staveb na těchto dráhách; 

 Podmínky pro provozování drah a drážní dopravy, a jakožto i práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené; 

 Zákon se nevztahuje na průmyslové, přenosné a důlní dráhy. 
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1.2.1.1 Vysvětlení základních pojmů 

 Dráhou je trať určená k pohybu vlaků včetně budov a zařízení zajišťující 

bezpečnost a plynulost dopravy; 

 Provozování drážní dopravy je činnost mezi dopravcem a cestujícím. Mezi 

nimi tak vzniká právní vztah, kde je předmětem přeprava osob, zvířat a věcí; 

 Dopravní obslužnost je zajištění veřejné dopravy občanům ve veřejném zájmu; 

 Tarifem se rozumí ceník za přepravní úkony a služby. 

1.2.1.2 Železniční dráhy se dělí do těchto kategorií 

 Dráha celostátní, na které je provozována mezinárodní a celostátní doprava; 

 Dráha regionální slouží většinou k zajištění dopravní obslužnosti obcí a je 

napojena na jinou regionální nebo celostátní dráhu;  

 Vlečka je dráha, která slouží k vlastní potřebě vlastníka a je napojena na jinou 

vlečku nebo na regionální či celostátní dráhu. Vlastníkem 

vlečky bývá zpravidla společnost, do jejíž areálu je vlečka 

zavedena; 

 Speciální dráhou rozumíme zkušební okruhy nebo metro. 

 

1.2.1.3 Obvod a ochrana dráhy 

Obvod dráhy je určen uzemním rozhodnutím o umístění dráhy. Obvod je určen 

svislými plochami na hranicích pozemků u celostátních a regionálních drah. U 

ostatních drah je obvod určen svislými plochami od krajní kolejnice, trakčního drátu 

nebo vodícího lana. Pokud je dráha součástí pozemní komunikace, obvod dráhy se 

neurčuje. 

Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy podnikat nebo vstupovat do obvodu 

dráhy v místech, která nejsou veřejnosti přístupná. Výjimkou je dráha vedená po 

pozemní komunikaci, křížení dráhy s pozemní komunikací, dále místa určená pro 

veřejnost – nástupiště, přístupové cesty a budovy v obvodu dráhy 

Ochranné pásmo dráhy je prostor po obou stranách dráhy vymezený svislou plochou 

na obou stranách dráhy. Ochranné pásmo je široké od 10 metrů u lanové dráhy po 100 

metrů u celostátní dráhy, kde je povolena rychlost vyšší než 160 km/h. Pokud je dráha 

Obrázek 1; Hraničník 
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součástí pozemní komunikace, ochranné pásmo se nezřizuje. V ochranném pásmu je 

možné stavět budovy a podnikat, ale pouze se souhlasem drážního správního úřadu a 

při splnění podmínek, které stanovil. Pokud k tramvajové nebo trolejbusové trati 

přiléhá nemovitost, je možné využít ji k ukotvení trolejového vedení, signalizace nebo 

bezpečnostních prvků. Majitel této nemovitosti bude za tento zásah jednorázově 

odškodněn. Povolení k využití nemovitosti a výši odškodnění určuje drážní správní 

úřad. 

Při opravování, údržbě dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy je 

provozovatel dráhy oprávněn vstupovat na pozemky a budovy v ochranném pásmu. 

Majitelé pozemků v ochranném pásmu jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích 

byli provedeny úpravy k zabránění sesuvů půdy, pádů kamenů, lavin, stromů nebo 

jejich částí, které vzniknou stavbou dráhy, požíváním dráhy nebo přírodními vlivy. 

Vzniknou-li tyto problémy nedbalým jednáním vlastníků pozemků, musí zajistit 

provedení těchto zabraňujících opatření na vlastní náklady. 

1.2.1.4 Stavba dráhy 

Zvláštním úřadem pro povolování staveb dráhy nebo budov na dráze je drážní úřad. 

Výstavba dráhy nebo budov na dráze musí splňovat technickobezpečnostní požadavky 

pro provozování dráhy a drážní dopravy. Technickobezpečnostní požadavky určuje 

prováděcí předpis. Před kolaudací musí být provedena bezpečnostně technická 

zkouška. U staveb, které mohou ohrozit plynulost a bezpečnost provozu, může správní 

drážní úřad zavést zkušební provoz. 

1.2.1.5 Jízdní řády pro tramvaje a trolejbusy 

Před zahájením dopravy na tramvajové nebo trolejbusové dráze musí dopravce 

předložit ke schválení jízdní řád. Schvalovacím orgánem je drážní úřad. 

Nové nebo pozměněné jízdní řády nabývají platnosti nejdříve 24 hodin od zveřejnění. 

Jak bude jízdní řád zpracován a jaký bude mít vzhled určuje prováděcí předpis. 

1.2.1.6 Způsobilost k řízení drážních vozidel 

Drážní vozidlo může řídit jen osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení. 
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Průkaz vydává drážní úřad a žadatel musí splnit několik podmínek. Tyto podmínky 

jsou: 

 Dosažení předepsaného vzdělání a věku; 

 Zdravotní stav odpovídající požadavkům pro řízení drážního vozidla; 

 Úspěšné absolvování teoretické i praktické přípravy. 

1.2.2 Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích zpracovává předpisy 

Evropské unie a vymezuje pravidla silničního provozu, práva a povinnosti účastníků 

silničního provozu, pravomoc Policie České republiky a systém řidičských oprávnění. 

Tento zákon vymezuje mnoho základních pojmů. Nejdůležitější pro tramvajový 

provoz jsou tyto: 

 Řidič, který řídí motorové, nemotorové vozidlo, nebo tramvaj anebo je 

jezdcem na zvířeti je účastníkem silničního provozu; 

 Vozidla jsou motorová, nemotorová nebo tramvaj; 

 Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo nebo trolejbus; 

 Jako vozidlo městské hromadné dopravy se považuje tramvaj, autobus a 

trolejbus; 

 Pokud je tramvajový pás součástí komunikace je hlavně uřčen pro provoz 

tramvají. 

Tento zákon vymezuje pravidla pro účastníky silničního provozu. Většina z nich se 

vztahuje i na řidiče tramvají. Platí ale i několik výjimek. Jednou z nejzásadnějších 

výjimek je, že řidič tramvaje nemusí umožnit chodci přechod přes přechod pro chodce. 

Řidič tramvaje také nemá za povinnost být připoután za jízdy bezpečnostním pásem. 

Oproti řidičům osobních vozidel u sebe musí mít navíc průkaz způsobilosti k řízení 

drážního vozidla. 



10 

 

1.2.3 Vyhláška č 175/2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 

dopravu  

Vyhláška č 175/2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu 

stanovuje podmínky pro přepravu osob, zvířat a zavazadel ve veřejné železniční a 

silniční dopravě. 

1.2.3.1 Vznik přepravní smlouvy a jízdní doklady 

Přepravní smlouva je uzavřena nastoupením do vozidla nebo do přepravního prostoru. 

Přepravní smlouva vzniká mezi dopravcem a přepravovanou osobou a řídí se 

smluvními přepravními podmínkami. 

Přepravní smlouva obsahuje závazek přepravce dopravit cestujícího z nástupní stanice 

do výstupní stanice. Povinností cestujícího je uhradit jízdné dle tarifu a dodržovat 

přepravní řád. 

Jízdní doklad se vystavuje pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy mezi 

dopravcem a cestujícím během přepravy. 

Jízdní doklad má několik podob: 

 Jízdenka pro jednotlivou jízdu; 

 Časová jízdenka umožňující několik jízd v době platnosti; 

 Průkaz, jenž umožnuje podle smluvních přepravních podmínek přepravu 

držitele tohoto průkazu. 

Jízdenka musí obsahovat: 

 Název dopravce, se kterým je uzavírána přepravní smlouva; 

 Nástupní a cílovou stanici, popřípadě přepravní pásmo; 

 Jízdné, typ jízdného; 

 Záznam o platnosti jízdenky; 

 Doplňující údaje umožňující kontrolu platnosti. 

Jízdenka se může stát neplatná z těchto důvodů 

 Nejsou vyplněné povinné údaje; 

 Je poškozena tak, že není možné ověřit platnost; 
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 Jsou pozměněné údaje, nebo údaje neodpovídají skutečnosti; 

 Časová platnost jízdenky již uplynula. 

1.2.3.2 Přeprava dětí, kočárků a osob se sníženou pohyblivostí a orientací 

Základní dopravní obslužnost musí dopravce provádět vozidlem umožňující přepravu 

alespoň jednoho kočárku. Kočárek s dítětem je dle přepravního řádu brán jako příruční 

zavazadlo nehledě na jeho rozměry, a proto je ho možné přepravovat bezplatně. Jak a 

kde bude kočárek nastupovat určuje dopravce ve smluvních přepravních podmínkách. 

Kočárek bez dítěte je považován spoluzavazadlo a platí se za něj jízdné dle tarifu. Děti 

do 6 let lze přepravovat pouze za doprovodu osoby starší 10 let. 

Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí a orientací se v každém voze městské 

hromadné dopravy vyhrazuje alespoň 6 míst k sezení v každém voze. Tyto osoby mají 

přednost v obsazování těchto sedadel. Těmto cestujícím musí být umožněn nástup do 

vozidla všemi dveřmi. 

Cestující na invalidním vozíku lze přepravovat v nízkopodlažním vozidle, nebo ve 

vozidle kde to dovoluje technické provedení a je zajištěna pomoc při nástupu a 

výstupu. U spojů, které jsou v jízdním řádu vyznačeny jako nízkopodlažní musí být 

přeprava invalidů zajištěna. 

Čeká-li invalida na vozíku nebo osoba se slepeckou holí u označníku stanice, vozidlo 

veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy je povinno zastavit i za 

předpokladu že již ve stanici odbavilo cestující a mohlo by pokračovat v jízdě. 

V případě že se ve stanici nenachází žádná z těchto osob musí u označníku zastavit 

vůz stanicující jako třetí v pořadí. 

1.2.3.3 Ostatní důležitá ustanovení 

 Zavazadlem, nebo věcmi v zavazadle nemohou být věci které by mohli ohrozit 

bezpečnost cestujících nebo poškodit vozidlo; 

 Přeprava živých zvířat jako zavazadla je možné jen ve schráně s nepropustným 

dnem; 

 Při vyloučení z městské hromadné dopravy se jízdné nevrací; 

 Dopravce musí podávat cestujícím informace o jízdních řádech, tarifu a 

smluvních přepravních podmínkách  
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 Dopravce v městské hromadné dopravě musí zveřejňovat výňatek ze 

smluvních přepravních podmínek přímo ve vozidle; 

 V městské hromadné dopravě se musí názvy následujících a konečných stanic 

oznamovat – textovým zobrazením, nebo hlášením; 

 V integrovaném dopravním systému musí všichni zapojení dopravci 

akceptovat jednotný tarif a jízdenku na všech spojích v systému. 

1.3 Historie tramvajové dopravy 

1.3.1 Svět 

První tramvajová linka byla uvedena do provozu roku 1832 v New Yorku. Po roce 

1845 se začali tramvaje objevovat i v Evropě. Jednalo se o tramvaje na koňský, nebo 

parní pohon. První elektrická trať byla zprovozněna roku 1881 v Berlíně. 

Největší rozmach ve světě tramvaje zažily v období mezi světovými válkami. 

Po skončení druhé světové války byly v mnoha městech tramvajové tratě rušeny jako 

nemoderní z důvodu vývoje autobusů a spalovacího motoru. Avšak z důvodů Ropné 

krize se začali tramvaje opět dostávat na výsluní a jejich rozmach trvá do teď. 

1.3.2 Česká republika 

První koněspřežná tramvaj na území České republiky byla zavedena roku 1869 v Brně. 

Brno mělo i jako první město parní tramvaj, a to v roce 1884. První testovací elektrická 

trať v České republice byla uvedena do provozu roku 1891 k příležitosti Jubilejní 

výstavy pod taktovkou Františka Křižíka. První plnohodnotná elektrická tramvajová 

trať byla uvedena do provozu v roce 1896 v Praze. 

V současnosti jsou tramvajové tratě provozovány v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, 

Plzni, Liberci (s meziměstskou linkou do Jablonce nad Nisou), Mostě a Litvínově. 

1.3.3 Praha 

Tramvajová doprava v Praze je provozována od roku 1891. Na trati mezi Letnou a 

výstavištěm byla provozována elektrická tramvaj z dílen Františka Křižíka. Další 

tramvajové tratě se rozšiřovaly do oblastí Vinohrad a Žižkova. V současné době je 

tramvajový provoz rozšířen na téměř 142 km. Vozový park čítá přes 800 vozů 
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rozdělených do 7 vozoven. Na 26denních a 9 nočních linkách pražské tramvaje 

obslouží přes 600 zastávek.  

1.4 Integrovaný dopravní systém 

Integrovaný dopravní systém je systém, kterým se obsluhuje území veřejnou 

hromadnou dopravou. Muže zahrnovat všechny druhy dopravy. Na tomto systému se 

většinou podílí několik dopravců. V celém systému platí jednotný tarif a jízdenky jsou 

platné ve všech dopravních prostředcích a u všech dopravců v systému. 

V integrovaném dopravním systému by se měli i optimalizovat jízdní řády, a to i bez 

ohledu na dopravce a dopravní prostředek. 

Teoreticky by do těchto systémů mohli patřit veškeré městské hromadné dopravy nebo 

dokonce i celostátní a regionální železnice. Většinou se ale integrovaným dopravním 

systémem začíná označovat veřejná hromadná doprava rozšířená z městské hromadné 

dopravy a po zavedení pásmového nebo zónového tarifu. 

V integrovaném dopravním systému se většinou využívají dvě možnosti určení tarifu. 

Pásmový tarif je systém rozdělující celou oblast do kruhů podle vzdálenosti od 

centrálního města. Tento systém určování tarifu je výhodný pro systémy, kde je jedno 

velké město uprostřed a okrajových lokalitách převládají radiální směry dopravy. 

Zónový tarif je výhodnější pro systémy, kde je více regionálních center a není zde tolik 

preferovaný radiální směr dopravy. 

V České republice je v každém kraji integrovaný dopravní systém v různém stupni 

integrace. První se objevil již začátkem devadesátých let 20. století. Za nejvyspělejší 

integrované systémy jsou považovány integrované systémy Jihomoravského, 

Ústeckého, Moravskoslezského kraje a Pražská integrovaná doprava ve spolupráci se 

Středočeským krajem. 
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2 Představení Dopravního podniku hlavního města Praha 

a.s. 

2.1 Historie DPP 

Přímý předchůdce DPP byl založen 1.9.1897 pod názvem Elektrické podniky 

královského hlavního města prahy. Provozovali tramvajovou dopravu, železniční 

dopravu a vyráběli elektrickou energii. Od konce roku 1897 odkupovali od 

soukromníků a obcí jejich tramvajové tratě a zahájili tak centralizaci tramvajových 

tratí v Praze a její aglomeraci. Roku 1907 se Elektrické podniky královského města 

Prahy staly výhradním provozovatelem tramvajové dopravy v Praze. V tomto období 

také převzali lanovou dráhu na Letné a roce 1932 převzali lanovou dráhu na Petřín. 

Lanovou dráhu v zoologické zahradě v Trojí podnik převzal v roce 1983. 

V roce 1942 byli dopravní podniky začleněny do Městských podniků pražských, které 

byli rozděleny do složek veřejná doprava, elektrárny, plynárny a vodárny. Toto spojení 

infrastruktury bylo rozpuštěno v roce 1946 a složka veřejná doprava, která jako jediná 

zbyla, byla přejmenována na Dopravní podnik hlavního města Prahy. V roce 1961 byla 

do dopravního podniku začleněna lodní doprava na střední Vltavě a rok poté byla do 

dopravního podniku začleněna služba taxi. Od roku 1967 se do podniku začíná 

začleňovat provoz metra. 

V letech 1988 až 1989 jsou z důvodů příprav přeměny DPP na státní podnik, 

oddělovány úseky podniku, které nesouvisí s městskou hromadnou dopravou. Jednalo 

se o tyto úseky: 

 Taxi služba; 

 Správa komunikací; 

 Metroprojekt; 

 Půjčovna automobilů. 

11.7.1991 byl dopravní podnik transformován na akciovou společnost ve které byl 

jediný vlastník Hlavní město Praha. 

V této kapitole bylo čerpáno z (1) 
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2.2 DPP v číslech 

Dopravní podnik zaměstnává k 1.1.2021 11 215 zaměstnanců, z toho 39 % 

zaměstnanců jsou řidiči MHD.  

 7 tramvajových vozoven – 811 vozidel; 

 5 autobusových garáží – 1241 autobusů; 

 3 depa – 730 vozů metra = 146 souprav metra. 

Poměr nízkopodlažních vozidel:  

 Autobusy – 96 %; 

 Tramvaje – 48 %; 

 Metro – 100 %. 

V samotném provozu došlo za rok 2018 k 1585 mimořádným událostem jejichž 

následkem zemřelo 11 osob. 

V této kapitole bylo čerpáno z (2) a (3) 

3 Praktická část 

3.1 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, p.o. 

Tato společnost je známá spíše pod zkratkou ROPID. Jak je zřejmé, tak v rámci 

třístupňového řízení městské hromadné dopravy zastává funkci organizátora.  

ROPID byl založen 1.12.1993 v reakci na vzniku Pražské integrované dopravy a 

vstupu dalších přepravců do systému Pražské hromadné dopravy. Do té doby veškerou 

dopravu organizoval Dopravní podnik Praha samostatně. 

Kromě organizace samotné dopravy v Praze a středočeském kraji zajišťuje ROPID: 

 Kontrolní činnost; 

 Přepravní průzkumy; 

 Marketing; 

 Technický vývoj; 

 Přepravu invalidů; 

 Ekonomický úsek PID. 
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V rámci kontrol se sleduje správné vypravení vozů, fungování informačního systému, 

prodej jízdného, tepelný komfort pro cestující, čistotu vozů. Z toho se pak určuje 

kvalita služeb poskytovaných jednotlivými dopravci. Výsledky kontrol jsou poté 

zveřejněny pro širokou veřejnost.  

Před výjezdem nového vozidla do provozu s cestujícími musí být vozidlo schváleno 

technickým oddělením společnosti ROPID. Kontroluje se vybavenost vozidla 

odbavovacím a informačním systémem a vnější vzhled vozidla podle nejnovějších 

norem. 

 

Obrázek 2; Ukázka nového jednotlivého nátěru PID 

Ekonomický úsek spravuje přerozdělování financí z rozpočtu pro dopravce, které jezdí 

v rámci PID. Uzavírají smlouvy s jednotlivými přepravci.  

3.1.1 PID 

Pražská integrovaná doprava je moderní systém veřejné dopravy v Praze a 

Středočeském kraji. Systém zahrnuje několik dopravců. Organizátorem PID je 

ROPID. Cestující může na jednu jízdenku využít všechny dostupné dopravní 

prostředky – Autobus, trolejbus, tramvaj, metro, lanovou dráhu, přívoz a vlak. Pro 

cestování za hranice hlavního města je možné využít stejnou jízdenku, důležitá je 

pásmová a časová platnost jízdenky. Pásma jsou značena čísly 1-9 v závislosti na 

vzdálenosti od metropole.   
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Obrázek 3; Schéma tarifních pásem PID 

https://pid.cz/wp-content/uploads/2016/01/tarif-pasma.png 

3.1.2 Linkové vedení 

Linky v PID jsou značeny čísly 1-960 

 1-26 Tramvajové linky 

 91-99 – Noční tramvajové linky 

 100-250 – Autobusové linky provozované na území hlavního města Prahy 

 251-275 – Školní linky na území hlavního města Prahy 

 300-805 – Regionální linky spojující Prahu se Středočeským krajem, nebo 

linky provozované po Středočeském kraji  

 901-916 – Noční autobusové linky provozované na území hlavního města 

Prahy 

 951-960 – Noční regionální linky 

3.1.2.1 Výluky 

Před zahájením výluky musí být daná změna zkontrolována a schválena společností 

ROPID, případné výlukové linky jsou značeny X+číslo původní linky 
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3.2 DPP 

3.2.1 Jízdní řády 

Jízdní řád je dokument popisující, časové polohy spojů na jednotlivých linkách. Pro 

DPP ho tvoří ROPID, jakožto organizátor dopravy pro hlavní město. 

3.2.1.1 Tvorba jízdních řádů 

Po obdržení nového linkového vedení nebo informaci o nové výluce na trati je nutnost 

vzniku aktualizovaných jízdních řádů. Ty vznikají alespoň 14 dní před samotnou 

změnou, aby se stihli vytvořit kódy pro palubní počítač a poté i naplánovat směny. 

Na úplném začátku se musí pro každou linku vytvořit chronometráž. Chronometráž se 

skládá pro každou linku a je v ní zanesená vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi a 

čas jenž je potřeba pro ujetí vzdálenosti a odbavení cestujících ve stanici. Tento čas i 

vzdálenost se určují pro oba směry z toho důvodu, že jsou rozdílné časy na radiálních 

trasách do centra a z centra, nebo je pro každý směr jinak nastavena preference na 

světelných křižovatkách. Jízdní doba se může měnit podle denní doby. Hlavním 

zdrojem dat pro určení času potřebného pro daný úsek je systém DORIS. U konečných 

zastávek se průjezdní čas určuje velikostí smyčky. Chronometráž se aktualizuje jednou 

za rok. 

Po vytvoření chronometráže se začíná vytvářet samotný grafikon linky. Od Ropidu je 

zadáno, kdy má vyjíždět první spoj a od tohoto bodu se tvoří grafikon až do konce dne. 

Každý vůz na trati má svůj kurz, zpravidla podle toho, kolikátý vůz vyjíždí z vozovny. 

Při vytváření se zohledňuje, z jaké vozovny je linka vypravována a na dodržování 

bezpečnostních přestávek. 

 BP na voze ve smyčce – musí trvat min.10 minut; 

 BP na střídacím bodě – řidič se po vykonání přestávky vrací na stejný. 

popř. jiný vůz 

Pokud to kapacita smyčky umožňuje je při kreslení grafikonu možnost nechat na 

konečné tramvaj předjet jinou tramvaj stejné linky, aby bylo možné vytvořit delší 

přestávku nebo si přeorganizovat pořadí tramvají z důvodů lepší organizace při 

končení denního provozu linky. 
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Nové jízdní řády je potřeba vytvořit při jakékoli sebemenší změně. Ročně 6 

pracovníků na oddělení jízdních řádů udělá přes 5000 změn. Každá tato změna musí 

být i nahrána do palubních počítačů všech tramvají v provozu, aby nedocházelo 

k chybným hlášením. 

3.2.2 Plánování směn 

Směny pro sedm vozoven plánuje na centrálním dispečinku, v ulici Na bojišti, šest 

plánovačů. 

 Směny se plánují s týdenním předstihem. Každý plně zaměstnaný řidič je zařazen do 

diagramu, kde se mu střídají ranní, odpolední, nebo celodenní směny. Týden dopředu 

se dozví přesné linky a časy nástupu. 

Samotné směny se dělí na: 

 ranní od 3:30 do 16:00; 

 odpolední od 11:00 do 02:00; 

 noční od 18:00 do 07:00; 

 dělená směna která vykrývá přepravní špičky v ranních a odpoledních 

hodinách; 

 celodenní směna začíná před 11:00 a končí po 16:00; 

 záloha – drží se celý den, v případě mimořádností 

V každé vozovně, je 16 čet řidičů turnusových řidičů, 4 čety nočních řidičů, skupina 

řidičů jezdící pouze dělené směny, řidiči se speciálním rozpisem směn z lékařských či 

osobních důvodů. Ve všední den mají tři turnusové čety volno a zbytek je rozdělen na 

jednotlivé směny. O víkendech a státních svátcích jezdí 8 čet turnusových řidičů a 3 

čety nočních řidičů. Řidiči jezdící dělené směny mají víkendy volné. 

3.2.3 Vedoucí vozovny 

V každé vozovně je vždy vedoucí vozovny, který zodpovídá za správný chod vozovny. 

V rámci celé vozovny se také účastní kontrol bezpečnosti a lékařských rizik na 

pracovištích ve vozovně. Také je účastníkem interních auditů. 

Většinu času vedoucího vozovny zabírá organizace administrativních záležitostí 

řidičů, brigádních řidičů a výpravčích. Jde přibližně o 300 zaměstnanců. 
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Jedná se o tyto činnosti: 

 Zpracovávání mzdové a docházkové evidence; 

 Šetření pracovních úrazů; 

 Řešení podnětů veřejnosti a služebních hlášení s řidiči; 

 Vydávání stravenek a ochranných pomůcek; 

 Přihlašování řidičů na přezkoušení v rámci způsobilosti řízení tramvaje; 

 Objednávání na periodickou lékařskou a psychologickou prohlídku; 

 Zpracovávání nehodových dokumentací – je účastníkem škodové komise; 

 Dohlížení na funkčnost manipulačního pracoviště, přes které komunikuje 

s jednotlivými řidiči; 

 Má přímou zodpovědnost za seznámení všech řidičů s novými normami; 

 Organizování směn pro výpravčí a instruktory dané vozovny; 

3.2.4 Výpravčí 

Na každé vozovně je 24 hodin denně přítomen výpravčí. Stará se o řádné vypravení 

všech vozidel na své linky, případně řeší individuální požadavky řidičů – výměna 

směn, čerpání dovolené atd. Dále také komunikuje s dispečinkem a záložními řidiči. 

Když je např. potřeba vypravit na trať vůz na výměnu.  

V případě návratu řidiče do vozovny po dopravní nehodě výpravčí s řidičem vyplní 

potřebné dokumenty. 

Také zaznamenává do centrálního systému nálezy věcí v tramvajích.  

Připravuje desky s vozovými náležitostmi na následující směny, 

Vozové náležitosti obsahují: klíčky od tramvaje, vlakový jízdní řád, vlepky, pracovní 

výkaz, nálezní lístky, kontrolní lístky do označovačů jízdenek, servisní kartu pro 

prodejní automat jízdenek, pořadová čísla (pokud jsou nutná), přelepky pro označení 

poruchy dveří nebo označovače jízdenek, tiskopis o odmítnutí lékařské pomoci. 

3.2.5 Technik jízdy  

V každé vozovně se nacházející 2 technici jízdy, kteří kontrolují plnění pracovních 

povinností řidičů. Ročně tito pracovníci provedou okolo 7000 kontrol a přibližně na 
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10 % je zjištěn nějaký přestupek. V případě opakovaného přestupku nebo závažného 

přestupku se situace řeší s vedoucím vozovny.  

Je několik druhu samotných kontrol v závislosti, kdy nastávají: 

 Vyžádané kontroly po podnětech veřejnosti nebo vedoucího; 

 Periodické kontroly, které jsou nejpozději 80 dni po poslední kontrole; 

 Související kontrola je opakovaná kontrola po zjištění přestupku během jiné 

kontroly; 

 Operativní kontrola je prováděna na řidičích, kteří začali jezdit bez 

zacvičujícího řidiče; 

 Náhodné kontroly. 

Zároveň jsou tito pracovníci mentoři nových řidičů ve vozovně. Již od začátku výuky 

jsou v kontaktu s novými řidiči. Jsou i přítomni na zkouškách které skládají a pak 

s nimi jezdí zácviky bez cestujících, aby věděli, na co se u těchto řidičů zaměřit, aby 

nedocházelo k mimořádnostem.  

3.2.6 Řidič 

Před nástupem na pozici řidiče musí uchazeč nejdříve projít zdravotními a 

psychologickými testy. Pokud projde těmito testy nastupuje do 10týdenního kurzu, 

kde se ve speciálním školícím středisku naučí veškeré předpisy a technické znalosti, 

které bude potřebovat k samotnému řízení tramvaje. Tato teoretická výuka je 

pravidelně testována na speciálně upravených cvičných tramvajích v běžném provozu. 

Kurz je zakončen zkouškami teoretických znalostí provozních předpisů, linkového 

vedení a smluvních přepravních podmínek a technické přípravy. Poté následuje 

praktická zkouška v podobě jízdy s cvičnou tramvají po Praze pod dohledem odborné 

komise. Při úspěšném složení všech zkoušek je řidič umístěn na předem vybranou 

vozovnu, kde jezdí první směny s cestujícími, stále ale pod dohledem zkušenějšího 

řidiče. Všichni řidiči jsou oprávněni řídit všechny typy tramvajových vozidel. 

Při nástupu na směnu musí u sebe mít řidič tyto věci: občanský průkaz, Průkaz o 

způsobilosti řízení drážního vozidla, Oprávnění k řízení vozidel na tramvajové dráze 

v kolejové síti Dopravního podniku hl. m. Prahy, Oprávnění k obsluze vysílacích 
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radiových stanic, píšťalku, univerzální kličku, identifikační kartu, osobní zámek 

k zajištění stanoviště řidiče, univerzální klíč od sociálního zařízení a reflexní vestu. 

Při nástupu na směnu s výjezdem z vozovny si při příchodu převezme vozové 

náležitosti od výpravčího. Zkontroluje plnou funkčnost tramvaje a připraví si jí 

k výjezdu na linku. 

Při předávání tramvaje na konci směny řidič nechává na voze svůj vyplněný pracovní 

výkaz a všechny vozové náležitosti. Střídající řidič na místě střídaní provede test 

kolejnicové brzdy a na nejbližší konečné zkontroluje vůz, jestli na něm nenajde nějaké 

poškození nebo závady. 

Při zatahování do vozovny se tramvaj zaparkuje do depa, kde je předána a 

zkontrolována techniky. Při projevení závady je ještě ten den nebo noc opravena. Poté 

řidič předává vozové náležitosti zpět výpravčímu. 

3.2.7 Dispečink 

Nad celým provozem tramvají provádějí dozor pracovníci dispečinku. Několik 

dispečerů funguje operativně v provozu. Jsou k dispozici k rychlému výjezdu v případě 

mimořádnosti. Svou prací urychlují odstraňování mimořádností a zvyšují efektivitu 

provozu. Další dispečeři sedí v hlavním řídícím sále. 

3.2.7.1 Hlavní sál 

V hlavním sále přes den sedí 5 dispečerů: 

 Provozní dispečer: dohlíží na dodržování jízdních řádů, případně řeší výpadky 

při mimořádných událostech; 

 Vlakový dispečer: má na starost veškeré technické potíže tramvají; 

 2x Dopravní dispečer: řeší problémy na trati. Nejčastěji dopravní nehody, 

vysílá na místo dispečera v terénu a operativně zajišťuje odklony; 

 Vedoucí směny: Dbá na správný chod dispečerského řízení všech dispečerů. 

3.2.7.2 Auta 

Dispečeři pracující v terénu dohlížejí na oblast, kterou mají od začátku určenou. Praha 

je rozdělena do tří oblastí, které jsou rozděleny ještě do menších oblastí, aby bylo 

možně pokrýt více mimořádných událostí najednou. Ve třech hlavních oblastech se 
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dispečerská hlídka pohybuje 24 hodin denně. Jednotlivé hlídky mají výchozí bod na 

centrálním dispečinku, kde se i střídají a vyplňují protokoly do počítačového systému. 

V přidělené oblasti dispečeři provádějí kontrolu trati, pokud během této kontroly zjistí 

závadu hlásí jí na hlavní sál odkud je sjednána náprava. Dále kontrolují dodržování 

předpisu D1/2 řidiči tramvají. V případě mimořádnosti vyráží problém co nejrychleji 

vyřešit. 

Mimořádné události jsou tyto: 

 Srážka tramvaje s automobilem; 

 Srážka tramvaje s chodcem; 

 Srážka tramvaje se zvěří; 

 Srážka tramvaje s tramvají; 

 Cizí dopravní nehoda na trati; 

 Poškození trati; 

 Pracovní úraz. 

Při vzniku mimořádné události řidič tramvaje pomocí vysílačky oznamuje dopravnímu 

dispečerovi několik základních údajů: 

 Místo kde se mimořádná událost stala; 

 Typ mimořádné události; 

 Průjezdnost v okolí mimořádnosti; 

 Zranění z důvodu mimořádnosti; 

 Na vyžádání dispečera i odhad rozsahu škody. 

Již během této konverzace zástupce vedoucího směny na sále komunikuje přes 

vysílačkou s dispečerskou hlídkou v terénu a vysílá jí na místo mimořádné události. 

Během této komunikace hlídce sdělí dostupné informace, aby měli alespoň hrubou 

představu, co je na místě čeká a vydává povolení použít výstražné zvukové a 

rozhlasové zařízení.  

Velitel zásahu řeší mimořádnou událost s účastníky mimořádné události, zajišťuje 

fotodokumentaci, žádá o zásah integrovaného záchranného systému a pak vše zadává 
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do systému v budově centrálního dispečinku. Každá mimořádná událost, kde je škoda 

na tramvaji se hlásí drážnímu úřadu. 

Druhý pracovník dispečerského vozu u mimořádné události zakresluje pozici tramvaje 

a objektu se kterým se střetla. Také vypíná tachograf tramvaje, aby se v případě 

dokazování viny dal záznam použít jako důkaz. Po zajištění těchto věcí s tramvají 

odjíždí. Pokud je poškození na tramvaji menší, pokračuje s cestujícími. V případě 

většího poškození, odjede do nejbližší tramvajové smyčky, kde nebude překážet 

provozu. Později, po příjezdu na vozovnu vyplní s výpravčím všechny potřebné 

dokumenty k nehodě. 

Pokud se jedná o mimořádnou událost, kde hrozí zastavení provozu na déle jak 20 

minut velitel zásahu doporučuje zástupci vedoucího směny zavést odklon. Zástupce 

vedoucího směny tuto skutečnost oznamuje na dispečink 1. stupně, který pak celý tento 

odklon organizuje.  

3.2.8 Depo Vozovny 

V každé vozovně je depo, které má za úkol udržovat vozový park technicky v pořádku. 

Provádí se zde kontrola vozů, oprava vozů po nehodách, oprava technických závad. 

V depu je nepřetržitý provoz, který zajišťují čtyři čety pracovníků. V každé četě jsou 

elektrikáři, zámečníci a manipulační řidiči. 

Tramvaje procházejí několika typy kontrol: 

 Denní kontrola – vizuální kontrola vozu včetně podvozků; 

 Rozšířená denní kontrola – provádí se každých 8000 najetých kilometrů (cca 

každý měsíc). Detailnější vizuální prohlídka, při které se i kontrolují provozní 

kapaliny a opotřebení kol. Tato prohlídka zabere technikům přibližně 4 hodiny; 

 Kontrolní prohlídka – odpovídá rozsahem roční prohlídce automobilu a 

provádí se po každých 24 000 kilometrech. Tato prohlídka pracovníkům depa 

zabere celý den; 

 Každých 120 000 kilometrů vůz prochází velkou kontrolní prohlídkou kde 

je oproti kontrolní prohlídce navíc prováděna revize brzdového systému a 

klimatizace vozu. Tato prohlídka trvá dva dny; 
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 Po 264 000 kilometrech tramvaj prochází generální prohlídkou. Během této 

prohlídky se kompletně vyměňují podvozky, opravuje lak, důkladně čistí celá 

vyzbroj tramvaje a opraví se veškeré věci které je potřeba opravit; 

 Po najetí 1,15 milionu kilometrů každá tramvaj prochází nejrozsáhlejší 

kontrolou. Dochází k téměř kompletní výměně všech komponentů na voze. 

3.2.9 Energetický dispečink 

Pro tramvajovou a trolejbusovou síť zajišťuje přívod elektrické energie 42 měníren, 

které transformují 22 kV střídavého proudu na 660 V stejnosměrného proudu. Všechny 

tyto měnírny se ovládají buď místně, nebo jdou ovládat vzdáleně z energetického 

dispečinku, který sídlí na Centrálním dispečinku. V případě poruchy lze měnírnu 

z bezpečnostních důvodu zapnout jen místně. 

V řídící místnosti energetického dispečinku se 24 hodin denně nacházejí dva dispečeři 

kteří dohlížejí na správné fungování napájení cele tramvajové sítě. V terénu mají 

dispečeři k dispozici dvě čety, které provádí údržbu jednotlivých měníren. A jednu 

centrální pohotovostní jednotku, která slouží v případě poruchy na jakékoliv měnírně. 

Při poruše na energetickém dispečinku dispečeři vidí pomocí energetické mapy, o 

jakou se jedná měnírnu a o jakou jde závadu pomocí poruchové signalizace. Zobrazují 

se tyto závady: 

 Ztráta napětí; 

 Zemní ochrana, když se na neživé části měnírny dostane napětí 50 V a vyšší; 

 Požár; 

 Porucha usměrňovače a trafa; 

 Místní ovládání; 

 Nepovolený vstup. 

V případě poruchy jsou všechny měnírny propojeny. Je tedy možné úseky napájené 

z porouchané měnírny napájet z vedlejších měníren, než je porucha odstraněna. 

Veškeré poruchy jsou také řešeny s dopravím dispečinkem tramvají, pokud je potřeba 

zavést z důvodu poruchy odklon tramvajových linek. 
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V případě plánované výluky pracovníci vypínají jednotlivé úseky manuálně z měnírny 

a tyto úseky se z bezpečnostních důvodů zkratují, aby nedošlo ke zranění osob 

v případě, že by bylo v síti napětí. 
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