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PRAHA Ode dneška jezdí ve zku-
šebním provozu trolejbusy na ob-
novené lince 58 z Letňan do Čako-
vic. Zatím se ale bude jednat jen o
víkendový provoz. Během pracov-
ního týdne budou služební jízdy
bez cestujících sloužit ke školení ři-
dičů dopravního podniku (DPP).
Na jaře začne fungovat prodlouže-
ná trolejbusová linka 58 mezi Pal-
movkou aMyškovicemi. A zcela na-
hradí na této trase číslo 140 provo-
zované zatím běžnými – dieselový-
mi – autobusy.
Na trasu Letňany – Čakovice se

dnes vrací trolejbusy přesně pade-
sát let od jejich ukončení provozu v
Praze. „Původní trolejbusová linka
58 spojující Libeň, Letňany a Čako-
vice – do závodu Avia – byla uvede-
na do provozu před více než sedm-
desáti lety, 4. srpna 1952. V té době
byly ještě Letňany i Čakovice samo-
statnými obcemi. Linka měřila šest
kilometrů,“ vzpomíná člen předsta-
venstva DPP Jan Šurovský. Pro srov-
nání – úsek, který se otevírá dnes,
měří 11,2 kilometru. Do tohoto mě-
ření je ale zahrnuta i nabíjecí stopa
v Čakovicích a v garáži Klíčov. Tro-

lejové vedení mezi Palmovkou a
Myškovicemi bude dokončeno v lis-
topadu. S rozpočtem projektu 284
milionů korun bude elektrifikova-
ná asi polovina úseku a ve zbylých
částech budou trolejbusy využívat
bateriový pohon.

Nové trolejbusy
DPP získá 15 kloubových baterio-
vých trolejbusů SOR TNS 18, které
podnik pořizuje právě pro linku 58.
Na baterie budoumít dojezd 12 kilo-
metrů, což bude pro novou trasu
dostačující.
„První z nových trolejbusů by-

chomměli dostat v polovině letošní-
ho prosince, zbylých čtrnáct pak
na jaře příštího roku,“ říká Petr Wi-
towski, ředitel DPP. „Vzhledem k
tomu, že se z pohledu drážního zá-
kona jedná o nový typ vozidla, kte-
ré v této konfiguraci zatím v ČR ne-
jezdí, budeme muset s prvním do-
daným vozidlem nejdříve najezdit
deset tisíc kilometrů bez cestují-
cích,“ dodává Witowski. Získaná
homologace pak bude platná i pro
všechny další dodané vozy.
Součástí vedení je 289 trakčních

stožárů. Ty budou většinou sloužit
kromě trolejového provozu také
pro osvětlení. Napájení trolejbuso-
vé tratě budou zajišťovat tři měnír-
ny: Prosecká, Klíčov a Letňany.

V případě té letňanské se jedná
o původní měnírnu, která svému
účelu sloužila už v letech 1952 až
1965. Nyní ji opravili a je opatřena
novou technologií.
Praha podle náměstka primátora

pro dopravu Adama Scheinherra
(Praha sobě) linkou 58 s elektrifika-
cí nekončí. „Podle klimatického plá-
nu hlavního města jsme připravili a
schválili projekty přeměny dalších

dvanácti městských autobusových
linek. Ve spolupráci se Středočes-
kým krajem změníme i některé pří-
městské trasy na trolejbusové,“ vy-
světluje Scheinherr.
Už letos v listopadu plánuje DPP

začít stavět další elektrifikovanou
trasu ze stanice Nádraží Veleslavín
na Letiště Václava Havla. „Po do-
končení všech připravovaných pro-
jektů se Praha a DPP stanou největ-

ším provozovatelem trolejbusů
v ČR,“ uvádí Scheinherr.

Návratnost investice
Podle dopravního experta Zdeňka
Lokaje z ČVUT se výstavba trolejbu-
sových tratí vyplatí jen v místech,
kde je očekáván velký provoz. To
právě pro provoz na letiště i okolí
Letňan a Čakovic platí.
„U trolejbusů je nutné pokaždé

počítat s vysokými úvodními nákla-
dy na vybudování infrastruktury
včetně měníren a návratnost tako-
vé investice je dlouhá,“ uvádí Lo-
kaj.
Podle šéfa komunikace DPP Da-

niela Šabíka ale podnik pokaždé
zvažuje, jaký druh hromadné do-
pravy je v té které lokalitě nejvhod-
nější. „Vždy řešíme různé aspekty –
provozní, technické i ekonomické.
V případě elektrifikace autobusové
linky 140 jsme srovnávali náklady
na provoz autobusů a trolejbusů.
Vycházeli jsme z vlastních provoz-
ních dat včetně vyhodnocení pilot-
ního provozu trolejbusů v Prosec-
ké ulici,“ vysvětluje Šabík.
Při svých propočtech DPP počítá

s patnáctiletou životností trolejbu-
su, která alemůže být ve skutečnos-
ti i delší. S infrastrukturou se zase
kalkuluje na následujících třicet let,
i když rovněž může vydržet déle.
Do rovnice, jak výhodné nebo ne-

výhodné trolejbusy jsou, je ale nut-
né také započítat, že až třicet pro-
cent elektrické energie lze získávat
zpět díky takzvané rekuperaci. Při
jízdě z kopce nebo brzdění totižmo-
derní trolejbusy vyrábějí elektric-
kou energii. I tak jsou ale náklady
na kilometr provozu trolejbusu o
30 procent vyšší, než je tomu u kla-
sického dieselového autobusu.

Trolejbus 24Tr VPraze je zatím jediný. Dopravce ale už objednal 15 kloubo-
vých vozidel SOR TNS 18. První budou dodány v prosinci. Foto: DPP

STARÉ MĚSTO Pohled do tajů ži-
vota v pravěku anebo v egyptském
či evropském starověku, ochutnáv-
ka archeologických jednohubek či
různé pohledy na život ve středově-
ku. Také to v sobotu 15. října nabízí
na různých místech metropole již
devátý ročník Mezinárodního dne
archeologie.
„Program připravujeme jak v zá-

meckém areálu Ctěnice, tak v
domě U Zlatého prstenu,“ zve na
akci Martina Hoffmanová z Muzea
města Prahy (MMP). Psaní husím br-
kem, výroba šperku starých Slova-
nů i drcení obilí na pravěkých zrno-
těrkách – i to si vyzkoušejí od dneš-
ního dopoledne návštěvníci zámec-
kého areálu ve Ctěnicích na severu
hlavního města. Zájemci si mohou
otestovat i různé odborné doved-
nosti, jako kupříkladu datování pra-
věkých nádob či jejich lepení. MMP
připravuje i komentované prohlíd-
ky expozice o pravěku Vinoře. Ta z
této doby nabízí řadu zajímavostí,
například nedávno odkrytou kul-
tovní stavbu z této doby, rondel vy-
budovaný před sedmi tisíci lety.
„Nyní probíhá zpracování a analý-

za informací získaných z výzkumu.
To představuje práci na roky,“ sdě-
lil k tomu archeolog Jaroslav Řídký,
zástupce ředitele pražského Arche-
ologického ústavu (ARUP).
MMP zve také do svých výstav-

ních prostor v domě U Zlatého prs-
tenu poblíž Staroměstského náměs-
tí. „Odehrají se zde komentované
prohlídky expozice Praha Karla IV.
– středověké město,“ zve vedení
MMP. Výstava nabízí netradiční po-
hled do středověkéhoměsta pomo-
cí hmotových a virtuálních rekon-
strukcí důležitých a zajímavých
míst a staveb tehdejšího pražského
souměstí, například Dobytčího
trhu, kostela Panny Marie Sněžné a
dalších.

Mamuti k tabuli
Do pravěku zve také Národní peda-
gogické muzeum J. A. Komenského
(NPMK) v malostranské Valdštejn-
ské ulici. To nabízí výstavu „Pra-
věk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu
do škol našel“. „Chtěli jsme ukázat
vývoj a proměnu výuky o našich
nejstarších dějinách. Vždyť až třeti-
na našich archeologů byli současně

učiteli na všech stupních škol, feno-
mén, který dosud nebyl doceněn,“
uvedla Markéta Pánková, ředitelka
NPMK.
Od archeologického výzkumu na-

nečisto přes odkrytí a dokumentaci
kostrového hrobu až po určování
věku či pohlaví kostry nebo ohledá-
ní pravěké zlomeniny. To předsta-
vuje součást dnešní nabídky Ústa-
vu pro archeologii Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy (FF UK) v Ce-
letné ulici na Starém Městě. Ná-
vštěvníci si budou moci vyzkoušet
drcení obilí, tkaní na stavu i destič-
kách, barvení textilu, ražbu kelt-
ských mincí, rýžování zlata anebo
výrobu pravěkých šperků. Zájemci
získají také pozoruhodné informa-
ce o staroegyptských hrách, mumi-
fikaci v praxi, každodenním životě
v raném středověku a o psaní hiero-

glyfů. V plánu jsou ale také přednáš-
ky o zubech a zubařích našich před-
ků či o roli psů u starých Vikingů a
Irů.
V rámci archeologických jednohu-

bek, bloku přednášek, se poslucha-
či dozvědí také o Janu Nepo-
muckém, arcibiskupském generál-
ním vikáři, umučeném v třetím
březnovém týdnu roku 1393 za asis-
tence krále Václava IV. Antropolo-
gové se touto historickou osobností
zabývají 50 let. Během výzkumů se
vyjádřili například k otázce údajné-
ho světcova jazyka, nalezeného v
hrobě ve svatovítské katedrále. Po-
dařilo se získat i další informace o
tělesných vlastnostech Jana Nepo-
muckého, tedy jak byl vysoký či sta-
rý. Analýzy se dotkly konstituce po-
stavy, tvaru lebky, kvality výživy a
zdravotního stavu obecně.

Vědci také nedávno rekonstruova-
li tvář Jana Nepomuckého. „Ve svě-
tě má zhruba 66 tisíc podob, které
vznikaly od baroka,“ uvedl k tomu
historik Pavel Motejzík.

Pravěk na vlastní kůži
Den archeologie si v polovině října
připomínají také další přední insti-
tuce v Praze, jako je například Ná-
rodnímuzeum. Lidé projdou pravě-
kem, starověkem a středověkem.
Prohlédnou si originály i repliky
tehdejších nástrojů. Ochutnají tak
vzorek archeologických sbírek Ná-
rodního muzea, které celkem čítají
417 962 inventárních čísel.
Podzimní slavnost, pod tímto ná-

zvem si lze užít sobotu v Archeopar-
ku v Liboci. Kromě jiného zde lze
zajít na výstavu „Marcus Aurelius –
císař se zlatem ve jméně“.

INZERCE

Keltské vzpomínkyNa cestu za poznáním od pravěku po středověk se lze v Nové budověNárodníhomuzea zdarma vypravit dnes od 10 do 17 hodin. Zá-
jemci semohou těšit nejen na zajímavé exponáty i z keltských dob, ale i na přednášky nebo římské gladiátory. Foto: Národnímuzeum

Víkendová výprava za poklady archeologie

Ivo Horváth
redaktor MF DNES

PRAHA Nových nákaz koronavi-
rem v Praze v uplynulém týdnu o
pětinu ubylo. V posledních sedmi
dnech testy v hlavnímměstě odhali-
ly 2 118 nově nakažených, o týden
dřív jich bylo 2 628. Od září přitom
počty stoupaly. Množství zemře-
lých za týden nekleslo, v hlavním
městě evidují statistiky za poslední
týden 16 úmrtí s potvrzeným covi-
dem, v mezitýdenním srovnání
o jedno víc.
Slábnutí epidemie je patrné také

z poklesu incidenčního čísla. V Pra-
ze nyní na sto tisíc lidí za posled-
ních sedm dní připadá 159 nově od-
halených případů koronaviru,
před týdnem se incidence blížila k
200. V porovnání s kraji má Praha
incidenční číslo nejvyšší, následují
Královéhradecký, Ústecký a Jiho-
moravský kraj, kde je incidence rov-
něž nad hodnotou 150.
Denní počty nově nakažených ko-

ronavirem v Praze začaly podobně
jako v celémČesku růst na přelomu
května a června. Tehdy se denní ná-
růsty pohybovaly v desítkách přípa-
dů, v polovině července vystoupaly
až nad 700. V srpnu nárůst zpoma-
lil, ale na začátku září šíření korona-
viru opět začalo zesilovat. Nejvíce
nakažených bylo tento týden v pon-
dělí, kdy laboratoře v Praze potvrdi-
ly nákazu u 506 lidí. Zájem o očko-
vání se v mezitýdenním srovnání
nezměnil. Pro vakcínu si přišlo té-
měř 13 500 lidí. (ČTK)

Fakta
Trolejbusy v metropoli

● Škodu 24Tr zakoupil DPP jako
vyřazené vozidlo od plzeňských do-
pravních podniků. A je to zatím jedi-
ný trolejbus, který dopravce vlast-
ní. V Praze je od 21. května 2020.
● Pro připravovanou linku z Pal-
movky do Miškovic kupuje DPP 15
kloubových trolejbusů SOR TNS
18. Trolejbusy od výrobce SOR Lib-
chavy budou mít 41 míst
k sezení a 95 k stání.
● Prvními trolejbusy v metropoli
byly Škoda 1 Tr, Tatra T 86 a Pra-
ga TOT. Škoda 1 Tr byla určena
pro Prahu a začala se vyrábět
v roce 1936. Praga TOT vyjela
s cestujícími poprvé ve stejném
roce. Tatra T 86 se začala sériově
vyrábět v roce 1938.

Nových nákaz
koronavirem
v uplynulém
týdnu ubylo

Knihy a časopisy
Knihy! Koupím velkou knižní pozůstalost.
Knihy, příp. i starožitný a retro nábytek vhod-
ný do stylové čítárny - knihovnu, křesla, sto-
lek, lampu, aj. Tel. 603478873264150

Koupím
Koupím knihy i celé knihovny a gramodes-
ky. Rád poradím. 775699350 261687

Knihy! Vykoupím knihy - novější i starší. So-
lidní ceny za vaše knihy. Tel:603478873 263979

Zahajuje provoz elektrifikované trasy mezi Letňany a Čakovicemi, další linka povede na letiště

Trolejbusy se vrací do Prahy

Fakta
Cesta za poznáním

● Odborníci muzeí, univerzit a dal-
ších pracovišť připravili k Meziná-
rodnímu dni archeologie množ-
ství akcí v Praze i jejím okolí. Kom-
pletní přehled lze nalézt na webu
www.denarcheologie.cz.
● Rodinnou detektivní hru nabízí
dnes Muzeum Archevita v zámku
v Roztokách u Prahy. Doprovodný
program je nachystán od 13.00
do18.00 hodin.
● Mezinárodní den archeologie
2022 na FF UK se koná v Celetné
ulici 20. Společný program startuje
v 10.00 a je plánován do 16.00. Ar-
cheologické jednohubky, série
přednášek, začínají v 11.00, ty od-
polední jsou od 13.00.


