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 Představitelé města se rádi nechávají slyšet, že 
připravují velké dopravní stavby, které vyřeší doprav-
ní situaci ve městě. Jejich sliby se však naplňují jen 
velmi pomalu. Radní Radovan Šteiner z ODS, který 
má na starosti dopravu ve městě, viní z průtahů hlav-
ně ekology.
Není spíš za pomalými stavbami nedostatek peněz?
 Nevím o jediné silniční stavbě v Praze, která by za 
posledních osm deset let byla zpožděná kvůli nedostatku 
peněz.
Dostavět městský okruh bude stát ještě 29 miliard 
korun. Kde ty peníze vezmete?
 Podařilo se nám docílit, že ministerstvo souhlasilo s tím, 
že jednou z priorit pro čerpání peněz z EU budou dopravní 

sítě regionálního významu, tedy i v Praze. Ty peníze jsou při-
pravené a můžeme je použít v horizontu týdnů a měsíců.

Dostavbu pražského okruhu brzdí i pomalé vykupování pozemků?
 Ano, Ředitelství silnic a dálnic by mělo více využívat služeb firem, které se soustřeďují 
na jednání s vlastníky pozemků a na získávání stavebních povolení. Umějí to prostě lépe 
než úředníci.
Kdy bude dostavěn městský okruh?
 Úsek mezi Strahovským tunelem a Trojou bude dostavěn v roce 2009. Celý okruh by 
se měl dokončit za dalších pět až osm let.
Na to, že jsou ucpané ulice ve městě, však doplácí i lidé, kteří jezdí hromadnou 
dopravou. Kdy se dočkají dalších slibovaných tras metra?
 Stát nemá Prahu v případě podpory výstavby metra jako prioritu. Nedaří se nám do-
cílit toho, aby se podílel na výstavbě metra stejným podílem jako vlády ve všech zemích 
EU. Pro srovnání: před deseti lety dával stát v tehdejších cenách více než miliardu ročně  
na metro. Dnes dává čtyři sta dvacet milionů korun, ale vše je nyní dražší.
Co má přednost: prodloužení trasy A k letišti, nebo stavba trasy D od hlavního 
nádraží na jih města?
 Oba projekty jsou paralelní a nejsou konkurenční. Pesimista jsem v tom, že by nyní 
vláda splnila již tolikrát slibované navýšení peněz na metro.
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RADOVAN ŠTEINER,
radní hl. m. Prahy pro dopravu 
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právě čtete poslední číslo našeho 
časopisu v letošním roce a doufáme, 
že každý z vás si v něm našel něco 
zajímavého, poučného a hlavně 
informace, které jsou pro dopravu 
po Praze praktické. Každé číslo jsme 
připravovali s chutí ale také obavami, 
jestli vám v něm něco nechybí.
Budeme se snažit, aby vám byl časo-
pis v příštím roce nadále pomocníkem 
při cestování křížem krážem hlavním 
městem a aby jste dostávali také včas 
informace, co nového Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy a magistrát v dopravě 
chystá.
Chybět by neměly také rozhovory 
s lidmi s politického, kulturního i spor-
tovního světa, rádi bychom nabídli 
například pravidelné okénko do světa 
– jak se jezdí městskou hromadnou 
dopravou v zahraničních metropolích, 
co tam trápí řidiče a nebo chodce. 
Chceme připravit  i něco pro ukrácení 
dlouhé chvíle a zábavu, třeba křížovky 
a soutěže. Můžete nám napsat, co by 
jste si rádi sami přečetli. Nemáme 
v úmyslu časopis zásadně měnit, ale 
budeme se snažit ho dělat stále lépe.
Vám všem, našim čtenářům, přeje-
me krásné, klidné vánoční svátky, 
„bezbolestného“ Silvestra a ten 
příští rok úspěšný, plný zdraví, lásky 
a splněných přání. Změny k lepšímu 
nemusejí být z roku na rok převratné, 
vždyť obvykle stačí jen málo. Přejeme 
pro rok 2006 jízdu bez kolizí a hádek 
v dopravě a hlavně v osobním životě.

Vaše redakce

Přejeme šťastnou jízdu 
Prahou i životem

Vážené a milé čtenářky, vážení 
čtenáři,
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kamer TVD a informace o počtu volných 
míst na parkovištích P+R prostřednictvím 
internetu a mobilních telefonů. V centrál-
ní oblasti města byla nainstalována zaří-
zení pro provozní informace poskytující 
řidičům aktuální údaje o počtu volných 
míst na parkovištích Slovan a Wilsonova.

Materiály zpracované o problematice do-
pravních a cestovních informací v před-
cházejících letech potvrdily zájem veřej-
nosti o tento typ informací, a proto byly 
v roce 2004 zahájeny přípravné práce pro 
realizaci dopravního informačního centra 
hl. m. Prahy (DIC Praha). DIC Praha bude 
zpracovávat dopravní informace z území 
Prahy a poskytovat je prostřednictvím 
internetu, mobilních telefonů, médií a za-
řízení pro provozní informace řidičům 
a cestujícím. Jako zcela novou informační 
platformu v Praze i v ČR bude DIC Praha 
umožňovat využití systému RDS-TMC. 
Jedná se o plně standardizovaný systém 
pro poskytování dopravních informací 
řidičům, kteří mají ve vozidle zabudovaný 
navigační systém s TMC funkcionalitou. 
Na realizaci se podílí řada subjektů ve-
řejného i soukromého sektoru. Zahájení 
zkušebního provozu začalo v letošním 
roce.

TECHNIKA V ŘÍZENÍ PRAŽSKÉ DOPRAVY 

„Zásady rozvoje dopravní telematiky na 
území hl. m. Prahy“ byly přijaty usne-
sením Rady hl.m. Prahy č. 0349 ze dne 
19. 3. 2002. Tímto usnesením bylo de-
finováno 11 základních funkčních oblastí 
dopravního systému, ve kterých lze prin-
cipy telematiky výhodně uplatnit a které 
budou v Praze dále rozvíjeny:

  – Řízení silničního provozu
  – Poskytování dopravních a cestovních  
 informací
  – Parkovací systémy
  – Veřejná doprava
  – Dohledové a varovné systémy
  – Bezpečnostní a záchranné systémy
  – Elektronické platby
  – Systémy ve vozidlech
  – Přeprava zboží a nákladů
  – Sběr a správa dat 
  – Správa dopravní infrastruktury

Telematika v dopravě
Dopravní telematika integruje informační 
a telekomunikační technologie s doprav-
ním inženýrstvím tak, aby se ve stávající 
infrastruktuře zvýšily přepravní výkony, 
stoupla bezpečnost a zvýšil se komfort ces-
tování. Promyšlený přístup umožňuje vyu-
žití všech možností, které moderní doprav-
ně technická zařízení nabízejí pro zajištění 
požadovaných funkcí dopravního systému 
města, a to i při tak vysoké dopravní zátě-
ži, jaká panuje na území Prahy.

Od roku 2002 
jsou s ohledem 
na celkovou 
arch i tek tu ru 
systému budo-
vány jednotlivé 
funkční oblasti. 
Praktická rea-
lizace telema-
tického systému hl. m. Prahy je dlouho-
dobá záležitost a s ohledem na svůj velký 
rozsah probíhá postupně. V následujících 
letech se podle schválené strategie na-
dále rozvíjel subsystém „řízení silničního 
provozu“ a v návaznosti na možnosti, 
které poskytují dopravní ústředny, byl 
zprovozněn dopravně informační systém, 
poskytující informace o dopravní zátěži 
z okolí Sazka Arény a další dopravní in-
formace, jako např. pohledy z vybraných 



4

PREVENCE PROTI TERORISMU

Na zákeřný terorismus ovšem nikdo 
v době výstavby metra nemyslel. S jeho 
nevyzpytatelností už stát a Dopravní 
podnik hl. m. Prahy počítají několik let.  
Teroristický útok, který je co se dopravy 
týče, nejpravděpodobnější právě v met-
ru, může mít různé podoby. Plyn, bomby, 
biologické zbraně… K teroristickým akcím 
na hromadnou dopravu už ve světě došlo. 
Naposledy v Londýně.
Pražský dopravní podnik shromažďuje 
nejlepší dostupné zkušenosti ze zahraničí 
a sám se také v oblasti bezpečnosti na 
dění ve světě podílí. Většinou není možné 
ani jinde na světě chytit teroristu za ruku 
ještě před činem. Musíme proto být na 
útok alespoň připravení.

Sbíráme zkušenosti v zahraničí
„Pražský dopravní podnik je kromě jiného 
členem UITP, což je společnost evropských 
dopravců. Náš bezpečnostní úsek pracuje 
v jeho bezpečnostní komisi. Zajímáme se 
především o tom, jak to udělat, aby metro 
bylo co nejbezpečnější. Nejen mým názo-
rem ale je, že nikdo na světě, ani v těch 
nejvyspělejších zemích, není schopen za-
bránit dopředu tomu, aby k teroristickému 
útoku došlo. Ať už to bude bomba nebo 
nějaký plyn. Ale sbíráme zkušenosti hlav-
ně v těch státech, kde už bohužel teroristé 
udeřili, jak zdolávat následky. Byli bychom 
šťastní, kdyby u nás k ničemu takovému 
nedošlo, ale počítat s tím musíme,“ říká 
bezpečnostní ředitel Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy Antonín Fedorko.

Docela dobře se už dá, díky kamero-
vým systémům, odhalit po činu pacha-
tel, jak ukázaly zkušenosti ve světě
„Rádi bychom se ale také naučili rychle 
likvidovat následky útoku. Je nutné co 
nejrychleji rozpoznat, co se stalo. Co 
způsobilo výbuch, nebo jaký plyn či jinou 
jedovatou látku teroristé použili a pod-
le toho pak můžeme okamžitě jednat 
a zajistit také ochranné prostředky. Když 
například v tokijském metru v roce 1995 
příslušníci sekty Óm šinrikjó vypustili jedo-
vatý plyn sanorin, zpočátku nikdo nevěděl, 
jaká to je látka. Proto se plyn díky kva-
litnímu ventilačnímu systému rozšířil do 
všech prostor metra,“ vysvětluje Fedorko. 
Nervový plyn tehdy zabil 12 lidí a tisíce se 
jich přiotrávily.

Cvičení v Praze pomohlo poznat, kde 
jsou mezery
Nedávno se v hlavním městě konalo cvi-
čení, které simulovalo záchranářské práce 
po teroristickém výbuchu. Mělo prověřit 
součinnost záchranných a bezpečnostních 
složek, pražského dopravního podniku 
a Českých drah, činnost orgánů krizo-
vého řízení a reálnost poplachových 
a havarijních plánů. Začalo simulovaným 
výbuchem bomby ve vagónu pražského 
metra. Konalo se v noci, ale vše mělo 
být jako kdyby byl den. Na místě zůstali 
po výbuchu „mrtví“ a „ranění“, bloudili tu 
dezorientovaní lidé…
„Tak velké cvičení proběhlo poprvé. Uká-
zalo se, že jednotlivé složky jsou dobře 

připravené. Ale nácvik ukázal, že je to 
třeba ještě doladit tak, aby se navzájem 
nepletly do cesty. Dopravní podnik má 
svůj vlastní hasičský sbor a ten zná metro 
nejlépe. Chtěli bychom, abychom v ta-
kovém případě byli na místě první, kdo 
jde zasahovat, a aby nás ostatní složky 
chránily. Abychom my nejdříve zjistili, co 
je tam za plyn, abychom měli detekční 
zařízení, které to odhalí,“ přeje si bezpeč-
nostní ředitel.
Určitým způsobem ochrany metra by 
mohly být i turnikety, nutný je i kamerový 
systém. „Je to dobrá věc, rád by je dal 
instalovat i náš generální ředitel. Mají je 
například v Paříži. Nikdo bez lístku ne-
projde dovnitř a nedostane se ani ven. 
Turnikety mají navíc i obslužný personál. 
Bude to ale zřejmě trvat několik let, než 
na ně budeme mít peníze.
Kamerový systém zase může odhalit, 
jestli někdo nenese něco mimořádného. 
Ten je v pražském metru vybudovaný, ale 
může se ještě na některých místech po-
sílit. Výborně  funguje například v Izraeli. 
Tam když dlouho někdo stojí a nechá ujet 
několik vlaků, hned se na něj vrhnou bez-
pečnostní složky. Když se ukáže, že třeba 
jen čekal na manželku, omluví se. Lidé 
jsou tam na to zvyklí. Vědí, že je to kvůli 
jejich ochraně.
Potřebovali bychom i víc staničního per-
sonálu, ale i to je otázka peněz,“ dodal 
Fedorko. Paříž má například svou bezpeč-
nostní agenturu pro metro s 1400 pracov-
níky, které platí metro dotované státem. 
V Londýne je zase dopravní policie vyčle-
něná jen pro metro. Pražské metro platí 
hlavní město Praha a nemá na rozdávání. 
V metru hlídají pracovníci  tří bezpečnost-
ních agentur, které jsou najaté.
„Vybrali jsme si trasy metra, kde jsou 
z hlediska možného teroristického útoku 
nejrizikovější místa. Tam, kde jsou mosty, 
kde vede trasa pod vodou, kde jsou pře-
stupní stanice. Spolupracujeme s izrael-
skými firmami, které pro nás dělají studii, 
jak by se na těchto trasách měla zvýšit 
bezpečnost, co by nejvíc potřebovaly,“ 
uzavřel bezpečnostní ředitel Fedorko.

Pozemní doprava a metro jsou nejvíc 
zranitelné
Proč tolik pozornosti metru? Atentáty na 
veřejnou dopravu si teroristé přímo „ob-
líbili“. Zasáhnou tak totiž s poměrně ma-
lým rizikem, že je někdo předem odhalí, 
velké množství lidí najednou. Vzpomeň-

Metro může být cílem útoku teroristů Dopravní 
podnik nic nenechává náhodě

Metro už dnes z hlediska bezpečnosti nemůže fungovat jako kryt, kam se lidé scho-
vají za války třeba při náletu. Nároky jsou paradoxně větší, než dříve, kdy se počítalo 
s napadením jiným státem. 
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me jen poslední útoky v Londýně, předtím 
v Madridu, Tokiu a Moskvě.
V Americe už mají vybudovaný systém 
obrany pro autobusovou i kolejovou 
dopravu, v Evropě se rodí. Je vytvořená 
Bezpečností skupina, ve které jsou ex-
perti z různých států, například Německa, 
Francie, Velké Británie, Belgie, Itálie, 
Holandska a dalších. Své zástupce v ní 
má i Česko. Předpoklad je, že skupina vy-
tvoří bezpečnostní pravidla, která budou 
v souladu s americkými a budou mít pak 
celosvětovou platnost.
Kromě toho, že pražský dopravní podnik 
modernizuje bezpečnost celého do-
pravního systému, jeho experti jezdí do 
zahraničí a k nám zase odborníci z ciziny 
včetně USA.    

Simulovaný útok zvládli rychle
Cvièení, jak zvládnout výše zmínìný simu-
lovaný útok, který se odehrával nedávno 
v Praze, dopadlo celkem dobøe.
„Za dvě a půl hodiny se to v podstatě 
zvládlo, což je limit, který se povedl jak 
v Londýně, tak v Madridu, tam se to řá-
dově v těchto limitech také podařilo,“ řekl 
generální ředitel Hasičského záchranné-
ho sboru Miroslav Štěpán.
„Chtěli jsme si odzkoušet, jestli takovéto 
neštěstí je možné zlikvidovat rámcově do 
těch dvě a půl hodiny, a to se povedlo. Já 
to považuji za úspěch, protože delší doba 
by znamenala zvyšování zdravotních 
ztrát,“ uvedl Štěpán. Připustil ale, že po-
kud by se výbuch stal v denních hodinách, 
celkový čas by byl o něco delší.
„V reálu“ by bylo ještě nutné řešit oče-
kávaný kolaps dopravy v hlavním městě 
a také informovat lidi o tom, co se stalo. 
Při odklánění dopravy by měl pomoci po-
licejní vrtulník.

Lidé čekají útok právě na dopravu
Průzkumu společnosti Synovate potvrdil, 
že podle lidí je teroristický útok v České 

republice pouze otázkou času. Jistě je 
o budoucím úderu teroristů přesvědčeno 
37 procent Čechů, podle dalších 42 pro-
cent  je možný. 
Podle obyvatel zaútočí teroristé s největší 
pravděpodobností na veřejnou dopravu. 
Myslí si to 39 procent účastníků průzku-
mu. Pravděpodobně se na tomto strachu 
podepsaly poslední útoky  v metru a au-
tobusech v Londýně. Tam vybuchly v čer-
venci tři nálože v metru a jedna v autobu-
se. Zabily desítky lidí. Přesto, že Londýn je 
považován za místo, kde jde snad největší 
hustota pozorovacích kamer na světě. 

Tragicky dopadl také loňský útok 
v únoru v moskevském metru
Zemřely čtyři desítky lidí, zraněných bylo 
přes sto. Bomba explodovala u prvních 
dveří druhého vagónu vlakové soupravy 
na trase známé v Moskvě jako „zelená vě-

tev. Denně ji využívá přes milion lidí a vlak 
ji projíždí zhruba za jednu hodinu. Stanice 
Paveleckaja, kde bylo centrum výbuchu,  
je jedna z nejhlubších v metru a navíc je 
přestupní. Většina lidí, kteří jeli ve vlakové 
soupravě složené z osmi vagónů, se chys-
tala právě na této stanici přestupovat. Pod 
zemí bylo v místě exploze zhruba 1500 
lidí.

Vědci hledají ochranu proti vypuštění 
jedů
V Americe už dělají praktické pokusy, jak 
se bránit teroristickém útoku, při kterém 
by se dostal mezi lidi plyn. Američtí vědci 
v newyorském metru a manhattanských 
ulicích vypustili neškodný plyn, aby vy-
zkoušeli, jak se šíří v labyrintu mrakodra-
pů a podzemních tunelů a jak reagovat na 
skutečný teroristický útok.
Vzniknou modely, které pomohou a vy-
lepší reakce nouzových služeb, aby mohly 
určit, kam a jak povanou vzdušné proudy 
a odkud evakuovat obyvatelstvo do bez-
pečí. Cvičení s vypouštěním neškodného 
plynu byla zatím nejkomplexnější, která 
se dosud ve městě prováděla. Na projektu 
a cvičení se podílelo sto vědců a padesát 
jejich pomocníků.
Megapole amerického východního pobře-
ží je ve stavu vysoké bezpečnostní poho-
tovosti již od září roku 2003, kdy teroristé 
unesenými dopravními letouny zaútočili 
na newyorské Světové obchodní středisko 
a na ministerstvo obrany ve Washingtonu.
Podnětem k testům byl bombový útok pro-
ti Londýnu v červenci letošního roku.

S bezpečnostním ředitele Dopravní-
ho podniku hl. m. Prahy Antonínem 
Fedorkem hovořila redaktorka PDM 
Marie Vašíčková.

PREVENCE PROTI TERORISMU
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Šetřením dopravních nehod na území 
hlavního města se zabývá oddělení do-
pravních nehod Dopravního inspektorátu 
hlavního města Prahy Policie ČR (ODN). 
Plní úkoly na úseku zpracování případů 
všech dopravních nehod, včetně případů, 
kdy jde o podezření z trestného činu nebo 
je některý z účastníků zraněn, případně 
požil alkoholický nápoj či jinou návykovou 
látku. 

Jak takové šetření dopravní nehody 
probíhá a co všechno zahrnuje? Na 
to jsem se zeptala odborníka na slovo 
vzatého, pplk. Mgr. Václava Valenty 
z oddělení dopravních nehod hl. m. 
Prahy Dopravního inspektorátu Po-
licie ČR. 
„Naši policisté vyjedou  k dopravní udá-
losti a provádějí prvotní, neodkladné 
a neopakovatelné úkony – dokumentují 
místo nehody.  Snažíme se zjistit příčinu 
události. Naší náplní je ohledání místa 
činu, získat dostatek informací a důkazů 
pro orgány, které o záležitosti rozhodují 
a seznamují jednotlivé účastníky se zavi-
něním. Správní orgány –  Magistrát hl. m. 
Prahy, orgány soudní – Obvodní soud pro 
Prahu 2,  kde je rozhodováno o trestních 
činech v dopravě, určují i toho, kdo neho-
du zavinil a jakou adekvátní sankci za to 
dostane. 
Předtím však proběhne fáze vyšetřování. 
My připravujeme podklady pro policejní 
orgány, které jsou pověřeny vyšetřováním, 
ty jsou na půdě Policie ČR a Státního zastu-
pitelství – dopravní oddělení pro Prahu 2. 
Státní zástupce připravuje spisy na soudní 
jednání.“

Co je nejčastější příčinou dopravních 
nehod? 
Na příčiny dopravních nehod se můžete 
dívat z mnoha hledisek. Podle statistických 
škatulek je nejčastější příčinou dopravní 
nehody nesprávný způsob jízdy. A do toho 
spadá spousta věcí. Podíváme-li se na to 
z hlediska právního, existují tam kvalifi-
kace konkrétních jednání, a to porušení 

zákona 361 konkrétním řidičem. Ve vět-
šině případů je to porušení ustanovení 
o rychlosti jízdy, nesprávné předjíždění, 
v Praze nesprávná  jízda v jízdních pru-
zích, antagonistický vztah mezi řidičem 
a chodcem na přechodu pro chodce atd. 
Těchto nehod je v Praze velká spousta. 
Další úhel pohledu,  a ten  je podle mého 
názoru nejsprávnější, je psychologický. To 
znamená, že ta pravá příčina dopravních 
nehod je vždy v psychice řidiče, ať už je 
to agresivita, stress, nevěnování se řízení 
vozidla z různých důvodů – třeba posádka 
vozidla ruší, řidič se dohaduje se spoluje-
doucím. Je to ale také to nešťastné hand-
sfree! Řidič sice neporušuje předpis a při 
telefonování nedrží v ruce mobil. Může 
ale  řešit obchodní či soukromé problémy, 
které jeho myšlení plně zaměstnají. Myslí 
úplně na něco jiného než na řízení vozi-
dla. Řidič by neměl telefonovat vůbec!
Řízení vozidla je velmi náročná činnost
„Podle mého názoru, ty pravé příčiny 
dopravních nehod, jsou v 98 % v samot-
ném řidiči. Jde tedy o selhání lidského 
faktoru. Řidič se nevěnuje správně a pl-
ně řízení vozidla. Samozřejmě nějaké to 
skromné procentíčko dopravních nehod  
padá na špatnou sjízdnost komunika-
cí.  Ale těch je z hlediska četnosti, velmi 

málo. Vozidlo může mít i technickou zá-
vadu, ale v současné době jezdí v Praze 
většinou kvalitní moderní vozy.“ 
Řízení vozidla po Praze je velmi náročné 
a má svoje specifikum. Je to něco jiného 
než na dálnici. Tam je nejdůležitější udržet 
trvalé soustředění. Dlouhá jízda, zvláště 
na noc, může být monotónní a únavná. 
Na delší cestu bychom se měli vybavit 
dostatkem nápojů, zvláště energetic-
kých, obsahujících kofein. Při delší cestě 
je důležité, aby řidič dbal na pravidelný 
odpočinek a v jejím průběhu počítal s ně-
kolika přestávkami, zejména řídí-li vozidlo 
v noci. 
Řízení motorového vozidla, zvláště v hus-
tém dopravním provozu v metropoli, je 
opravdu velmi náročná činnost. „Ano, 
a problém je v tom, že si to málokdo 
uvědomuje a při řízení ještě telefonuje,  
baví se se spolujedoucím, mnoho lidí si čte 
v zácpách noviny. Není ojedinělý případ, 
kdy si řidič dokonce zapisuje poznámky. 
Znám případ, kdy si řidič vypisoval výkaz 
o pracovní činnosti a narazil do automo-
bilu, jehož řidič byl nucen prudce zastavit. 
Způsobil tak, že další čtyři vozidla narazila 
do něj. 
Řízení je natolik závažná a náročná činnost, 
že může dojít nejen k velkým hmotným 

Systém GIS Nehody - jedinečný výsledek 
práce pražských policistů

pplk. Mgr. Václav Valenta,
vedoucí ODN DI PČR Praha

Metropole bývají často místem velkého počtu do-
pravních nehod. I v Praze je jich stále mnoho. 
Ty skutečné příčiny nehod jsou především v nás 
v lidech. Je důležité se plně soustředit na řízení 
vozidla, neboť jsme chybující bytosti.
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škodám, ale také k újmě na zdraví, pokud 
se řidič nevěnuje řízení vozidla naprosto 
soustředěně. Málokdo si  to uvědomuje 
a uvědomí si to až ve chvíli, kdy se doprav-
ní nehoda stane. „Víte, všichni  se cítíme 
v kokpitu svého vozidla relativně bezpeční. 
Zvláště moderní auta jsou již dobře vyba-
vená a ty pocit bezpečí skýtají. Nikdo na 
nás neútočí a  pokud ve vozidle neprobíhá 
nějaká hádka, cestující jsou v pohodě, člo-
věk si ani tolik neuvědomí rychlost, kterou  
se po komunikaci pohybuje.“ 

Specifika Prahy 
Na dálnici se musíte udržet v bdělosti, 
v Praze musíte neustále vyhodnocovat  
a bezprostředně reagovat na podněty. 
Jezdíte  v kolonách, kolem vás jsou cyklisti, 
a všude přítomní chodci, i tam, kde nemají 
vůbec být. Zatímco ve městě neustále od-
vracíte kolizní situace, na dálnici se přihodí 
jedna kolizní situace třeba na trase z Prahy 
do Brna. V Praze jich je na půlkilometro-
vém úseku třeba deset...
„Při řízení nedoporučuji jinou činnost než to 
řízení vozidla. Podnětů je moc a na vyhod-
nocení situace a správné reakce je málo 
času. Je dobré nemyslet si, že jsem geniál-
ní řidič. Hlavně muži, si myslí, že zvládnou 
perfektně řízení vozidla spolu s dalšími 
činnostmi. Zkuste nějakému ješitnému 
chlapovi vysvětlit, že to s tím jeho řízením 
vozidla není úplně v pohodě.“

Nemocný člověk za volant nepatří
Když je člověk na neschopence, neměl 
by řídit vozidlo vůbec. Je-li uznán práce 
neschopným, neměl by se věnovat tak 
náročné práci, jako je řízení vozidla, které 
vyžaduje udržení soustředění a je nároč-
né na nervově svalovou koordinaci. „Je 
pozoruhodné, že si to lidé často neuvědo-
mují.  Pokud se nestane opravdu tragédie, 
policie nešetří, zda je člověk v pracovní 
neschopnosti. Jestliže se nehoda vyřeší 
na místě, nikdo se neprokazuje tím, že 
je v pracovní neschopnosti. Avšak i „jen 
hloupá“ chřipka, zvýšená teplota, medi-
kamenty, které jsou při nemoci užívány, 

člověka utlumují a výrazně ovlivní vyhod-
nocování dopravní situace a k nehodě 
může být velmi blízko.“

Současný postup při šetření doprav-
ních nehod
V současné době policisté šetří dopravní 
nehody i jiné delikty na základě pravo-
mocí, které vycházejí ze zákona o policii 
ČR a trestního řádu. Procesní postup je 
upraven trestním řádem, zákonem o Policii 
ČR a přestupkovým zákonem. Další speci-
fické postupy policistů při řešení případů 
dopravních nehod jsou upraveny interními 
akty řízení. 
Šetření dopravních nehod zasahuje do 
mnoha oborů a využití nejnovějších po-
znatků je nejen praktické, ale především 
slouží k objektivnímu posouzení míry 
zavinění jednotlivých aktérů mimořádné 
události. Pro důsledné a přesné uplatně-
ní postupů, ať už z oblasti psychologie, 
soudního lékařství, strojírenství, soudního 
inženýrství, nebo geodézie, planimetrie, 
či fotogrametrie a geometrie, využívají 
policisté další metodické pomůcky.

Zajištění a fixace stop 
Při ohledání místa dopravní nehody je 
hlavním úkolem vyhledání, zajištění a fi-
xace stop a jiných důkazů a skutečností 
rozhodných pro stanovení příčin nehody 
a zavinění pachatele.

Práce na místě činu spočívá ve správném 
posouzení a vyhodnocení stop. Jejich fixa-
ce a dokumentace je pilířem pro stanove-
ní průběhu nehodového děje. Při ohledání 
místa činu policista dokumentuje to, co 
vnímá svými smysly. Z toho vyplývá, že 
kvalita ohledání záleží na zkušenosti a od-
borné zdatnosti policisty, použití vhodných 
technologií fixování stop a dokumentační 
techniky. Po stanovení hranice ohledání 
a výchozího místa ohledání se jednotlivé 
stopy označí fotočísly. Podle okolností se 
zvýrazní poloha zraněných a mrtvých, 
místo střetu vozidel, konečné postavení 
vozidel sprejem nebo křídami.
V převážné většině případů jsou informa-
ce od přímých účastníků události doku-
mentovány písemně. Někdy je využíván 
i audio záznam pro zachycení výpovědí 
osob, které mohou poskytnout informace 
k šetřené události. I tento záznam je pře-
pisován do protokolární podoby. Při vy-
šetřovacích pokusech, znaleckých experi-
mentech nebo rekonstrukcích dopravních 
nehod jsou využívány pro dokumentování 
informací od účastníků i svědků události 
videozáznamy.
Výsledkem šetření každé dopravní nehody 
je protokol o nehodě, plánek dopravní 
nehody, fotodokumentace dopravní ne-

Práce na místě činu spočívá ve správném 

mocí, které vycházejí ze zákona o policii 
ČR a trestního řádu. Procesní postup je 
upraven trestním řádem, zákonem o Policii 

rozhodných pro stanovení příčin nehody 

Práce na místě činu spočívá ve správném 
posouzení a vyhodnocení stop. Jejich fixa-
Práce na místě činu spočívá ve správném 

Statistika dopravních nehod
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hody, úřední záznamy o provedených 
úkonech a vyhodnocení důkazů. 
Případy dopravních nehod zpracovává 
výpočetní technika a od roku 2003 začalo 
oddělení dopravních nehod Dopravního 
inspektorátu Policie ČR (ODN) využívat 
i digitální mapu Prahy upravenou pro 
účely dopravní policie, tzv. Geografický 
informační systém o dopravních neho-
dách (GIS). ODN využívá pro dokumento-
vání dopravních nehod moderní techniku 
i technologie – digitální fotogrammetrii, 
laserové zaměřovače, digitální fotoapará-
ty, záběry z dohledových kamer,  pracuje 
s GPS, apod.

Jedinečný systém GIS Nehody
„ Systém GIS Nehody by měl sloužit jed-
nak k tomu, aby veřejnost byla informová-
na o tom, kde se stávají nejčastěji nehody, 
s  jakými následky, kdo má v daných loka-
litách na dopravních nehodách účast, zda 
některá lokalita je zatížená dopravními 
nehodami, střety s chodci, zvláště s dětmi, 
kde  by se měli zaměřit dopravní inženýři, 
radní a další odborníci na řešení doprav-
ního problému – Dokonce v klíčových 
oblastech, v konkrétních místech, kde 
dochází nejčastěji k dopravním nehodám, 
využívá Dopravní inspektorát GIS k tomu, 
aby komunikace byla bezpečnější.“
Na pracovišti ODN jsou využívány pro 
tvorbu situačních plánků různé infor-
mační zdroje. Základ tvoří data Jednotné 
digitální mapy Prahy v měřítku 1:1000, 
které spravuje Institut městské informatiky 
v Praze a podrobná barevná celoplošná 
ortofotomapa Prahy v měřítku 1:5000. 
Dopravní značení s připojenou databází 
značek, vodorovné dopravní značení, 
videozáznamy z vozidlových kamer a da-
tabáze sloupů veřejného osvětlení jsou 
spravovány Technickou správou komuni-
kací. Tato data tvoří základ informačního 
systému GIS Nehody.
„V systému Lotus Notes udržujeme da-
tabázi lokálních plánků křižovatek po-

řízených fotogrametrií Rolleimetric ze 
snímků z vrtulníku, které aktualizují 
a doplňují data z GIS Nehody. Dále je 
v systému připojena databáze vybraných 
šikmých fotogrammetrických snímků. Vel-
kou perspektivu vidíme z využívání data-
báze snímků a videosekvencí pořízených 
z dohledových kamer specializovaným 
policejním pracovištěm, které umožňují 
snímkování místa nehody bezprostřed-
ně po nehodě, v některých případech 
videosekvence zachycují i samotný prů-
běh nehody.

V zahraničí sklidili obdiv
Z důvodů společenské poptávky na spo-
lupráci řady organizací působících na 
komunikacích a s cílem modernizace 
pracoviště ODN propojili policisté  data 
z Evidence nehod se souborem digitál-
ních map hlavního města Prahy a dopl-
nili je o specifické požadavky pracoviště. 
Výsledný produkt GIS Nehody je úspěšně 
využíván od roku 2003.

„Ze zahraničí máme ověřeno, že je to 
cesta správná a vlastně někteří kolegové 
v Německu, Holandsku, byli překvapeni, 
že už tento systém je u nás v provozu, že 
už ta myšlenka je na světě a realizuje se. 
Tvrdili, že by to u nich stálo spoustu pe-
něz. A vidíte, my jsme to, dokázali vytvořit 
z vlastního potenciálu, s použitím svých 
mozků, a natažením pracovního času. 
Policisté ze skupiny speciální dokumen-
tace ve spolupráci s Technickou správou 
komunikací vytvořili  systém na bázi jed-
notné digitální mapy,  která se využívá  
pro kreslení plánku dopravních nehod 
a zároveň pak pro vyšší statistickou část 
k sdělování veřejnosti, kde dochází k do-
pravním nehodám. V digitální mapě jsou 
velice přesně zakresleny relativně pevné 
body, zaneseny všechny sloupy veřejného 
osvětlení, v souřadném systému os x a y. 
Jsou tam zaneseny kanálové výpusti, 
zastávky tramvají, kolejová sít MHD. Tyto 
údaje jsou pak  zachyceny spolu s digitální 
fotografií místa dopravní nehody v počíta-
či, což je důležité pro upřesnění polohy. 
Na místě se pak nemusí tolik provádět 
šetření. My vlastně zkracujeme čas pobytu 
policistů na místě dopravní nehody. Pokud 
je provedena kvalitní digitální fotodoku-
mentace, potom můžeme z kanceláře vy-
hodnotit situaci na místě dopravní nehody 
s grafickým znázorněním  polohy vozidel. 
To si myslím, že není úplně špatné. Takže 
se už těžko dá podvádět a tvrdit, že to 
bylo jinak, např. že stopu nedoměřili, že 
byla kratší. Jsem přesvědčen o tom, že to 
je správná cesta, protože tento způsob 
šetření je objektivní. 
Pplk. Mgr. Václav Valenta se snaží  pre-
zentovat pozitivní výsledky práce policistů 
oddělení dopravních nehod Dopravního 
inspektorátu Policie ČR i na četných 
konferencích. „Je důležité, aby veřejnost 
o naší práci věděla víc a i z té druhé stra-
ny. Je třeba narovnat pokroucené mínění 
o policii.“                       Dáša Žaludová

Plánek z databáze Lotus, 
Systém Rolleimetric
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Letiště Praha – Ruzyně má k dispozici tři 
vzletové a přistávací dráhy, z nichž dvě 
umožňují přístrojový provoz s maximální 
kapacitou 36 pohybů (startů a přistání) 
letadel/h. Celková roční přepravní kapacita 
letiště v roce 2004 byla 6,6 mil. cestujících 
(teoretická kapacita), z toho 200 tisíc. Ces-
tujících na terminálu Jih a 6,4 mil. cestují-
cích na terminálu Sever. Provozní kapacita 
letiště je 203 tis. pohybů letadel/rok. Pro 
odbavení nákladů jsou k dispozici dva 
terminály, každý s kapacitou 100 tis. t/rok. 
V roce 2004 operovalo na letišti Praha 
– Ruzyně 50 společností na linkách pra-
videlných, 346 subjektů na linkách char-
terových. Pravidelná spojení do různých 
částí světa byla dále rozšířena, takže cel-
kový počet destinací jak  v Evropě, tak i na 
dalších kontinentech dosáhl v tomto roce 
počtu 108. Nejvyšší objemy cestujících byly 
odbaveny do evropských destinací Londýn, 
Paříž, Frankfurt n. M., Amsterdam, Kodaň, 
Moskva, Manchester a Zurich.
 V roce 2004 bylo na letišti Praha – Ruzy-
ně odbaveno celkem 9696,4 tis. cestujících 
(při překročení kapacity), což představuje 
oproti roku 2003 rekordní meziroční nárůst 
o 2,2 mil. cestujících (28,9  %). Počátkem 
prosince letošního roku 2005 byl odbaven 
již 10ti miliontý cestující. Dokonce roku 
by to mělo být 11 milionů cestujících, což 
představuje cca 13 % nárůst. Dne 17. ledna 
2006 bude otevřena nová odbavovací hala, 
která umožní zvýšit kapacitu odbavených 
cestujících na 15 milionů. Z uvedeného 
množství bylo 83  % cestujících přepraveno 
na linkách pravidelných, zbývajících 17  % 
na linkách nepravidelných. Nejvíce cestu-
jících bylo odbaveno v srpnu (1068,5 tis. 
osob), nejméně v lednu (495,5 tis. osob). 
Ve srovnání s rokem 2003 bylo dosažené 
měsíční maximum v roce 2004 o 22,7  % 
vyšší.
 Počet pohybů letadel loni činil 144 962 
pohybů/rok, což je o 29 206 pohybů více 

než v roce 2003 (nárůst o 25,2 %). Nejvyš-
ší počet pohybů (14 062) byl zaznamenán 
v srpnu, nejnižší (8 714) v únoru. Ve srov-
nání s rokem 2003 byl maximální měsíční 
počet pohybů v roce 2004 o 26,1 % vyšší.
 V nákladní přepravě bylo v loňském 
roce odbaveno 46 884  t zboží a 5 201,3  t 
pošty. Celková přeprava nákladu tak do-
sáhla hodnoty 52 086  t a byla oproti roku 
2003 vyšší o 12,5 %. Nejvíce nákladu bylo 
přepraveno v prosinci (5223,5 t), nejmé-
ně v lednu (3461,4t ). Měsíční maximum 
bylo v roce 2004 o 23,2 % vyšší než v roce 
2003.
 Po roce 1991, který byl osobní přepravě 
nejslabší od roku 1982, začal počet od-
bavených cestujících prudce růst, takže již 
v roce 1993 byly překonány nejvyšší hod-
noty předchozí historie letiště (cca 2,2 mil. 
cestujících/rok v letech 1978–79). Součas-
ně vzrůstající i počty pohybů letadel. Také 
přeprava nákladů stále vzrůstá a v dlou-
hodobém průměru již takřka dosahuje 
hodnoty nejvyšších průměrných výkonů 
dosažených v minulosti. Ve srovnání s léty 
1981–90, kdy průměrný roční výkon činil 
35,4 tis. t/rok, je průměr let 1995–2004 
(35,1 tis. t/rok) nižší pouze o 0,9 % a roční 
objem nákladní přepravy dosažený v roce 
2004 je nejvyšší za posledních 24 let.
 Od centra města, kde je umístěn vnitro-
městský terminál, je letiště Praha – Ruzyně 
vzdáleno cca 11 km. Pro letecké cestující 
je spojení zajištěno speciální autobusovou 
dopravou, kromě toho letiště obsluhují 

dvě rychlé linky městské autobusové do-
pravy směřující ke konečným stanicím 
tras metra v Dejvicích (A) a ve Zličíně 
(B). Další autobusové linky jsou vedeny 
přes Břevnov a Motol do Jihozápadního 
Města. K dispozici je taxi doprava pro-
vozovaná jednak osobními automobily, 
jednak minibusy (linkové taxi) a operuje 
zde řada půjčoven automobilů. Převa-
žující podíl při zajišťování přepravy osob 
mezi letištěm a městem má individuální 
automobilová doprava.
 Celkový počet odstavných a parkova-
cích stání sloužících v severní části areálu 
letiště (tj. v okolí hlavní odbavovací bu-
dovy) veřejnosti, zaměstnancům letiště 
a různým firmám, které mají na letišti 
svá pracoviště, činí cca 6400 stání. Počet 
stání byl v roce 2004 mírně snížen, neboť 
z důvodu výstavby dalšího terminálu bylo 
zrušeno veřejné venkovní parkoviště pro 
krátkodobé stání. Pro veřejnost je k dis-
pozici v parkovacím objektu C přes 2700 
stání, dalších 332 stání je zde vyhrazeno 
pro potřeby půjčoven automobilů. Pro 
potřeby imobilních osob je vyhrazeno 
63 stání. Součástí služeb poskytovaných 
parkingem C je i možnost odstavu auto-
busů. V jižní části areálu je pro veřejnost 
vyhrazeno 125 parkovacích míst.
S postupným rozšiřováním kapacity od-
bavení cestujících dochází i k rozšiřování 
počtu parkovacích míst a návazných pře-
pravních možností.

Součástí systému pražské dopravy je i letecká doprava

LETECKÁ DOPRAVA V PRAZE

Letecká doprava osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na 
letišti Praha – Ruzyně. Ostatní tři letiště v pražském prostoru (Točná, Kbe-
ly, Odolená Voda) slouží většinou jiným, speciálním účelům. 
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Trolejbusy projely Prahou naposle-
dy před 33 lety – když pomineme 
kuriózní ojedinělou jízdu trolejbu-
su poháněného na přívěsný naf-
tový agregát (protože v hlavním 
městě už není instalované trolejo-
vé vedení s elektrickým proudem) 
v roce 2001 po Kobylisích. Byla to 
ale jen zkušební jízda brněnského 
autobusu, jednoho ze tří, které 
byly určené na export do Bulhar-
ska. Snad se některému pamětní-
kovi tenkrát zaleskla i slza v očích, 
když si vzpomněl, jak trolejbusem 
jezdil kdysi dávno třeba do školy. 
Zdá se, že trolejbusům už je v Pra-
ze odzvoněno, i když v jiných měs-
tech jezdí. Mají totiž své přednosti.

Několik trolejbusových tratí existovalo 
na území bývalého Československa už 
před první světovou válkou. Neměly ale 
dlouhého trvání, většinou kvůli technic-
kým problémům a proto, že se zkrátka 
nevyplácely. Elektrický vozík s dvojitým 
trolejovým vedením předtím předvedli 
na výstavě v Pardubicích v roce 1903 F. 
Křižík s V. Listem. Tyto historické vozy se 
v Praze nejprve neobjevily. Dřív jezdily na 
Slovensku, v Českých Budějovicích a po-
slední předválečné trolejbusy brázdily 
ulice v Českých Velenicích do roku 1916. 
Od té doby se na jejich další znovuzroze-
ní  čekalo dvacet let.
Prvním městem s moderními trolejbusy 
se pak přece jen stala Praha. Pražské 
Elektrické podniky vážně uvažovaly o za-
vedení trolejbusů již v letech 1927–1928 
(první zmínky jsou sice již od roku 1901, 
zvažovaly se různé varianty tras, ale bez 
rozhodnutí). Od záměru k jeho uskuteč-
nění to však trvalo ještě několik let. Jako 

Na trolejbusy v Praze zbyla jen vzpomínka

nedílná součást městské hromadné do-
pravy začaly trolejbusy fungovat v roce 
1936. Vlastní stavba trati od schválení 
záměru v roce 1935 trvala jen rok!
Původně bylo několik variant. Trasy z Vác-
lavského náměstí do Karlína, z Vysočan 
do Kbel, ze Smíchova do Zbraslavi a Ště-
chovic a z Vypichu do Hostivice.

První pravidelná trolejbusová trať pro 
provoz s cestujícími ale byla schválená na 
cestování mezi Hanspaulkou a Ořechov-
kou. Začínala u kostela Sv. Matěje a ved-
la ulicemi Šáreckou, Na pískách, přes Bo-
řislavku, Starodejvickou a Na Ořechovce. 
Končila na křižovatce s Pevnostní ulicí. 
Začala tak nová éra dopravy.
Trať splňovala hlavní podmínky: například 
většinou kopcovitý terén, optimální délku, 
kvalitní povrch vozovek, snadnou dosa-
žitelnost opravárenských dílen i možnost 
zavedení náhradní dopravy v případě 
poruchy.
Trolejbusová linka K jezdila v patnáctimi-
nutových intervalech. Nahradila původní 
autobusovou linku K. Lidé s ní jezdili i jen 
ze zvědavosti a jako na výlet. Zatímco 
o víkendech byly trolejbusy plné, ostatní 
hromadné dopravní prostředky měli ces-
tujících minimálně.

TROLEJBUSY V PRAZE

Trolejbusy projely Prahou 
naposledy před 33 lety
Trolejbusy projely Prahou 
naposledy před 33 lety

Zahájení trolejbusového provozu 
28. srpna 1936.

Ukončení provozu 15. října 1972.

Trolejbus Tatra T400 č. 403 v garážích Vršovice (J. Kovář, ze sbírky T. Dvořáka)

Vůz poslední trolejbusové linky v Praze 14.6.1972 (Ing. I. Mahel)
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provozu v libeňsko-čakovickém sekto-
ru, které bylo o několik měsíců později 
označeno za trvalé. Začaly se rušit i další 
jednotlivé linky. Od roku 1970 začaly na 
zbylých tratích jezdit místo Tater Škodovky. 
V podstatě už jen prodlužovaly agonii.

15. října 1972 vyjely trolejbusy do praž-
ských ulic naposledy a po půlnoci 16. 
října byl jejich provoz ukončen. Poslední 
trolejbus, prototyp T 401, je dnes v br-
něnském technickém muzeu.
Ještě rok po ukončení trolejbusové do-
pravy následovala likvidace trolejového 
vedení i vozidel. Ostatní města, kde 
trolejbusy jezdily a ještě jezdí, je nechtě-
la, protože měla modernější typy. Pár 
„kousků“ skončilo v soukromých rukou 
jako rarita.

Jen několik let po roce 1972, kdy trolej-
busům zazvonil v hlavním městě umírá-
ček, se projevila ropná krize, ale trolejbu-
sy už Praha neměla. Začalo se uvažovat 
o jejich návratu, hlavně na sídliště, nej-
nadějněji to vypadalo na přelomu 80. 
a 90. let. V roce 1991 vznikla dokonce 
v Hostivaři divize Trolejbusy a Opravny 
MHD, ale kvůli tomu, že se nikdo neměl 
k financování nových trolejových tratí, 
z návratu trolejbusů sešlo. Vše se odložilo 
na neurčito. V mnoha městech, i men-
ších, dnes ale trolejbusy jezdí. Například 
v Mariánských Lázních, Chomutově nebo 
v Hradci Králové.

Časem se ale ukázalo, že místy je linka 
přetížená a na pomoc jí musely přispě-
chat autobusy. Pak byla posílená dalšími 
trolejbusy.

Rozvoj trolejbusové dopravy ale zmrazila 
druhá světová válka. Vznikla nová linka, 
která fungovala vlastně jako jediná – 
mezi Smíchovem a Walterovou továrnou. 
Sloužila pravděpodobně především kvůli 
zbrojnímu průmyslu. Přesto se i v do-
bě okupace nepřestalo o trolejbusech 
uvažovat jako o dopravním prostředku 
budoucnosti a vznikaly projekty na různé 
tratě. Válka je ale všechny zastavila.
Až po ní začala mohutná expanze trolej-
busů. Od roku 1947 začala sloužit stře-
šovická a jinonická trať. A stavěly se další. 
V Libni, Letňanech, Čakovicích, Chuchli, 
na Strahově, Smíchově, Pankráci, Vino-
hradech, a tak dál, i v centru Prahy. S  
garážemi Klíčov a Kačerov se počítalo 
jako s trolejbusovými vozovnami… 

Trolejbusová doprava byla na vrcholu 
v letech 1958–1959, kdy jezdilo 179 
vozidel značky Tatra na jedenácti lin-
kách celkem  po 48 kilometrů dlouhých 
tratích.
Slibný rozvoj se ale v 50. letech zastavil 
a mnoho dalších projektů zůstalo jen na 
papíře. Hlavní myšlenkou bylo odleh-
čit tramvajové dopravě. Velký význam 

trolejbusům přikládat Generální návrh 
trolejbusové tratě a posléze Výhledový 
plán Dopravního podniku hl. m. Prahy do 
roku 1960. 

Jenže v polovině 60. let se pohled na tro-
lejbusy zásadně změnil. V nové koncepci 
se už počítalo se zrušením jejich sítě. K to-
mu také došlo.

Důvody zastavení trojelové dopravy byly 
v zásadě politické, i když se jich později 
nalezlo mnohem více. Socialistický stát 
se začal orientovat na „levnou sovětskou 
ropu“, která měla po výstavbě ropovodu 
pokrývat naše potřeby. A pokud by vypuk-
la válka, lidé by se přece lépe evakuovali 
autobusy…

Na ekologii – trolejbusy samozřejmě 
v Praze nezamořovaly ovzduší výfukovými 
plyny – se vůbec nehledělo.
Přímo ničivou likvidaci trolejbusů rozpou-
tal  9. červenec 1965, kdy se na Proseku 
propadla vozovka do starých pískovcových 
chodeb. Následovalo okamžité přerušení 

TROLEJBUSY V PRAZE

Trolejbus Tatra T400 č. 403 v garážích Vršovice (J. Kovář, ze sbírky T. Dvořáka)

Trolejbus Tatra T 400

Trolejbus Škoda 1 Tr 
z roku 1936

Trolejbus Škoda 8 Tr na Strahově (T. Dvořák)

Prototyp trolejbus Tatra T401 
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PREVENCE KRIMINALITY - KAPSÁŘI

Buďte opatrní
- Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Kontrolujte uzavření tašek a zavazadel. Nejvýhodnější z hlediska 
bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším zapínáním.
- Nenechávejte peněženku, doklady či mobilní telefon navrchu kabelky nebo nákupní tašky. Osvědčuje se v praxi pro 
jistotu zabalit v kabelce peněženku do šustivého sáčku. Uslyšíte, když se vám někdo bude do kabelky dobývat.
- Nevystavujte zbytečně na odiv cenné věci či větší finanční hotovost.
- Nenoste peníze, doklady nebo jiné cennosti v batohu na zádech, kam si sami nevidíte.
- Nenechávejte si napsaný PIN u karet do bankomatu. 
- Své osobní věci, doklady neodkládejte na pulty a přepážky či do nákupních košíků.
- Velmi riskantní je odkládání tašek a kabelek v restauracích nebo jejich zavěšování na opěradlo 
židle. Stejně musíte dávat pozor i na kabáty tam, kde není šatna a necháte je někde na věšáku.Totéž 
platí i v případě fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných cenností.
- Pro maminky s kočárky platí: Když jdete do obchodu třeba na minutu, kromě dítěte vezměte s se-
bou i předešlý nákup a v kočárku nechte jen to nejnutnější. 
Pokud se stanete obětí nebo svědkem krádeže, nahlaste to na policejní linku 158.  

Už nyní, poprvé po deseti letech, díky 
tomu počet drobných krádeží v hlavním 
městě konečně klesl. V Praze se pohybují 
ve zvláštní protikapsářské akci desítky 
policistů navíc. Jak řekl Vladimír Veselý 
z policejního oddělení pro Prahu 1, 6 a 7, 
v centru města se už podařilo snížit počet 
krádeží o polovinu. Místo průměrných 
zhruba 20 případů denně jich teď policisté 
řeší osm až deset.
Předvánoční ruch, kdy do hlavního měs-
ta přijíždějí na nákupy i mimopražští, 
a z různých důvodů také zahraniční hos-
té, to je pravý čas žní pro zloděje. Městu 
bohužel nedělají jen ostudu, ale také 
finanční škody. Okradení cizinci se sem už 
nevrátí a navíc svou zkušenost řeknou dál. 
Nešťastní Pražané a venkované přicházejí 
často o velké sumy připravené na dárky 
a také o doklady. Proto se město i policie 
snaží zlodějům jejich spády znemožnit.
Kromě více policistů v ulicích má pomoci 
i jiná forma prevence.V městské hromad-

Praha vytáhla do 
boje proti kapsářům

Pražský magistrát vyhlásil válku kapsářům. Kampaň „Pozor na krádeže“ 
potrvá až do února. „Ve městě bude po celou tu dobu také více policistů,“ 
říká náměstek primátora Jan Choděra.

né dopravě se objevují  plakáty a výrazné 
samolepky, které varují před kapsáři. 
Upozornění na krádeže je v češtině a an-
gličtině. Na jednom z plakátů dominuje 
i známý poručík Columbo, který by měl 
pomoci učinit řádění kapsářů přítrž.
Policisté v hlavním městě dostávají během 
roku v průměru  asi 20 hlášení kapesních 
krádeží denně. Nejméně polovina z nich 
se odehrává v centru. Ale spousta lidí nic 
nenahlásí. „Já jsem to udělala v zásadě 
jen pro pořádek. Jela jsem metrem a když 
jsem přijela do práce, zjistila jsem, že ne-
mám peněženku. Uvědomila jsem si, že 
na jezdících schodech z metra jsem ucítila 
nějaký tlak na kabelku, ale myslela jsem 
už na úkoly v práci, tak jsem tomu nevě-
novala v ten moment pozornost,“ svěřila 
se Květa P. z Prahy 5. Policisté jí řekli, že 
existují páry zlodějů, kteří se specializují 
právě na tento způsob okrádání lidí, 
namačkaných v dopravních špičkách na 
schodech z metra na sebe.
V Praze je několik rizikových lokalit, kde se 
krade jak na běžícím pásu. Smutně vyhlá-
šená  je například tramvaj číslo 22, která 
jezdí na Pražský hrad. Kapsáře přitahuje 
proto, že v ní jezdí na Hradčany turisté. 
Zloději se stahují také k Andělu nebo na 
Karlovo náměstí. Kradou přímo v tram-
vajích, autobusech a metru, ale také na 
nástupních ostrůvcích. Je snad zbytečné 
připomínat, že většinou pracují v partách. 
Jeden peněženku ukradne, hned ji dá 
komplicovi, který ji pošle dalšímu… 

Bohužel, varování před kapsáři se do-
stává i do turistických průvodců a dělá to 
ostudu celé republice. Horší  jsou osob-
ní zkušenosti cizinců. Obětí kapsářů se 
stávají i významné osobnosti. „Okradli 
tu i viceprezidenta mezinárodní lékařské 
společnosti, který sem přijel na kongres,“ 
stýská si šéf Pražské asociace kongresové 
turistiky Michael Hvížďala. Americký host 
v Praze přišel nejen o peníze, ale také 
o kreditní karty a doklady. A zřejmě se už 
nikdy nebude snažit o to, aby se kongres 
konal právě v našem hlavním městě.
Kampaň „Pozor na krádeže“ je naplá-
nována ještě kromě zimních měsíců na 
červenec a srpen příštího roku.  
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Na přelomu listopadu 
a prosince jsme oslavili již 
dva roky od zahájení pro-
vozu tramvajové trati na 
Barrandov.
Smělá stavba, která dominují dva mosty 
a dva tunely, po dlouholetém odkládání 
a rozsáhlých přípravách vznikla velmi 
rychle. Jen pro připomenutí: základní 
kámen byl „poklepán“ ve středu 24. říj-
na 2001, slavnostním zahájení provozu 
pak proběhlo v pátek 28.listopadu 2003 
a pravidelný provoz vypuknul druhý den, 
tj. v sobotu 29. listopadu 2003. 
 Již během výstavby převažovaly kladné 
reakce od místních občanů, kteří v nové 
tramvajové trati oprávněně viděli šanci 
pro výrazné zlepšení kvality dopravy. Na 
počtu přepravených osob je skvěle vidět, 
že nová tramvajová trať se stala přepravně 
velmi úspěšnou. Před zavedením tramva-
jové dopravy na Barrandov cestovalo 
autobusovými linkami č. 126, 128, 246, 
247 a 248 v ranní maximální hodině cca 
2 900 osob/hod. při nabídce cca 3 100 
osob/hod. V lednu 2004 ve stejné ma-
ximální ranní hodině, tj. již v tramvajích, 
vzrostl počet přepravených osob na 3 520 
osob/hod. při nabízené kapacitě tramvají 
3 150 os/hod. A to nepočítáme, že někteří 
cestující nadále používají autobusové linky 
246 a 248.
 Při zahájení provozu byly na Bar-
randov vedeny tramvajové linky 12, 14, 
20 a v noci 54. Zejména linka 20 byla 
pro leckoho velkým překvapením, ale 
s odstupem můžeme říci, že to byl velmi 
úspěšný počin. Poměrně rychlé tangenci-
ální spojení Prahy 5 s Prahou 6 do té doby 
v tramvajové dopravě nikdy neexistovalo, 
poněkud těžkopádně a za hranicí svých 
možností jej suplovala autobusová linka 
217. Pro výše uvedené značné vytížení, 
resp. přetížení stávajících tramvajových li-
nek vznikla dodatečně od 1. září 2004 po-
silová linka 13 v trase Sídliště Barrandov 
– Smíchovské nádraží, která je v provozu 
pouze v ranní špičce pracovního dne. Jako 
jediná z denních barrandovských linek je 
vedena v sestavě 1xT, která zvýšila nabí-
zenou kapacitu o dalších 525 osob/hod. 
a pokryla tak rozdíl zjištěný průzkumem. 
Oproti původní autobusové lince 501 také 
značně vzrost zájem o dopravu v noci. Zá-
roveň se zahájením provozu tramvají na 
Barrandov došlo, formou přípoje od linky 
54, k zavedení noční dopravní obsluhy 
Lochkova a Černošic, což byla první noční 
linka PID mimo Prahu.
 V zastávkách tramvajové trati Hlubo-
čepy – Sídliště Barrandov byl instalován 
zastávkový informační systém pro cestují-
cí. Cestující tak má možnosti nejen získat 
informace o plánovaných spojích MHD 
prostřednictvím dotykových obrazovek, 
ale především dostane informaci o času 
zbývajícím do odjezdu nejbližšího spoje 
každé linky. Každý panel obsahuje čtyři 

TRAMVAJE NA BARRANDOV

Již dva roky jezdíme 
tramvají na Barrandov

řádky, na který se v časové posloupnosti, 
zbývající do odjezdu vlaku, zobrazují jed-
notlivé spoje. Panely zobrazují číslo linky, 
směr jízdy ( konečné zastávky, do které 
spoj jede ) a čas zbývající do odjezdu spo-
je. V případě potřeby je možné odeslat na 
tyto panely informaci pro cestující formou 
běžícího textu.
 Již během stavby tramvajové trati 
na Barrandov byly prověřovány možné 
mimořádné události ( MU ), zejména 
s ohledem na specifické zvláštnosti tratě. 
V tomto ohledu se současně prověřovaly 
možnosti likvidace a zavedení náhradní 
autobusové dopravy. Přímý střet s ostat-
ními účastníky provozu je v podstatě 
omezen pouze na dvě křížení s pozemní 
komunikací – s ulicí Sliveneckou a s ulicí 
Do Klukovic. Obě úrovňové křížení jsou 
osazeny světelnou signalizací s nepřetr-
žitým provozem. Přesto na těchto přejez-
dech došlo za dobu provozu ke 3 střetům 
( 2 x s osobním automobilem na křížení se 
Sliveneckou, 1 x se Zdravotní záchranou 
službou na křížení s ulicí Do Klukovic ). Ve 
všech případech byla signalizace v činnosti 
a dle křížení s ulicí Do Klukovic ). Ve všech 
případech byla signalizace v činnosti a dle 
předběžného zjištění řidiči osobních auto-
mobilů a Zdravotní záchranné služby tuto 
signalizaci nerespektovali.
 Tramvajová trať je atypická dvěma 
mostními estakádami a dvěma poměrně 
dlouhými podjezdy. Bylo tedy nutné brát 
v úvahu možnosti vzniku MU právě v těch-
to úsecích.
Konkrétně tyto úseky byly podrobeny ana-
lýze všech možností, protože kromě sa-
motné likvidace vzniká i nutnost evakuace 
cestujících z tramvaje. Byl vytvořen soubor 
možných MU, mezi které patří například 
střet tramvaje s chodcem, technická záva-
da vlaku, nevolnost cestujícího, vykolejení 

nebo poškození traťové součásti. Na zákla-
dě těchto možností a místa vzniku MU byl 
sestaven postup samotné likvidace, který 
obsahuje jednotlivé rozfázování likvidace: 
převzetí MU, prvotní kroky dle okamžitého 
zhodnocení situace ( zastavení provo-
zu, žádost o zásah složek Záchranného 
integrovaného systému, zavedení NAD, 
informování cestujících), zdokumentování 
situace, obnovení provozu. V postupu ne-
chybí ani jednotlivé přístupové cesty pro 
příjezd likvidačních složek. Pro zastavení 
provozu v jednotlivých úsecích nebo na 
celé trati má provozní dispečink k dispozici 
technické zařízení umožňující zastavení 
provozu na dálku. Do 15. listopadu 2005 
byla na Barrandovské trati zaznamenáno 
celkem 44 mimořádných událostí. Do 
tohoto data nedošlo k MU, při které by 
bylo nutné evakuovat cestující z tramvaje 
ve ztíženém úseku, tj. na estakádě nebo 
v podjezdu. Postupy k likvidaci zmíněných 
MU jsou však připraveny a praktickým ná-
cvikem i ověřeny.
 Již dlouho se mluví o prodloužení trati 
směrem k Holyni. Smyčka Sídliště Barran-
dov byla vždy prezentována jako dočasná 
do roku 2010, protože na jejím místě mají 
být postaveny další byty. Jaká je situace 
nyní? Na základě výsledků studie z letošní-
ho roku, kde bylo předmětné prodloužení 
TT prověřeno v 4 variantách ( 2 krátké – se 
smyčkou jihovýchodně od Holyně – dle 
platného ÚP SÚ hl. m. Prahy a 2 dlouhé, 
s novým umístění smyčky jihozápadně od 
Holyně, pro vytvoření vazby na Slivenec ), 
je připravována změna ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
kterou má být potvrzena prodloužená vari-
anta tramvajové trati.
 Je toho ještě hodně, co by se dalo o trati 
na Barrandov napsat, něco je třeba si ne-
chat i do příštích čísel našeho měsíčníku.
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Od roku 2004 vzniká ve výrobních halách Škoda Trans-
portation nová tramvaj pro Prahu 14T. Zájem o tento typ 
tramvaje je dnes již za hranicemi České republiky a pět 
jejich souprav bude vyrobeno také pro polské město 
Wroclaw. V minulých dnech proběhly zkušební jízdy tolik 
očekávané nové tramvaje pro Prahu právě na domácí 
půdě v Plzni. Po jejich úspěšném absolvování mohli jejich 
zkušební premiéru spatřit Pražané 13. prosince v ulicích 
našeho hlavního města. Nové vozidlo bude především pro 
řidiče významnou novinkou. Ovládání je jednodušší, navíc 
si řidič musí zvyknout, že tramvaj bude dělat něco sama za 
něj. Obloukem již nebude možné projet větší rychlostí, než 
je povolená, neboť řídící systém bude vyhodnocovat polo-
hu, sklon a rychlost vozidla a samozřejmě bude také zále-
žet na nastaveném provozním systému. Podle vedoucího 
projektu Pavla Turanta je čtrnáctka živým vozidlem, které 
je vybaveno dostatečným výkonem a dodává, že co se týče 
výkonu, je nová tramvaj nejlepším vozidlem v Evropě.

Vánoční dárek pro Prahu

Po estakádě Krejcárek projela první auta
O čtrnáct dní dříve, 
než se původně plá-
novalo, začala sloužit 
nová silniční estakáda 
Krejcárek. První řidiči 
dílo dlouhé 309 metrů, 
které kopíruje přilehlý 
most pro tramvaje, 
vyzkoušeli začátkem 
prosince. 

 Stavba přinese plynulejší provoz mezi Žižkovem a Libní. 
Auta už nebudou muset stát v kolonách na klikaté staré silnici 
a také přejíždět koleje v ulici Pod Plynojemem.
 Přemostění přechází na nájezdové těleso, které ústí na 
křižovatce Švábky, kterou v příštích letech čekají velké úpravy. 
Příští rok chce město zahájit protažení Pobřežní ulice směrem 
k Palmovce, což mj. uleví přecpané Sokolovské třídě.
 Most, překonávající výškový rozdíl 30 metrů, obsahuje jeden 
z nejmodernějších automatických rozmrazovací systémů, který 
v případě potřeby vozovku sám ošetří, poznamenal Tomáš Mrá-
zek, mluvčí TSK, která se o něj bude starat. Existuje ještě na pěti 
místech v Praze.
 „Stavba výrazně pomůže občanům Prahy 8 nejen z hlediska 
lepší průjezdnosti, ale i lepšího životního prostředí,“ věří mluvčí 
obce Tomáš Kňourek.
 Premiér Jiří Paroubek ( ČSSD ), který se účastnil slavnostního 
přestřižení pásky, uvedl, že estakáda stála 140 miliónů korun.
 Budovala se v rámci projektu Nové spojení, jehož cílem 
je zlepšit dostupnost mezi pražskými nádražími a také Stře-
dočeským kraje. 
Součástí jsou i tu-
nely v hoře Vítkov. 
Podle Paroubka 
celé dílo vyjde na 
devět miliard ko-
run. V roce 2010 
by práce měly být 
ukončeny.

Proč jedna nehoda ucpe celé město
Stačí jedna malá nehoda a doprava v hlavním městě se může 
změnit v peklo. To názorně ukázala nehoda kamionu na Barran-
dovském mostě. 
 Dlouhé kolony aut postupně zablokovávaly téměř celou le-
vobřežní část Prahy. Z ucpaných silnic nebylo úniku. „Auta stála 
hluboko do Zlíchovského tunelu, byla to skoro dvoukilometrová 
kolona,“ popsal nehodu cestující, který ji viděl z autobusu jedoucí-
ho směrem na Smíchov.
 Proč se však kvůli drobným srážkám zablokují celé ulice a klí-
čové komunikace  ?
 Hlavní příčinou je to, že v Praze jezdí hodně aut po několika 
málo důležitých tepnách. 
 Tyto důležité komunikace, jako je například Barrandovský 
most, se tak dají jen těžko objet. Nové úseky dálničního obchvatu 
kolem Prahy i městského okruhu, které by městu citelně ulevily, se 
téměř nestaví. „Praha je také jiné město než Paříž, která má široké 
bulváry. Převážně úzké ulice našeho hlavního města tolik aut ne-
dokážou pojmout, řekl Petr Moos z fakulty dopravní ČVUT.
 Možnosti, které by dokázaly alespoň zmírnit důsledky doprav-
ních kolapsů, jsou velmi omezené a ucpaných ulic Prahu zbavit 
nemohou. Světelné informační tabule, jež jsou umístěny na dů-
ležitých místech, by mohly varovat řidiče, aby do místa kolapsů 
vůbec nejezdili. „To by pomohlo sice jen z pěti až deseti procent, 
ale přece jen je to pomoc,“ říká další dopravní odborník z ČVUT 
František Lehovec.
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Výluka tramvajové trati na Bubenském nábřeží skončila
V termínu od 1. září 2005 probíhala výluka tramvajové tratě v úseku 
Vltavská – Dělnická. Jejím hlavním důvodem byla oprava povod-
ní zasažené části Bubenského nábřeží. Investorem akce je odbor 
městského investora. Kromě opravy tramvajové tratě v úseku od 
křižovatky Bubenské nábřeží/Argentinská po křižovatku Bubenské 
nábřeží/Komunardů probíhala souběžná rekonstrukce vozovek 
a chodníků a dále instalace základů protipovodňových bariér. Pro-
stor pod tramvajovou tratí byl zajišťován injektáží, poté byla zaháje-
na obnova podkladních asfaltových vrstev a následně pokládka BKV 
panelů v původní stopě. Požadavek na zachování plynulého provozu 
v Argentinské ulici si vyžadoval etapové provádění prací na tomto 
extrémně zatíženém křížení tramvajové trati s vozovkou. Současně 
během výluky proběhla oprava tramvajové trati v ulici Komunardů. 
Snímek zachycuje stav prací k 10. listopadu 2005. Práce mají být 
podle plánu ukončeny 15. prosince 2005. 

Rekord lanovky v ZOO Praha
 Letošní sezóna lanové dráhy v zoologické zahradě v Praze na-
vázala na loňskou velice úspěšnou sezónu. Vlivem chladného po-
časí se sice zahájení provozu zdrželo, ale příznivé říjnové počasí 
tuto ztrátu napravilo. Od roku 1981, kdy se jejím provozovatelem 
stal Dopravní podnik hl. m. Prahy, přepravila lanová dráha více 
než čtyři miliony cestujících.

 Historie lanové dráhy v zoologické zahradě ale začala již 
před rokem 1981. Záměr zatraktivnit trojskou zahradu výstavbou 
lanové dráhy se zrodil již v roce 1966 a v roce 1972 začala její 
stavba. Lanovou dráhu začal provozovat Středočeský park kultury 
a oddechu, ale jen do srpna 1978, kdy byl provoz zastaven. Stát-
ní odborný technický dozor tehdejšího Federálního ministerstva 
dopravy při namátkové kontrole zjistil závady v kvalifikaci obslu-
hy, výkonu činnosti a vedení dokumentace. Národní výbor hlav-
ního města Prahy proto požádal Dopravní podnik, aby pomohl 
vlastníkovi lanové dráhy ZOO Praha ji opět uvést do provozu. Psal 
se duben 1981 a na technickém zařízení se tato odstávka proje-
vila. Pracovníci chrudimské Transporty, respektive jejího závodu 
Tramontáž, do poloviny roku vyměnili dopravní lano a odstranili 
všechny další závady, aby byla potvrzena způsobilost k provozu 
pro veřejnost.

 1. července 1981 se cestující opět mohli rozhlédnout po okolí 
ze sedaček lanové dráhy. Po vydání souhlasu odboru dopravy 
Národního výboru hlavního města Prahy k trvalému provozu v ro-
ce 1982 byla lanová dráha v březnu 1983 převedena do majetku 
Dopravního podniku hlavního města Prahy – Metro, koncernový 
podnik. Od té doby, s výjimkou konce sezóny 2002, kdy ji postih-
la ničivá povodeň, přepravoval návštěvníky ZOO každou sezónu 
bez přerušení.

 Počínaje rokem 2003 došlo k nárůstu zájmu návštěvníků 
ZOO o přepravu lanovou drahou. Tento trend pokračoval i v le-
tech 2004 a 2005. V letošní sezóně přepravila od 30. dubna do 
30. října 240 239 cestujících. Snahou všech zainteresovaných za-
městnanců služby Dopravní zařízení je navázat na tento úspěšný 
vývoj i v příští sezóně.

 Po ukončení provozu jsou postupně prováděny kontroly 
celého zařízení. Po prohlídce převodovky byla provedena defek-
toskopická kontrola dopravního lana před 
další sezónou. Do jarního zahájení provozu 
musí být také provedeny další stanovené 
kontroly, revize, prohlídky a zkoušky, na je-
jichž základě je možné lanovou dráhu pro 
veřejnost provozovat.

Parkoviště má ulevit centru
Nové parkoviště v podzemí Kongresové-
ho centra (KCP) v Praze 4 uleví automobi-
ly přetíženému centru metropole. Praža-
nům i návštěvníkům města nabízí za 35 
korun za hodinu dalších 120 míst k stání. 
Na jejich aktuální volný počet bude řidiče 
upozorňovat naváděcí systém na dálnici směrem od Brna.
„Rozšíření parkovacích míst samozřejmě vítáme. Ulehčí to ne-
sporně zdejší dopravní zátěži,“ uvedl starosta Prahy 4 Bohumil 
Koukal (ODS).
Vybudováním nových parkovacích ploch se jejich celkový počet 
v KCP zvýšil na více než tisícovku, z toho je 287 krátkodobých 
stání pro veřejnost.stání pro veřejnost.

celého zařízení. Po prohlídce převodovky byla provedena defek-
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Zlý sen řidičů – Barrandovský most 
Pro řidiče už tak kritické místo jako je mimoúrovňová křižovat-
ka pod Barrandovem v Praze 5, uzavřela nehoda zahraničního 
kamiónu. A s ní samozřejmě většinu smíchovských komunikací. 
Nekonečné šňůry aut znehybněly od plzeňské výpadovky až po 
centrum města. Zoufalí v této časté situaci jsou zejména řidiči 
záchranek.
 Podle mluvčí pražské policie Evy Miklíkové se na křižovat-
ce stanou průměrně dvě dopravní nehody týdně. Podotkla že 
havarují nejen kamióny, ale také osobní automobily.  Na místě 
je zdrsněný povrch, světelné naváděcí tubusy a automatický 
posyp. Praha už všechna bezpečnostní opatření udělala, je to 
problematický úsek,“ popisuje jednu z komplikovaných částí 
křižovatky, sjezd z Barrandova na Barrandovský most, radní 
Radovan Šteiner (ODS). Doplácejí na ni hlavně řidiči kamió-
nů, kteří pod kopcem nad těžkým vozem ztrácejí kontrolu pro 
nedostatek vzduchu v brzdných systémech. Problém podle Štei-
nera spočívá v tom, že komunikace slouží k jinému účelu, než 
k jakému byla vybudována. Nájezdy by měly využívat převážně 

osobní automobily, dlouhá léta je však přetěžují v obrovském počtu i těžké kamióny, které metropolí pouze projíždějí. „Stát musí co 
nejrychleji dostavět příslušnou část Pražského okruhu a Městský okruh se do budoucna uvolní pro osobní automobily,“ podotýká.
 Mluvčí ministerstva dopravy Marcela Žižková konstatovala, že okruh, který bude lemovat hlavní město, patří mezi státní stavební 
priority a jihozápadní část, jež uvolní mimoúrovňovou křižovatku, bude dokončena za dva roky. Republiku přijde přibližně na 14 miliard. 
Výstavba úseku Lahovice – Slivenec, Slivenec – Vestec začne v příštím roce. Poté se dobuduje ještě pár kilometrů a napojí se na dálnici 
D1 a může začít sloužit jako okruh, napojí se i komunikace D3 a D4.
 Urychlení dopravy Prahou uvítají v první řadě pražští záchranáři, kteří pod psychickým tlakem křižuji neprůjezdné město den co den. 
Pokud záchranáři na neprodyšnou kolonu automobilů narazí, hledají nejrychlejší objízdnou trasu, pomáhá jim v to navigační systém.
      Cestu metropolí sanitkám komplikují kromě nehod také různé objížďky. Infrastruktura byla projektovaná na mnohem menší počet 
automobilů.

MD chce zrušit zákaz předjíždění kamiónů 
Zákaz předjíždění pro nákladní auta na dvoupruhových dálnicích, jenž má v Česku 
začít platit od 1. července 2006, se nelíbí silničním dopravcům ani ministru dopra-
vy Milanu Šimonovskému (KDU-ČSL).
 O změnu tohoto ustanovení novely zákona č. 361/2000 o provozu na pozem-
ních komunikacích se mají postarat poslanci.
 „Naše ministerstvo nechystá žádný legislativní krok, který by vedl ke zrušení zá-
kazu. Na nadcházející schůzi Sněmovny jej ale zřejmě navrhnou někteří poslance 
a my takovou iniciativu podpoříme,“ řekl Šimonovský.
 Do zmíněné novely se zákaz předjíždění dostal na základě pozměňovacího ná-
vrhu poslance Jaroslava Plachého (ODS). Ministerstvo dopravy (MD) teď připouští, 
že to v praxi bude obtížné dodržovat.
Na tom, že jde o nesmyslné opatření, se už letos v srpnu shodl Senát, který tehdy 
novelu zákona č. 361 vrátil Sněmovně k novému projednání. Ta ji ovšem v září schválila v původním znění a připomínky senátorů ne-
vzala v úvahu.
 Od 1. července 2006 mají tedy nabýt účinnosti nejen bodový systém postihu neukázněných motoristů, tvrdší pokuty a zvýšené pra-
vomoci policie, ale i zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5 tuny a jízdní soupravy, jejichž délka přesahuje sedm metrů.
 Že by takový zákaz způsobil na dálnicích kolaps, je přesvědčen stínový ministr průmyslu a obchodu ODS Martin Říman. I exministr 
dopravy Jaromír Schling (ČSSD) už dříve upozornil, že výsledkem budou nekonečné kolony kamiónů, porušování předpisů a dopravní 
zácpy.
Česmad prosazuje vlastní návrh
Sdružení Česmad Bohemia, v němž je 1800 podnikatelů v nákladní a osobní silniční dopravě, začalo hned po schválení novely zákona 
č. 361/2000 jednat s ministerskými úředníky i poslanci o možnosti zákaz zrušit.
 „Mysleli jsme si, že o zrušení nesmyslného ustanovení se zasadí ministerstvo dopravy, protože ve vládní předloze novely zákaz před-
jíždění nebyl. Když se k tomu ministerstvo nemělo, vypracovali jsme vlastní návrh. Kdo z poslanců ho teď předloží, však zatím nelze říci,“ 
řekl mluvčí Česmadu Martin Felix.
 Podle Česmadu Bohemia by se ke zrušení zákazu předjíždění pro nákladní vozidla mělo využít buď novely zákona č. 13/1997 o pod-
zemních komunikacích, nebo novely zákona č.111/1994 o silniční dopravě. Obě předlohy čeká ve sněmově druhé čtení.
 A co když se Česmadu nepodaří poslance přesvědčit? Podle Felixe si to dopravci nenechají líbit a přikročili by k protestním akcím. 
„Na změnu je ale ještě sedm měsíců čas a doufáme, že pro ni získáme politický konsensus,“ uvedl.
 Za absurdní a nepřijatelné Česmad považuje, že k zákazu předjíždění má dojít právě v době, kdy se chystá zavedení elektronického 
mýtného na českých dálnicích a rychlostních komunikacích. To podle usnesení sněmovny naostro odstartuje 1. ledna 2007.
 „Náklady na zřízení a provoz mýtného systému stejně jako očekávané miliardové zisky z jeho výběru budou stoprocentně vygenero-
vány od provozovatelů kamiónů. A z těch zákonodárci udělali zákazem předjíždění druhořadé uživatele dálniční sítě,“ prohlásil Felix.

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ KALEIDOSKOP
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Doprava 2006
Aut bude přibývat. Žádné nové důležité silnice se ne-
otevřou. Kolony budou stále delší.
Kdyby se všechna nová auta, která přibyla v Praze od roku 
1990, postavila za sebe, vytvořila by kolonu dlouhou 1200 
kilometrů a zaplnila by více než třetinu všech ulic, které jsou 
dnes ve městě.
 Z nejaktuálnějších dostupných údajů totiž vyplývá, že za 
posledních patnáct let přibylo v ulicích metropolí více než tři sta 
tisíc aut. Celkem jich je nyní ve městě tři čtvrtě miliónu. Spolu 
s dalšími statisíci aut, která Prahou jen projíždějí, ujedou každý 
den ulicemi Prahy téměř dvacet miliónů kilometrů.
 S tím, že tu bude někdy jezdit tolik aut, se při výstavbě 
města samozřejmě nepočítalo a Praha ani nemá široké bul-
váry jako Paříž či Madrid. Místo toho je dálnice okolo Muzea. 
A zatímco aut rekordně přibylo, nových silnic je pomálu. 
 Recept na řešení kalamitní situace je přitom známý. „Je to 
dostavba městského a dálničního pražského okruhu,“ řekl Petr 
Moos z Fakulty dopravní ČVUT.
 Z dálničního obchvatu Prahy, který má v budoucnu měřit 
třiaosmdesát kilometrů, zatím funguje sedmnáct kilometrů. 
U městského, tedy vnitřního okruhu je situace podobná. „Nyní 
je prioritou dostavba části okruhu mezi Malovankou a Trojou. Tato stavba bude stát přibližně dvacet miliard korun,“ řekl radní Radovan 
Šteiner. Město předpokládá, že po této šestikilometrové části okruhu, která povede vesměs tunely pod Letnou a Stromovkou, začnou 
řidiči jezdit až v roce 2009.
 Právě pomalá stavba okruhu často trápí řidiče nejvíc. „Vadí mi, že ani jeden z okruhů není postaven, stejně tak mi vadí neuvěřitelný 
stav pražských silnic. Jsem také nespokojen s arogancí řidičů, kteří jezdí na červenou, předjíždějí kolony odstavnými pruhy a nepouštějí 
autobusy a tramvaje,“ řekl například Marek Beneš z Prahy 4.
 V městském rozpočtu na příští rok je na stavbu okruhu vyčleněno jen tři čtvrtě miliardy korun. Většina peněz padne na stavbu mi-
moúrovňové křižovatky na Malovance. Pro řidiče má tedy magistrát do nového roku spíše jen špatné zprávy. 
 Čtyřleté čekání na část okruhu mezi Malovankou a Trojou je však ještě malé v porovnání s plánovaným dokončení obou okruhů v pl-
né délce. Zatímco u městského se počítá s termínem kolem roku 2014 až 2017, u dálničního okruhu je konkrétní datum v nedohlednu. 
Podle nejnovějších informací je možné, že poslední, severní část pražského okruhu bude stát až v roce 2020.
 Malou útěchou pražským řidičům tak může být čerstvě dokončená silniční estakáda na Krejcárku, která vede podél tramvajového 
mostu z Palmovky na Ohradu.
 Mírně se ulevilo dopravě na Strakonické ulici. Řidiči zde začali jezdit po nové mimoúrovňové křižovatce, která bude napojena na 
nové spojení Malé a Velké Chuchle.
 S dostavbou severozápadní části městského okruhu souvisí i další výrazné změny pro řidiče. „Počítáme s tím, že se zklidní dopravní 
situace na magistrále, a bude tak možné přesunout její část u Václavského náměstí až za Muzeum,“ slibuje náměstek primátora Jan 
Burgermeister. Radnice tady není schopna dopravním kolapsům zabránit, a tak vymýšlí další řešení. Třeba mýtné, které omezí vjezd do 
centra. Také se bude možná platit jízda na městském okruhu. Ale ani to nebude příští rok.

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ KALEIDOSKOP

Změny v autobusové dopravě
Řada změn se uskutečnila v městské autobusové dopravě. Jsou zavedeny od prosince 
a týkají se především východu metropole a Prahy 9 a 14, sdělila společnost ROPID, 
která ve městě a v jeho okolí hromadnou dopravu organizuje.
 Nová autobusová linka číslo 240 jede po trase Háje, Sídliště Petrovice, Sídliště Hor-
ní Měcholupy, Dubeč, Nádraží Běchovice a Černý Most. V provozu je v pracovní dny 
zhruba od  05.30 do 20.00. Autobus jezdí ve špičkách po půlhodině, jindy má hodinový 
interval.
V této souvislosti bude ve směru do zastávky Skalka zkrácena linka číslo 111, která 
bude jezdit jen do zastávky Dolní Měcholupy.
 Pro dopravu dětí z Křeslic a Pitkovic do Petrovic jsou prodlouženy vybrané spoje 
školní linky číslo 570, která jede mezi Pitkovicemi, Sídlištěm Petrovice a Picassovou. 
Jinak se bude jezdit i na Praze 9 a 14
 Po nové trase jezdí také autobus číslo 232: ve směru z Křeslic je veden přes zastávku 
Horčičkova a Háje do obratiště Jižní Město.
 V Praze 9 se v souvislosti s novou výstavbou u Českolipské ulice rozšíří provoz linky 
číslo 156. Dopoledne pojede po půlhodině. Ve špičkách je tato oblast posílena autobu-
sem číslo 145, který bude jezdit mezi Prosekem a Libereckou přes zastávku Nový Prosek 
a Českolipská.
 V ranní špičce budou v Praze 14 jezdit častěji autobusy číslo 141 a 273. Jejich inter-
valy se zkrátí z deseti na osm minut. Linka číslo 141 však bude jezdit jen ve směru Čer-
ný Most, Hejtmanská, Generála Janouška, Breitcetlova a Černý Most. Bude v provozu 
pouze do 20.00.
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V předvánočním období od 26. listopadu do 18. prosince, o sobotách a nedělích budou na linku č. 4 nasazeny vlaky 2xT, na lince č. 18 
budou přibližně od 9.00 do 18.00 hodin zkráceny intervaly na 7–8 minut a linky č. 7, 9 a 11 pojedou o nedělích podle sobotních jízdních řádů. 
Po obnovení provozu na Bubenském nábřeží budou i na lince č. 5 ve dnech 17. a 18. prosince přibližně od 9.00 do 18.00 hodin zkráceny 
intervaly na 7–8 minut.
Ve dnech 19., 20., 21. a 22. prosince pojedou všechny linky MHD podle pravidelných jízdních řádů pro pracovní den.
O vánočních prázdninách od 23. prosince do 2. ledna nebudou v provozu školní autobusové linky.
V pátek 23. prosince pojede metro podle prázdninových grafikonů, na lince B v ranní špičce pojede každý druhý vlak pouze v úseku Nové 
Butovice – Českomoravská, v dopoledním sedle a v odpolední špičce přibližně do 16.00 hodin pojede každý druhý vlak pouze v úseku Smí-
chovské nádraží – Českomoravská. Na tramvajových a autobusových linkách budou platit jízdní řády pro pracovní den, linka č. 143 nebude 
v provozu.
V sobotu 24. prosince pojedou všechny denní linky MHD podle sobotních jízdních řádů. V metru budou od 19.00 hodin do ukončení provozu 
na všech linkách intervaly 20 minut.
Provoz denních tramvajových linek bude 24. prosince postupně omezován (odjezdy z konečných zastávek budou dodrženy podle platných 
jízdních řádů do 16.30 včetně) a ukončen mezi 18.00 a 19.00 hodinou. Na linku č. 4 budou nasazeny vlaky 2xT, na lince č. 19 budou přibližně 
od 9.00 do 15.00 hodin zkráceny intervaly na 7–8 minut. Noční provoz v intervalech 30 minut bude zahájen v 19.00 hodin a ukončen v 7.00 
hodin 25. prosince (první přestup v uzlu Lazarská bude v 19.00, poslední v 6.45). Provoz lanové dráhy na Petřín bude ukončen jízdou v 17.00 
hodin.
Denní provoz městských i příměstských autobusových linek (vyjma linek níže uvedených) bude 24. prosince ukončen mezi 18.00 a 19.00 
hodin (do 18.30 včetně budou dodrženy odjezdy z konečných zastávek podle platných jízdních řádů). Přibližně do 0.30 hodin budou v provozu 
tyto linky (v závorce uveden interval):
102 Nádraží Holešovice - Staré Bohnice (40), 103 Ládví – Březiněves (60), 107 Dejvická – Suchdol (20), 118 Dvorce – Roztyly, 137 Na Knížecí 
– U Waltrovky (40), 139 Želivského – Na Beránku (20), 140 Palmovka – Čakovice (40), 152 Sídliště Čimice – Sídliště Ďáblice (40), 154 Koleje 
Jižní Město – Skalka (40), 174 Špejchar – Velká Ohrada (40), 177 Chodov – Poliklinika Mazurská (40), 187 Ládví – Palmovka (40), 198 Smí-
chovské nádraží – Sídliště Písnice (40), 207 Staroměstská – Ohrada (40), 213 Jižní Město – Želivského (40), 215 Kačerov – Sídliště Libuš (40), 
217 Dejvická – Na Knížecí (40), 229 Skalka – Koloděje (80), 235 Nové Butovice – Velká Ohrada - Nad Malou Ohradou – Nové Butovice (20), 
241 Smíchovské nádraží – Lipence (60), 244 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín (60), 247 Chaplinovo náměstí – Lochkovem (60), 250 Černý 
Most – Sídliště Rohožník (40), 254 Dejvická - Přední Kopanina (60), 259 Českomoravská – Vinoř (60), 267 Háje – Uhříněves (40), 268 Skalka 
– Nedvězí (120), 271 Skalka – Háje (40), 273 Hloubětínská – Ve Žlíbku (40 minut), 351 Českomoravská – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik 
– Čakovičky – Libiš, Spolana 4 (90-120).
Přibližně do 1.30 hodin budou v provozu tyto linky:
114 Kačerov – Šeberák (40), 131 Hradčanská – Bořislavka (40), 230 Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí (40).
Linky č. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513 a 514 pojedou podle pravidelných jízdních řádů, linka č. 510 bude 
v provozu od 19.00 h v intervalech 60 minut. 
V neděli a v pondělí 25. a 26. prosince pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů, linka č. 143 nebude v provozu. Provoz denních 
tramvajových linek bude v neděli 25. prosince zahájen v 7.00 hodin.
Ve dnech 27., 28., 29. a 30. prosince pojede metro podle prázdninových jízdních řádů jako v pátek 23. prosince, na tramvajových linkách 
budou rovněž platit prázdninové jízdní řády. Autobusové linky pojedou podle jízdních řádů pro pracovní den, na některých linkách budou pro-
dlouženy intervaly v přepravních špičkách o 1 až 3 minuty, linky č. 122, 170, 176, 182, 183, 189, 203, 212 a 218 pojedou podle zvláštních 
jízdních řádů. Linky č. 13, 143, 145, 168, 201, 242, 274 a 277 nebudou v provozu.

V sobotu 31. prosince pojedou všechny denní linky MHD podle sobotních jízdních 
řádů. Na všech linkách metra bude od 20.00 provoz v intervalech 20 minut prodlou-
žený přibližně do 1.00 hodin 1. ledna 2006.
Tramvaje pojedou 31. prosince podle pravidelných sobotních jízdních řádů, na 
všechny noční linky budou nasazeny vlaky 2xT. Noční provoz bude zahájen podle 
pravidelných jízdních řádů od 0.30 h a ukončen v 7.00 hodin 1. ledna (první přestup 
v uzlu Lazarská bude v 0.30 hodin, poslední v 6.45 hodin). Provoz lanové dráhy na 
Petřín bude ukončen jízdou v 18.00 hodin.
Autobusové linky pojedou 31. prosince podle sobotních jízdních řádů. Denní pro-
voz městských i příměstských linek (vyjma linek níže uvedených) bude ukončen mezi 
20.00 a 21.00 hodin (do 20.30 včetně budou dodrženy odjezdy z konečných zastávek 
podle platných jízdních řádů). 
Přibližně do 2.00 hodin 1. ledna budou v provozu tyto linky (v závorce jsou 
uvedeny intervaly):
102 Nádraží Holešovice - Staré Bohnice (20 minut), 103 Ládví – Březiněves (60), 107 
Dejvická – Suchdol (20), 114 Kačerov – Šeberák (40), 118 Dvorce – Roztyly, 131 Hrad-
čanská – Bořislavka (40), 137 Na Knížecí – U Waltrovky (40), 139 Želivského – Na 
Beránku (20), 140 Palmovka – Čakovice (20), 152 Sídliště Čimice – Sídliště Ďáblice 
(20), 154 Koleje Jižní Město – Skalka (20), 174 Špejchar - Velká Ohrada (20), 177 
Chodov - Poliklinika Mazurská (20), 187 Ládví – Palmovka (20), 198 Smíchovské ná-
draží – Sídliště Písnice (20), 207 Staroměstská – Ohrada (40), 213 Jižní Město – Želiv-

Vánoční a novoroční doprava 

V předvánočním, vánočním a novoročním období se každoročně upravuje pro-
voz městské hromadné dopravy podle očekávané poptávky cestujících. V prosinci 
2005 a počátkem ledna 2006 dojde na linkách pražské MHD provozovaných Do-
pravním podnikem k následujícím změnám. 
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Pět středisek dopravních informa-
cí Dopravního podniku (Muzeum, 
Anděl, Můstek, Nádraží Holešovice 
a Letiště Ruzyně) nenabízí jen aktuál-
ní informace o celém systému Pražské 
integrované dopravy, ale také zajíma-
vé publikace z produkce Dopravního 
podniku, které mohou být hodnotným 
a zajímavým dárkem nejen pod vá-
nočním stromečkem! 
S koncem roku se na pultech různých 
obchůdků vynoří řada kalendářů. Ve 
střediscích si můžete zakoupit dva 
typy. Stolní kalendář na rok 2006 ma-
puje svět jízdenek a zaplatíte za něj 
79 korun. Pokud chcete vědět, jakou 
jízdenku obdrželi cestující na koňce či 
v jiných dopravních prostředcích, ne-
váhejte a zakupte si stolní kalendář. 
Reprezentativní nástěnný kalendář 
srovnává Prahu před osmdesáti až sto 
lety s tou současnou. Pokud chcete 
srovnávat staré s novým, zakupte si 
nástěnný kalendář za 250 Kč. 
Zájemci o vývoj vozového parku 
městské hromadné dopravy v Praze 
zcela jistě ocení rozsáhlou novinku 
pod názvem Kolejová vozidla pražské 
městské hromadné dopravy, kterou 
připravili Stanislav Linert, Pavel Fojtík 
a Ivo Mahel. Kniha má 374 stran a je 
rozdělena do čtyř základních tematic-
kých kapitol. Bohatou fotografickou 
dokumentaci hlavních kapitol dopl-
ňuje rozsáhlý soubor barevných kres-
lených vyobrazení všech základních 
typů pražských kolejových vozidel 

Zajímavý dárek nabízejí i Střediska dopravních informací!
a jejich úprav. 
S ohledem na 
charakter vyob-
razení má pub-
likace netradiční 
formát A4 „nale-
žato“ a zaplatíte 
za ni 620 Kč.
Zájemci o kom-
pletní historii 
městské hro-
madné dopravy 
zcela jistě ocení 
třetí vydání jed-

né z nejprestižnějších publikací ve svém 
oboru, Historie městské hromadné do-
pravy v Praze, autorů Pavla Fojtíka, Stani-
slava Linerta a Františka Proška. Má 368 
stran se 414 vyobrazeními. Proti předcho-
zímu vydání byla v hlavním textu stručně 
aktualizována o události z let 2000 až 
2005 a přijde vás na 460 korun. 
Knihy o metru a tramvajích formátu A5 
vydané v minulém roce doplnila upro-
střed roku publikace s jednoznačným 
názvem Pražské autobusy 1925 – 2005, 
opět od autorů Pavla Fojtíka a Františ-
ka Proška. Kniha je k dispozici za 195 
Kč. Příznivci pražského metra si mohou 
zakoupit poslední výtisky publikace 30 
let pražského metra, která je druhým 
a výrazně rozšířeným vydáním publika-
ce (Nejen) čtvrtstoletí pražského metra, 
která byla vydána v roce 1999. Kniha vás 
přijde na 125 korun.
Koho zajímá nejen historie pražské do-
pravy, ale i jejích městských částí, tomu 
jsou určeny třetí a nově také čtvrtý díl 
Pražského dopravního zeměpisu připra-
vené autory Pavlem Fojtíkem a Františ-
kem Proškem Ve třetím díle se na 200 
stránkách můžete seznámit s historií 
dopravní obsluhy obcí připojených k na-
šemu hlavnímu městu v roce 1922. Pu-
blikace je k dostání za 120 Kč. Poslední, 
čtvrtý díl vás seznámí s tím, které obce 
tvořily Prahu před rokem 1922 a zaplatíte 
za něj 70 Kč.
Zajímavým typem na případný dárek 
mohou být také zapaspartované kreslené 
obrázky historických vozidel autorky Evy 

Štindlové za 320 Kč. 
Plakát „Vozidla městské hromadné 
dopravy“ (od omnibusu až k soupravě 
metra M1) o rozměrech 100x70  cm 
dostanete za 30 Kč. Dalším vhodným 
dárkem pro děti je pexeso s tematikou 
městské hromadné dopravy za 18 Kč.
Velmi žádanou a užitečnou pomůckou 
pro cestování Prahou je Atlas Pražské 
integrované dopravy (PID). Výhodou 
atlasu je zobrazení vedení linek MHD 
nad mapovým podkladem jako určitá 
„nadstavba“ na průsvitných papírech. 
Jeho zatím poslední verze vydaná na 
jaře 2005 je k dispozici za sníženou 
cenu 99 Kč.
Dalším vyhledávaným informačním 
materiálem je i Mapa Prahy se za-
kreslenou sítí MHD se stavem červen 
2005, která se prodává za 39 Kč.
Novinkou jsou sady  propagačních 
ilustrovaných tácků. Jedno balení (5 
kusů) je ve střediscích dopravních in-
formací k dostání za 29 Kč.
Kromě uvedených materiálů nabízejí 
střediska i další materiály. Přijďte se 
podívat a případně vybrat dárek, kte-
rý by mohl potěšit někoho z „fandů“ 
městské hromadné dopravy. 
Na závěr můžeme ještě dodat, že 
v  prosinci by se, stejně jako v loňském 
roce, v prodeji měly objevit i aktuali-
zované Knižní jízdní řády a Jízdní řády 
na CD.
Upozornění: Některé publikace jsou 
k dostání pouze v omezeném počtu!

-bda-, -mis-

INFO DOPRAVNÍHO PODNIKU
ského (20), 215 Kačerov – Sídliště Libuš (20), 217 Dejvická – Na Knížecí (40), 229 Skalka - Koloděje (80), 230 
Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí (40), 235 Nové Butovice – Velká Ohrada – Nad Malou Ohradou- Nové 
Butovice (20), 241 Smíchovské nádraží – Lipence (60), 244 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín (60), 247 
Chaplinovo náměstí – Pod Lochkovem (60), 250 Černý Most – Sídliště Rohožník (40), 254 Dejvická – Přední 
Kopanina (60), 259 Českomoravská – Vinoř (60), 267 Háje – Uhříněves (40), 268 Skalka – Nedvězí (120), 
271 Skalka – Háje (20), 273 Hloubětínská – Ve Žlíbku (40), 351 Českomoravská – Hovorčovice – Měšice, 
Agropodnik- Čakovičky – Libiš, Spolana 4 (90–120).
Provoz nočních linek č. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513 a 514 bude zahájen 
cca v 1.30 1. ledna 2006, intervaly linek č. 505 a 511 budou zkráceny na 10 až 20 minut, linka č. 508 pojede 
v intervalech 15 minut a linky č. 509 a 513 v intervalech 20 až 40 minut. Linka č. 510 bude v provozu od 
21.00 v intervalech 60 minut. 
V neděli 1. ledna 2006 pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů, denní tramvajové linky zahájí 
provoz v 7.00 hodin.
V pondělí 2. ledna bude na všech linkách MHD provoz podle pravidelných jízdních řádů pro pracovní den.



DISTRIBUČNÍ MÍSTA: odbory dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy, STK Bohdalec, informační 
centra Úřadů Městských částí, dopravní inspektorát PČR v Kongresové, informační centra DP ve stanicích metra.

Civilizační  choroby, stres a bolesti zad  číhají  prakticky na každého  z nás. 
A pohybu máme stále tak  málo! 
V relaxačním  centru  NNH je možné  skloubit pohyb s odpočinkem a využít 
rekondičních služeb v rozsahu, který byste jinde jen velmi těžko hledali. 
Vedle  25 m  dlouhého  teplého  bazénu, sauny a malé posilovny  je pro  
návštěvníky k dispozici i široká paleta lázeňských procedur a specializova-
ných cvičení. 
Vyzkoušet tak  můžete  vířivé,  přísadové a uhličité  koupele,  rašelinové 
obklady, klasické, lymfatické  a podvodní masáže,  solárium, suchou  CO2 
koupel a reiki. A také cvičení na míčích, aquajógu, tai-či, jógu a pravidelné 
kondiční  cvičení  v bazénu s míčky, vodními  nudlemi  a činkami. 
Nabídku rozšiřuje  počítačová kinezioterapie a  poradna pro redukci tě-
lesné váhy. Návštěvníci, kteří  to myslí  se zvyšováním své kondice a péčí 
o  zdraví opravdu  vážně, mají  k dispozici  několik  dlouhodobých  rekon-
dičních  programů na suchu i  ve vodě a zajímavý systém permanentek 
a bonifikačních karet.  
K odpočinku a relaxaci slouží  i  lehátka a vyhřívané  lavičky u  bazénu, 
stejně tak  jako  příjemná zimní  zahrada s občerstvením. V ceně vstupenky 
do bazénu je zapůjčení koupelového  županu.

Relaxujte 

s námi!
Relaxujte 

s námi!

Další informace v recepci  R Centra tel.: 257 272 016, www.r-centrum.cz, e-mail:rcentrum@homolka.cz
R Centrum, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5


