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Zimní variace moře

Rozsáhlá havárie vody zkomplikovala 
na několik dní dopravu v centru hlavního města

Silné mrazy, stáří vodovodní sítě a dopravní přetíženost, magistrály… kombinace 
těchto okolností zapříčinila koncem ledna rozsáhlou havárii vody v centru hlav-
ního města s nepříjemnými důsledky pro dopravu. V pohotovosti byli vodohos-
podáři, pracovníci Dopravního podniku, policie a krizové štáby hlavního města 
i dotčených městských částí.

                        Havárie na Sokolské
Ve čtvrtek 26. ledna kolem poledne prasklo pod vozovkou na rohu Sokolské a Ru-
munské ulice ve směru na Nuselský most zhruba metr široké potrubí rozvodu vody. 
Unikající proud vody zdvihl část vozovky v Sokolské ulici a vzniklou dírou začal 
vyvěrat – vytékalo asi tisíc litrů za vteřinu, proud se valil Sokolskou a Žitnou až na 
Karlovo náměstí. Podle odhadu manažera centrálního dispečinku Pražských vodá-
ren a kanalizací (PVK). J. Záveského mohly uniknout dva až tři miliony litrů vody. 
Jak řekl jeden z občanů, kteří se zájmem sledovali opravu v Sokolské, ve stejném místě se podobná věc stala v roce 1974 
– tehdy se propadl tank, připravený pro tlakovou zkoušku na nově dokončeném Nuselském mostě.
Vzhledem k teplotě hluboko pod nulou se na silnicích a chodnících ihned vytvářela ledovka – kvůli zamrzlým kolejím se 
na hodinu a půl zastavil tramvajový provoz. Vodu se podařilo uzavřít ve 12:40, poté bylo asi na hodinu bez vody Karlovo 
náměstí a výpadky v dodávce zaznamenávali i v horní části Václavského náměstí a v Nezábranské ulici. Ve čtvrtek odpoled-
ne byla již celá oblast zásobována z náhradního vodojemu Mazanka. Bohužel, v důsledku další havárie potrubí musela být 
dodávka vody v této oblasti později opět snížena.
Dopravní kolaps samozřejmě nastal i v automobilovém provozu. Přes doporučení police, aby řidiči pokud možno nejezdili 
do centra města, se střed metropole stal prakticky neprůjezdným. Krizový štáb magistrátu s platností od 27. ledna připravil 
objízdnou trasu a dočasně „zobousměrnil“ část magistrály. Provoz byl opět obnoven v plném rozsahu v pondělí 30. ledna.
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PREVENCE KRIMINALITY

Na území hl. města se v r. 1999 realizo-
val průzkum obyvatelů o bezpečnosti 
v Praze. Tehdy považovali Pražané za 
nejnebezpečnější kapsářství a drogy. 
Opakoval se podobný průzkum a s ja-
kými výsledky?
Magistrát považuje prevenci kriminality 
v hlavním městě za nástroj, který přispí-
vá k minimalizaci kriminogénních pod-
mínek a proto odbor prevence krimina-
lity realizoval další průzkumy – v roce 
2001 a 2004. Dominantním problémem, 
podle názorů občanů, je i nadále kap-
sářství a drogy. Jako méně závažnou 
problematiku vnímají obyvatelé Prahy 
grafithi a výherní automaty. Téměř 35%
respondentů považuje za nejkritičtější 
oblast Starého Města, za nebezpečnější 
pak okrajové části Pitkovice, Čestlice, 
Kbely, Zličín, Ruzyně.

Nejlépe vnímaným opatřením ke 
zlepšení pocitu bezpečnosti občanů je 
zvýšení počtu policistů v ulicích. Jaké 
vyhlídky nás v tomto směru čekají v r. 
2006?
Na přelomu roku se policie  intenzivně 
věnovala právě působení kapsářských 
band v centru Prahy. Značně se zvý-
šil počet policistů i strážníků v ulicích. 
Podařilo se také potlačit žebrání a ne-
povolenou reklamu. V letošním roce se 

Prevence kriminality je trvalou součástí plánů a zaměření Magistrátu hl. m. Prahy. Je-
jím cílem je předcházet a zamezovat trestní činnosti a upevňovat zákonnost v metropo-
li, vychovávat občany k respektu k zákonům a k pravidlům občanského soužití.

Magistrát bojuje proti kriminalitě 
Rozhovor o prevenci kriminality s Mgr. Janem Choděrou, 

náměstkem primátora hl. m. Prahy

počet policistů zvýší na 1700. V oblasti 
situační prevence je garantem preventiv-
ních aktivit Městská policie hl. m. Prahy, 
která spoluorganizuje a připravuje vzdě-
lávací akce pro děti a mládež a zajišťuje 
opatření organizačního charakteru.

Ředitelka odboru prevence kriminali-
ty MV ČR Mgr. Jitka Gjuričová uved-
la v časopise Policie, že letos se má 
zavést do praxe nová metoda „com-
munity policing“. Co její podstatou 
a jakým způsobem Magistrát na ní 
participuje?
Lidově řečeno: „Každá ulice svého stráž-
níka!“ Podstatou tohoto projektu je fun-
gování uniformované složky (policie, 
pořádková služba) jako „služba veřej-
nosti“ v dané lokalitě. Jde také o kvalit-
nější spolupráci s orgány veřejné správy. 
Významné na tomto projektu má být  
i posílení prestiže policie i strážníků. 

V oblasti prevence kriminality budou 
pokračovat projekty „Nutná obrana“ 
a „Prevence proti krádežím“. Jak se 
konkrétně v praxi realizují?
Oblasti, kterým se věnuje Oddělení pre-
vence MP hl. m. jsou různorodé: osvě-
tová a poradenská činnost je zaměřená 
především na situační prevenci, další ob-
lastí je komplexní osvětová a poradenská 
činnost zaměřená na seniory, zdravotně 
a tělesně postižené, věnuje se projek-
tům orientovaných na dopravní výchovu 
a volnočasovým aktivitám dětí a mláde-
že a nemalou mírou přispívá ke zvyšová-
ní prestiže důvěry v policejní složky.
Cílovou skupinou projektu hl. m. Prahy 
„Nutná obrana“ jsou mladé dívky a ženy, 
které se mají naučit předvídat nebezpeč-
nou situaci a naučit se používat přiměře-
nou obranu. Děje se tak formou letáků, 
instruktáží. V lednu se uskutečnil i veřej-
ný seminář, o který byl velký zájem. Je 
možné, že se bude opakovat i mimo cen-
trum. Nutno podotknout, že projekt začal 

realizovat už na sklonku roku 2004.
Projekt „Prevence proti krádežím“ smě-
ruje ke zlepšení informovanosti veřej-
nosti a zejména cizinců. Jde především 
o grafické zvýraznění upoutávky (žluté
pole tabulky upozorňující na možnost 
krádeže). Cílem je neustále upozorňo-
vat občany a návštěvníky Prahy na sku-
tečnost, že pozornost a všímavost je tou 
nejlepší prevencí. 

Jaké nové projekty, týkající se zlepše-
ní pocitu bezpečnosti občanů, si při-
pravilo město pro rok 2006?
Letos se město podílí na vypracování 
zásad bezpečnosti pro seniory,  tělesně 
a zdravotně postižené, zásad bezpečné 
směny peněz a další. Komise RHMP 
v prosinci minulého roku posoudila 
v prvním kole celkem 55 projektů. Hl. 
m. Praha metodicky podporuje aktivity 
týkajíce se prevence kriminality jednot-
livých městských částí, kde už pracují 
koordinátoři prevence kriminality. Měs-
to má svůj podíl při realizaci projektů ne-
jen v oblasti primární prevence, ale také 
v oblasti sekundární a terciální péče.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Sia Pavlíková
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BEZPEČNÉ TRAMVAJE

Jak se řídí tramvaje

Historie řízení provozu tramvají začíná 
koncem 19. století a je spjata s rozvo-
jem tramvajové dopravy v tehdejších 
Elektrických podnicích hlavního města 
Prahy, kdy bylo nutno ustavit útvar, 
který zajišťuje nezbytná technicko-
-organizační opatření v provozu. Tak 
vznikla dopravní kancelář, ve které 
byli začleněni tzv. dozorci vozby. Nej-
prve měla sídlo na Náměstí Republiky, 
později v Jindřišské ulici a v 50. letech 
minulého století byl ustaven Dopravní 
dispečink Dopravního podniku pro 
řízení provozu drah, autobusů a trolej-
busů. Jeho sídlo bylo do roku 1985 ve 
Washingtonově ulici. V roce 1959, po 
provedení reorganizace, byl ustaven 
i Energetický dispečink Dopravního 
podniku pro řízení napájecí soustavy 
tramvají a trolejbusů, který řídil provoz 
z objektu Orionka na Korunní třídě do 
roku 1984. 

Řízení z centrálního dispečinku 
Od roku 1985 bylo přeneseno řízení pro-
vozu tramvají do osmého patra budovy 
centrálního dispečinku v ulici Na Bojiš-
ti, kde byly oba dispečerské útvary dislo-
kovány včetně potřebného technického 
zázemí. Po provedené rekonstrukci byl 
Energetický dispečink tramvají umístěn 
o patro níže. Současně s uvedením do 
provozu nové tramvajové trati Hlubo-
čepy–Barrandov v roce 2003 přebral 
tehdejší provoz Elektrických drah péči 

o nová zařízení, tj. o datové komunika-
ce, napájení traťových zařízení pro in-
formatiku provozu a cestujících, a bylo 
zřejmé, že stávající středisko dálkového 
ovládání měníren, dnes technologický 
dispečink tramvají (TDT), tato zařízení 
přebere do operativní správy k techno-
logiím zabezpečujícím řízení napájení 
tramvajových tratí z budovy CD. Zajiš-
tění spolehlivého provozu těchto tech-
nologií je náplní práce technologického 
dispečinku tramvají (TDT). Tyto tech-
nologie jsou pracovními nástroji pro ří-
zení tramvajového provozu pro kolegy 
z EDT i PDT.
V roce 2005 bylo veškeré dispečerské 
řízení integrováno do odboru řízení pro-

vozu v rámci jednotky Provoz Tramva-
je a zahrnuje tři dispečerská pracoviště. 
Provozní, energetický a technologický 
dispečink tramvají, a jedno pracoviště 
řídících systémů. Dle předběžného 
vyhodnocení po jednom roce je zřejmé, 
že tato forma začlenění a organizace je 
nejoptimálnější pro potřebu řízení pro-
vozu tramvají a potřeb dalšího rozvoje.
Při přípravě reportáže z jakéhokoliv 
oboru se většinou poměrně dlouho 
čeká na nějakou akci, a nezasvěcenému 
člověku nezbývá, než si o nich nechat 
vyprávět. Na pracovištích, kde jsou 
problémy většího rozsahu vzácností, 
je taková situace vysloveně „štěstím“. 
Procházím postupně všemi moderními 
dispečinky, kde se mi dostává vyčer-
pávajícího výkladu o aktuálním tram-
vajovém dění v Praze, když zazvoní 
telefon a ohlašuje problém. Na Kláro-
vě došlo ke ztrátě napětí 22 kV ze sítě 
PRE, příčinou byl vadný kabel v síti 
PRE. Následovaly okamžité pokyny, 
přepojení na náhradní napájení, posléze 
vrácení zpět do základního stavu, vše 
trvalo zhruba čtyřicet minut. Je potřeba 
si udělat obraz o situaci a rychle reago-
vat. Technologie poskytují objektivní 
údaje o situaci, vyhodnocení a zvážení 
následných kroků odstranění poruch je 
na službu konajících dispečerech PDT, Provozní dispečink v praxi

Šéf energetického dispečinku mapuje situaci v Praze 

Tramvaje jsou s Prahou spjaty velkým mateřským poutem. Těžko si někdo z nás dovede 
představit, že by neprojížděly s velkou noblesou okolo Karlova mostu, Právnické fakulty či 
Malostranským náměstím. Jejich provoz je řízen z budovy centrálního dispečinku Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a znamená týmovou práci lidí, pro které se 
staly tramvajové dámy všeho věku vášní, zálibou a především velkou životní láskou. 
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BEZPEČNÉ TRAMVAJE

EDT a TDT. Konkrétně tato situace byla 
velmi výjimečná, výpadek stejného roz-
sahu je dle statistik zaznamenám v prů-
měru sedmkrát ročně. „Ztráty napětí 
mají celou řadu příčin. Jednou z nich 
jsou poruchy PRE, což byl právě dneš-
ní případ,“ vysvětluje Miroslav Rokyta, 
šéf energetického dispečinku. 
Energetický dispečink tramvají (EDT) 
je pracovištěm, které je zodpovědné za 
zásobování trakční energií energetické-
ho systému tramvají dle grafikonu pro-
vozu. V současné době má ve svém pří-
mém i nepřímém řízení veškerá pevná 
energetická trakční zařízení ve správě 
jednotky Dopravní cesta Tramvaje. Je to 
celkem čtyřicet měníren na území hlav-
ního města Prahy, stejnosměrná síť + a 
- 600 V DC, která je tvořena trolejovým 
vedením délky 320 km a kabelovou sítí 
v délce 1400 km, dále silovou technolo-
gií rozvoden 22 kV, včetně pomocných 
napájecích pohonů. 
Energetický dispečink tramvají zapí-
ná a vypíná napájení při provozních 
manipulacích a poruchách. Ve své čin-
nosti úzce spolupracuje s dodavatelem 
primární energie PRE a.s. Při výkonu 
své služby řídí čety poruchové služby, 
provozní elektrikáře a povolává pracov-
níky z domácí pohotovosti. Pracoviště 
je obsazeno nepřetržitě dvoučlennou 
směnou, používá dispečerskou řídící 
techniku, kterou tvoří systém dálko-
vého ovládání, měření a signalizace. 
Ročně likviduje EDT průměrně 120 
poruch s dopadem na grafikon provozu
tramvají. 
Místa častého výskytu poruch jsou 
především na úsecích, kde dochází 
k přetěžování, je to například v Ječné 

– I. P. Pavlova, kde je napájení ze dvou 
měníren, ale kde by bylo třeba ho kabe-
lově ještě posílit. Podobná situace byla 
v minulosti například na Plzeňské ulici, 
kde docházelo často ke ztrátám napětí, 
protože trať nedosahovala parametrů 
sto dvacet vteřin na provoz mezi sou-
pravami. 

Likvidace mimořádné události
Situace, které jsem se měla možnost 
při své reportáži z dispečinku zúčastnit, 
byla opravdu velice ojedinělá a byla 
také tak řešena. Ale jak se postupuje při 
likvidaci standardní mimořádné událos-
ti, jakou je dopravní nehoda či stržený 
pantograf? 
V okamžiku, když řidič zjistí, že se 
něco děje či stalo, zavolá na provozní 
dispečink, oznámí problém dispečero-
vi, který jej v reálném čase zapisuje po-
mocí interaktivní obrazovky. Reálným 
časem se rozumí chvíle, kdy spolu oba 
aktéři hovoří, a okamžitě se vše zazna-
menává, bez nejmenšího zpoždění. Je 
potřeba, aby s informacemi mohli co 
nejrychleji pracovat záchranné složky, 
likvidační složky apod. Následují opa-
tření závislá na informacích z místa, 
zda je nehoda se zraněním apod.
V centrální části města činí doba tra-
ťového intervalu, tzn. následné jízdy 
tramvajového vlaku, jednu minutu, 
v oblasti Karlova náměstí je to dokonce 
pod dobu jedné minuty. Každá další mi-
nuta tak znamená třicet metrů následu-
jícího vlaku, a tak je potřeba co nejdří-
ve uvolnit tramvajový provoz jako zá-
vislou trakci. Průměrná doba likvidace 
u standardní nehody je do deseti minut. 
Každá akce musí být zdokumentována, 

to znamená stopy na místě, tachograf, 
postavení vlaku ve vztahu k nějakému 
pevnému bodu apod. To zajišťuje výjez-
dová skupina, která se skládá ze dvou 
dispečerů, kteří mají rovněž řidičské 
oprávnění k řízení všech tramvají. Jeden 
z nich usedá k řízení tramvaje, zatímco 
řidič jde objasnit druhému dispečerovi 
celou situaci, ostatní náležitosti se řeší, 
až když se tramvajový provoz uvolní. 
Pak následuje teprve vyšetření policií, 
svědků apod. V případě, že je problém 
spojen s energetikou, tak vyjíždějí od-
borné energetické složky, které zajistí 
manipulaci s napětím 600 V. 

Symbióza dispečinků
Vedoucí odboru řízení provozu tramva-
jí Jaroslav Stůj říká, že propojení všech 
dispečinků je tu samozřejmostí a nut-
ností. Jeho slova nezbývá než potvrdit 
a zde platí zcela, že jedni bez druhých se 
prakticky neobejdou. Jako cestující mu-
sím říci, že využívám městskou hromad-
nou dopravu i v zahraničí, a že všude se 
najde něco dobrého a zajímavého. Ale 
vždycky se hrozně těším zpět do Prahy, 
kde je podle mého názoru městská hro-
madná doprava jedna z nejlepších. Ne-
dávno jsem byla v Paříži, kde jsem ná-
hodně pomáhala do metra mamince s ko-
čárkem, a uvědomila jsem si, že u nás by 
se taková situace stala pouze výjimečně. 
Mají tam téměř znemožněn vstup inva-
lidé i zmiňované matky s kočárky. Často 
se ptám cizinců v dopravních prostřed-
cích, jak se jim u nás cestuje hromadnou 
dopravou. Musím konstatovat, že jsou 
velice spokojeni s intervaly, návazností 
i informačním systémem, nadšeni jsou 
čistotou metra. Jediné, na co si vesměs 
stěžují, jsou zloději a bezpečnost v noční 
Praze. Ale to je jiný problém. Starší paní 
z Holandska, která bydlela v Praze do 
svých dvaceti let mi řekla, že se vrací do 
Prahy pravidelně každý rok, a těší se, až 
se projede tramvají z konečné na koneč-
nou. Velice chválila krásnou trať na Bar-
randov, která prý splňuje nejvyšší nároky 
na cestování, včetně vynikajícího infor-
mačního systému. A turista z Dánska 
mi sdělil, že všude v Evropě si půjčuje 
po příletu auto, jedině v Praze je mno-
hem jednodušší spoléhat na městskou 
hromadnou dopravu, která ho přesune 
v klidu a pohodě z jedné strany města na 
druhou. A to je ta nejlepší vizitka…

Daniela Tůmová
Tramvaj ve stanici I. P. Pavlova
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STOP ČERNÝM PASAŽÉRŮM

Sekáváme se s nimi často. Občas jsme k nim přívětiví, občas nesnesitelní. Při-
tom se jenom snaží poctivě vykonávat svou práci a chrání i naše kapsy před  

pasažéry jezdícími načerno. 
Všichni víme, že cestovat vozidly měst-
ské hromadné dopravy (MHD) může-
me pouze s platnou jízdenkou, kterou 
si cestující musí koupit před nástupem 
do vozidla povrchové MHD nebo před 
vstupem do přepravního prostoru metra 
či lanové dráhy na Petřín. Jízdenka je 
platná jen tehdy, je-li označena v ozna-
čovacím zařízení nebo opatřena cenným 
kuponem dopravce a jsou-li na ní vypl-
něny všechny požadované trvale čitelné 
údaje. Ale ve skutečnosti mnozí z nás 
nerespektují zavedené pravidla  a sna-
ží se vyhnout poplatkům za dopravní 
služby. O tom, že práce revizorů není 
jednoduchá nás přesvědčil i rozhovor 
s Josefem Hockem, vedoucím přeprav-
ní kontroly Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, akciové společnosti. 

Právní vymezení práce revizora
Práce revizorů se opírá o zákon o silnič-
ní dopravě 111/1994 Sb. (§18 a) a zákon 
o drahách 266/1994 Sb. (§37). Přepravní 
činnost reguluje také přepravní řád, kte-
rý definuje jak práva a povinnosti cestu-
jících, tak práva povinnosti revizora.
Důležité je vědět, že revizor má ze zá-
kona statut oprávněné osoby dopravce, 
avšak nemá statut veřejného činitele. 
Znamená to, že není osobou pověřenou 
ze zákona a v praxi má vymezenou pra-
vomoc. Podle zmíněných zákonů však 

mají možnost (např. pro vyhledávání 
pohledávek) požadovat od cestujícího, 
který je přistižen bez jízdenky, osobní 
údaje, tj. rodné číslo, datum narození, 
bydliště, jméno, doklad o totožnosti. 
Jsme povinni předložit buď občanku, 
pas nebo řidičák. Když cestující nemá 
doklady, kontaktuje se revizor s policií. 
Pokud občan odmítá se identifikovat
a nechce nezaplatit anebo je slovně i fy-
zicky agresivní pak se už jedná o pře-
stupek a musí počítat se sankcemi.

Pokuty v tarifech
Náplní pracovní činnosti revizorů je 
především kontrola platnosti jízdenek. 
Kontroloři mohou ověřovat platnost jíz-
denek kdykoliv během jízdy nebo po-
bytu v přepravním prostoru. Kontrolor 
je také ve vozidlech PID a v přeprav-
ním prostoru oprávněn dávat cestujícím 
závazné pokyny v zájmu bezpečnos-
ti a plynulosti provozu, požadovat od 
cestujícího předložení platné jízdenky, 
odebírat neplatné jízdenky a uložit, 
v případě jízdy bezplatné jízdenky, při-
rážku 950 Kč, která se při zaplacení na 
místě, nebo v doplatkové pokladně Do-
pravního podniku hl. m. Prahy, akciové 
společnosti snižuje na 500 Kč. 
V případě nezaplacení přepravného činí 
přirážka 200 Kč, která se při zaplacení 
na místě nebo v dodatkové pokladně 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akcio-
vé společnosti snižuje na 100 Kč. 
Při porušení přepravních podmínek ces-
tujícím je kontrolor oprávněn uložit při-
rážku ve výši 400 Kč, která se při zapla-
cení na místě snižuje na 200 Kč. 
V případě, že cestující nezaplatí ulože-
nou přirážku na místě, je ze zákona č. 
111/1994 Sb. a č. 266 /1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů povinen prokázat se 
kontrolorovi osobními údaji, kterými jsou 
jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum 
narození a adresa trvalého pobytu, uve-
dené v osobním dokladu cestujícího vy-
daném příslušným správním úřadem. Po-
kud cestující není schopen prokázat svou 
totožnost, je povinen na výzvu kontrolo-
ra setrvat na určeném místě do příchodu 
policie nebo jej na jeho výzvu následovat 
na pracoviště veřejné správy k zjištění 
totožnosti. O zaplacení stanovené částky 
nebo odebrání časové jízdenky je kontro-
lor povinen vydat potvrzení. 
Kontrolor se prokazuje kontrolním od-
znakem, s nápisem „ Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost – pře-
pravní kontrola“ a čtyřmístným identi-
fikačním číslem. Na vyžádání cestují-
cího je povinen předložit ještě služební 
průkaz s podobenkou a číslem shodným 
s číslem odznaku. 

Práce revizora
Revizor má turnusové služby, místo 
jeho působení určují počítače. Revizoři 
pracují ve skupinách na dvě směny. Prá-
ce revizora začíná a končí na DP, a to 
předáním zápisu (podle nařízení Úřadu 
na ochranu osobních údajů), výměnou 
peněz za pokutové bloky.

Městská hromadná doprava očima revizorů
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STOP ČERNÝM PASAŽÉRŮM

jeden světový jazyk na komunikační 
úrovni. Po absolvování kurzu následu-
jí závěrečné zkoušky, kterými prochází 
zpravidla polovina uchazečů.
Práce revizorů není nikterak jednodu-
chá, jako každá práce s přímým jed-

Od počátku července začne platit novela sil-
ničního zákona. I když si někteří odborníci 
i policisté „z terénu“ myslí, že ty nejagresiv-
nější řidiče bude stále těžké umravnit, bez-
pečnost na silnicích by přece jen měla posílit. 
V několika příštích číslech vás se zákonem 
na pokračování seznámíme v seriálu.

Prozatím jen připomeňme, že základem zákona je tak zvaný bo-
dový systém.  Přesně stanoví, o kolik bodů může řidič přijít za 
konkrétní dopravní přestupky. Po dosažení 12 trestných bodů 
má následovat odnětí řidičského průkazu na jeden rok a řidič 
bude muset znovu do autoškoly. Novela také zpřísňuje posti-
hy například pro řidiče, kteří před jízdou pili alkohol. Cyklisté 
mladší 18 let budou povinni používat za jízdy ochrannou přilbu. 
Jedním z cílů normy je snížit počet obětí nehod na českých sil-
nicích; do roku 2010 by měl podle ministerstva klesnout počet 
úmrtí na silnicích o polovinu ve srovnání s rokem 2002. Tehdy 
si nehody vyžádaly 1314 životů. Změny silničního zákona má 
přiblížit kampaň ve formě billboardů, inzerátů v tisku, rozhlaso-
vých a televizních spotů či dvou televizních seriálů. Kampaň již 
začala a potrvá do srpna. Kritici ale poukazují na to, že policie 
například není vybavena, aby dokázala spolehlivě postihnout 
přestupky motoristů, kteří se po dálnicích řítí dvousetkilome-
trovou rychlostí a v obcích stovkou. Ředitel dopravní policie 
Zdeněk Bambas například uvádí: „Praxe bude i nadále taková, 
že policisté fotograficky zdokumentují rychlost projíždějících 
vozidel. Ani novela zákona č. 361, kterou se konečně v Česku 
zavádí bodový systém, nám ale neumožní, abychom řidiče po-
stihovali body a pokutou jen na základě těchto fotografií.“ Body 
a pokutu tedy dostane řidič, jenž na výzvu policie zastaví. Situa-
ce by se podle deníku mohla zlepšit až poté, co se policii podaří 
lépe vybavit, aby byla schopna piráty silnic dohnat. To ale podle 
Bambase hned tak nebude.

Kontrola cestujících je v MHD V Praze 
rozložena stejnoměrně v metru, autobu-
sech i v tramvajích. Revizoři spolupra-
cují s městskou policií. Kontroly se ko-
nají i na PID, to jsou autobusové linky 
označené jako třístovkové.

Nábor revizorů
V čase naší návštěvy se právě konal ná-
bor nových pracovníků. Magistrát totiž 
chce letos upravit počet revizorů na 150 
(kolem 20. dubna DP naplní stav). Pro-
to i letos Dopravní podnik vypsal výbě-
rové řízení. Obvykle se přihlásí kolem 
800 uchazečů, ale na samotný pohovor 
přijde asi 500–550 lidí. Vybraní zájem-
ci projdou psychologickými testy a pak 
navštěvují měsíční kurz. Zpravidla se 

Adresa Doplatkové pokladny Do-
pravního podniku hl. m. Prahy:
přízemí budovy Centrálního dispe-
činku, Praha 2, Na bojišti 5. 

Pokladní hodiny 
Po  12.30–17.30
Út    9.00–17.30
St, Čt, Pá   9.00–15.00

konají dva turnusy, kterých se zúčastní 
přibližně 60 adeptů. 
Revizor musí splňovat jisté kvalifikační 
kritéria: musí mít maturitu, čistý trestný 
rejstřík, dobrý zdravotní stav a ovládat 

náním s lidmi. Své by mohli říci také 
obchodníci, prodavači, zdravotní perso-
nál, mnozí úředníci. Pokud si jako ob-
čané uvědomujeme také své povinnosti 
a setkáme se slušným chováním je naší 
občanskou a lidskou povinností takové 
chování opětovat a respektovat.

Seznamte se s novým zákonem
Pravidelný seriál 

od březnového čísla
Pravidelný seriál 

od březnového čísla
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PROJEKTY A REALIZACE

Metrem až na letiště

17. ledna letošního roku přijali pražští 
zastupitelé návrh na změnu územního 
plánu, která podporuje prodloužení vý-
stavba metra z Dejvické na Ruzyň. Osm 
nových stanic má 14,3 kilometrů. Do 
roku 2014 by bylo možné uvést do života 
stanice: Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny 
a Motol. Autobusový terminál z Dejvické 
by se posunul do Veleslavína a později 
do stanice Dlouhá míle. Obyvatelé Za-

hradního Města a Hostivaře se zatím metra 
nedočkají. Prioritou se stala výstavba metra 
na Ruzyň. Představitelé města se rozhodli, 
že jeho stavbu uspíší tak, aby první cestující 
mohli podzemkou jezdit v roce 2014. Opti-
misté tvrdí, že už v roce 2012 by mohl jet 
první vlak na ruzyňské letiště. 
V současnosti město financuje stavbu metra
z 90 procent. To je neobvyklý postup, jin-
de se totiž stát spolupodílí na financování,

Ruzyňské letiště patří k nejvytíženějším ve střední Evropě. V loňském roce 
přepravilo 10,5 milionu cestujících, letos se očekává nárůst přes jedenáct milionů 

pasažérů, kteří se potřebují dopravit z letiště do centra města a naopak.

a to většinově. Zástupci města nemají 
v úmyslu ohrozit prodloužením tratě na 
Ruzyň plánovanou výstavbu tratě D, kte-
rá má spojit Žižkov s Krčí. Obě považu-
je primátor za důležité pro rozvoj Prahy 
a spokojenost obyvatelů. Navíc prodlou-
žení tratě metra A znamená možnost začít 
budovat slibovaný okruh.
Dostavba metra na Ruzyň se však stře-
tává s koncepcí Středočeského kraje, 
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PROJEKTY A REALIZACE

Možné propojení metra Zličín – Bílá Hora
který by rád vybudoval rychlodráhu přes 
Stromovku, Dejvice, Ruzyň až na Kladno 
s odbočkou k letišti. Zdá se však, že vět-
šina obyvatel Prahy 6 podporuje stavbu 
metra. V případě jeho výstavby by stanice 
byly umístěny následovně:
Z Dejvické by trasa měla vést pod uli-
cí Evropskou na Červený vrch se stanicí 
v prostoru mezi křižovatkami ulic Evrop-
ská – Arabská a Evropská – Horoměřická.  
Metro pak bude pokračovat do Veleslaví-
na, kde se počítá s přímou pěší vazbou na 
zastávku modernizované železniční trati 
Praha – Kladno a na autobusové nádraží, 
které pomůže vymístit autobusy z Vítězné-
ho náměstí. 
Z Veleslavína směřuje plánovaná trasa 
do sídliště Petřiny. I v této stanici budou 

přestupní vazby na tramvajovou dopravu. 
Další úsek postupuje směrem k Fakultní 
nemocnici Motol, která spolu s nemocni-
cí Na Homolce v dané oblasti představu-
je nejvýznamnější zdroj a cíl hromadné 
dopravy. V této stanici je navrženo ukon-
čit první provozní úsek trasy. Ze stanice 
Motol je trasa metra koncipována tak, aby 
bylo možné její vedení na ruzyňské letiště 
s možností obsluhy sídliště Dědina a aby 
umožnilo případné větvení trasy směrem 
na Řepy a Zličín. Z těchto důvodů se trasa 
metra za stanicí Motol stáčí severovýchod-
ním směrem na Bílou Horu. 
Ze stanice Dědina vede metro na severozá-
pad, podchází pod realizovanou částí Praž-
ského okruhu a stoupá ke stanici Dlouhá 
Míle, kolem níž lze už v blízké budoucnos-
ti předpokládat koncentraci významných 
zdrojů a cílů dopravy v souvislosti s nový-
mi pracovními příležitostmi v rozvojovém 
území. 
Hlavním cílem této stanice je vytvořit 
v území kvalitní dopravní terminál pro 
přestupy mezi metrem, autobusy (MHD, 
PID, regionální) a výhledově i tramvajemi. 
Součástí terminálu je i kapacitní parkoviště 
P+R. V dalším úseku metro vede v zářezu 
směrem na letiště. Tuto část je možné uva-
žovat jako povrchovou, případně zakry-
tou architektonicky ztvárněným tubusem. 
O konkrétní časové rovině je předčasné 
hovořit, jsme teprve ve stadiu studie, která 
bude sloužit jako podklad pro zadání změ-
ny územního plánu. 

Podle optimistického odhadu by se se 
stavbou prvního úseku mohlo začít v roce 
2008.

Stanice Motol – urbanistická studie

Stanice Dědina – urbanistická studie
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Monitorovací středisko

PREVENCE A BEZPEČNOST

Počet různých přečinů klesá na mís-
tech, které jsou monitorovány až 
o polovinu. Proto se Magistrát hl. m. 
Prahy rozhodl i nadále podporovat 
rozšíření instalace bezpečnostních 
kamer. V tomto roce plánoval umís-
tit 34 nových zařízení. Díky podpoře 
radnic městských částí ve výši téměř 
9 milionů jich bude o devět více. 
Nepřetržité sledování umožňuje po-
licii v případě podezření zasahovat 
operativně. Jenom v minulém roce 
pomohly odhalit 800 případů. Poli-
cisté využívají kamerových záznamů 
také při řešení dopravních nehod či 
přestupků.
Kamerový systém se buduje v Praze 
od roku 1998 a magistrát vynaložil 
ze svého rozpočtu bezmála 410 mi-

Magistrát bude v letošním roce instalovat 
více bezpečnostních kamer, než se  

původně plánovalo. Ze současných 318 
kamerových stanovišť vzroste jejich počet 

ještě letos na 352.

Kamerové systémy           v Praze

lionů korun. Letos přispěje dalšími 50 
miliony. Finance poslouží i k tomu, že 
do systému bude zařazeno 32 kamer 
správy komunikací a stejný počet kamer 
Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Místa, kde by měly být bezpečnostní 
kamery instalovány, navrhují radnice po 
dohodě se státní a městskou policií. Ma-
gistrát eviduje na sto takových návrhů.

Standardy použití kamerových sys-
témů
Odbor prevence kriminality Minister-
stva vnitra ČR vypracoval standardy 
pro používání kamerových systémů. 
Typový projekt mimo základní funkce – 
dohlížení na bezpečnostní situaci v dané 
lokalitě – plní i funkci preventivní tím, 
že odstrašuje potencionální pachatele. 
Provozování městského kamerového 
systému musí být zejména v soula-
du se zákonem ČNR č. 283/ 1991 Sb., 
o Policii České republiky, zákonem                   
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, záko-
nem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakáz-

kách a řadou dalších nařízení vlády 
a technických norem. Kromě právně 
závazných norem a předpisů je efek-
tivita městského kamerového systému 
závislá také od vnitřních režimových 
opatření. Zahrnují obsah pracovní ná-
plně obsluhy, možnost ovládání a na-
stavování kamer, postupy při pozoro-
vání, předávání informací nadřízeným 
složkám, evidence, ukládání informa-
cí, součinnost monitorovacího praco-
viště, otázky mlčenlivosti, kontrolní 
činnost.
Riziková místa měst a obcí se stanovu-
jí na základě analýz Policie České re-
publiky. Monitorují se náměstí . ulice, 
veřejná zeleň, parky, tržiště, chodníky 
a prostory, které slouží k obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k prostoru. Obrazový signál není ur-
čen pro veřejnost, ale pro malý okruh 
uživatelů: Policie ČR, městská policie 
a mají přesně vymezený účel. Také 
režim dispečerského centra podléhá 
zvláštním pravidlům.
O tom, že určitý prostor bude moni-
torován musí být občané i návštěvníci 
včas a dostatečně informováni např. 
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Kamery na D1

PREVENCE A BEZPEČNOST
pomocí informační tabule, která ozna-
muje, že prostor je pod nepřetržitým do-
hledem kamer městské policie.

Pravomoc využívání kamerových sys-
témů Policií ČR
Policie ČR je podle zákona č. 283/1991 
Sb. oprávněna zpracovávat údaje (včet-
ně osobných), které nashromáždila 
při plnění svých povinností. Tím se 
především rozumí ochrana bezpečnosti 
osob a majetku a zajišťování veřejného 
pořádku. Policie ČR je dále oprávněna 
pořizovat zvukové, obrazové a jiné 
záznamy, z míst veřejně dostupných 
v nezbytné míře.

Pravomoc využívání kamerových sys-
témů městskou policií
Pravomoc instalovat kamerový systém 
umožňuje zákon o obecní policii, která 
má za povinnost zabezpečovat místní 
záležitosti veřejného pořádku. Veřejný 
pořádek vymezuje zákon jako ochrana 
pravidel chování lidí na veřejnosti, kte-
rá sice nejsou výslovně formulována 
v právních normách, ale jejich zachová-
ní je podle panujících obecných názorů 
v určitém místě a čase nutnou podmín-
kou spořádaného společenského soužití.
Obecní policie je oprávněna zpracová-
vat údaje, které potřebuje k vykonávání 
svých úkolů, dále poskytuje  informace, 
které slouží jako důkazní materiál Policii 
ČR, orgánům obce atd. Také obecní po-

licie musí vhodným způsobem uveřejnit, 
které místo je pod kamerovou kontrolou. 
Způsob už zákon neupravuje.

Podmínky pro realizaci
Nejdříve je nutné vypracovat bezpeč-
nostní analýzu v obci, která ukáže nej-
závažnější problémy lokality (možné 
cíle pachatelů, předměty zájmu, kdo 
je možným pachatelem, ale také obětí 
apod.). 
Hodnotová analýza se zaměřuje na zjiš-
tění případných škod na zdraví a majet-
ku osob a na jakou míru je možné snížit 
pravděpodobnost vzniku škod. Analýza 

Mezi Prahou a Brnem jsou nainstalovány čtyři nové kamery napo-
jené na celorepublikový dopravní systém a doplňují tak šest starších 
typů kamer. 
Po spuštění monitorovacího systému na D1 bude možné prostřednictvím 
webových kamer sledovat jednotlivé úseky dálnice také přes internet. 
Výhodu mají řidiči, kteří vlastní navigační přístroj. Ti budou dostávat 
aktuální informace pouze o silnicích regionu, ve kterém se pohybují, a to 
i v cizím jazyce.
Dálnice na Vysočině patří k nejrizikovějším úsekům D1 s velkým počtem 
nehod. Od konce roku 2005 se zde instalují proměnné informační tabule, 
které řidiče varují před dopravními kolapsy a povětrnostními vlivy. 
Dopravní portály se budují ve směru na Brno u 89. kilometru před exitem 
Humpolec a před 152. kilometrem za Velkým Meziříčím, před exitem 
Lhotka. V opačném směru na 124. kilometru před exitem Velký Beranov 
a na 180. kilometru před sjezdem Ostrovačice. Postupně bude těmito za-
řízeními vybavena celá D1 a rovněž další dálnice.
Na portálech se objeví informace o aktuální dopravní situaci, popř. omezení provozu, o místě nehody a příslušném kilomet-
ru. Pokud bude dálnice uzavřena, objeví se i informace, který exit je možné použít.
Bezpečnostní opatření na D1 jsou součástí projektu Jednotného systému dopravních informací pro ČR. Ministerstvo dopravy 
plánuje investovat v letech 2005–2007 až 60 milionů korun.

bezpečnostní situace v obci je dílem 
předmětem diskuse příslušného okresní-
ho ředitelství Policie ČR, obecní policie, 
odborníky odboru prevence kriminality, 
zkušeben technických prostředků (akre-
ditovaná laboratoř) atd.
Cílem zavedení bezpečnostního kame-
rového systému je přispět ke snížení 
kriminality v konkrétní lokalitě, zvýšit 
pocit bezpečí občanů, přispět k efektiv-
nímu výkonu policie, podchytit patolo-
gické jednání už v zárodku. Systém také 
odhaluje, jak kvalitně si své povinnosti 
plní policisti a strážnici a napomáhá tak 
zlepšování výkonu služby.

On–line kamery ►
Městský kamerový systém hl. m. Prahy v sou-
časné době zahrnuje 318 kamerových stano-
višť a 42 monitorovacích pracovišť rovnoměrně 
rozmístěných na území celého města. Vedení 
města počítá s jeho dalším rozšiřováním. Do 
městského kamerového systému hl. m. Prahy 
je integrováno 40 kamer Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy a 40 kamer Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy – Metro. V zájmu 
zvýšení informovanosti Pražanů a ostatních 
návštěvníků našeho města o aktuálním dění 
nabízí město volný přístup k záběrům vybra-
ných kamer Městského kamerového systému 
hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy 
– Metro.



12

PRAŽSKÉ MOSTY

Astrologové tehdy určili konjunkci 
Slunce a Saturnu. Zahájení stavby na-
víc splňovalo řadu 135797531. Stavba 
probíhala v letech 1357 až 1402. Stav-
bou byl pověřen mladý švábský stavitel 
Petr Parléř a jeho huť, která most do-
končila začátkem 15. století. Již v roce 
1378, kdy zemřel Karel IV., však prý 
byl použitelný pro převoz mrtvého cí-
saře. Spolu s mostem byly postaveny 
i věže – Malostranská a Staroměstská. 
Na malostranské straně se zachovala 
i nižší věž z předcházejícího Juditina 
mostu. Základy jehož pilířů se nachá-
zejí vedle Karlova mostu pod hladinou. 

Nejznámějším a nejvýznamnějším 
mostem v České republice je jistě 
Karlův most spojující Staré měs-
to s Malou Stranou a s Hradčany. 
Jeho stavbu započal Karel IV. 
Položením základního kamene 
v roce 1357, 9. 7. v 5 hodin 31 minut.

Karlův most

V roce 1965 bylo třeba prohloubit pla-
vební dráhu ve třetím oblouku Karlova 
mostu. Tehdy byl pilíř Juditina mostu 
rozbit těžkým beranidlem umístěným 
na plovoucím bagru.
Karlův most byl až do roku 1841 v Pra-
ze jediným mostem přes Vltavu. Až do 
začátku padesátých let byl využíván i pro 
dopravu, dokonce po něm jezdila auta 
a po dvou kolejích tramvaj. Most umož-
nil dopravu zboží a lidí i v případech, kdy 
nebylo možné použít brodů – Vltava byla 
mírně zamrzlá nebo rozvodněná. Dnes je 
gotický most s barokními sochami jednou 
z nejnavštěvovanějších památek Prahy.

Značení pilířů
Karlův most je 515 m dlouhý, jeho šířka 
kolísá mezi 9,40 až 9,50 metry. Překo-
nává Vltavu i její umělé rameno – Čer-
tovku.
Ve svém půdorysu je most třikrát znatel-
ně zalomen, proti proudu Vltavy je slabě 
vypouklý. Světlost 16 oblouků se pohy-
buje od 16 do 23 metrů. I tloušťka pilířů 
kolísá od 8,5 do 10,80 metrů. Šestnáct 
mostních oblouků nese mostovku ve 
výšce 13 metrů nad vltavskou hladinou. 
Karlův most má dvě koncové opěry, pra-
vobřežní – staroměstskou a levobřežní 
– malostranskou. Mezi nimi je 14 pilí-
řů, první je u staroměstské opěry. Pilíře 
označujeme arabskými číslicemi 1 až 
14. Mezi opěrami a pilíři je 15 mostních 
polí, značených římskými číslicemi I až 
XV.

Následky povodní
Pilíře Karlova mostu byly založeny níz-
ko pod tehdejší hladinou, dnes téměř 
o dva metry zvýšené jezy. Toto nulové 
založení pilířů je stálým problémem 
mostu. Hloubka základů je méně než 
dva metry pod úrovní dna, při dnešním 
zvýšení hladiny jezem jsou původní zá-
klady asi tři a půl metru pod hladinou. 
Při velkých průtocích jsou základy po-
demílány. Velká voda v roce 2002 sní-
žila úroveň dna v některých částech až 
o čtyři metry. Pilíře však nejsou pode-
mlety a most je i nyní stabilní. Přesto 
jsou velké obavy z opakování podobné 
velké vody a prto bylo zahájeno zajiště-
ní této památky ochranou pilířů 8 a 9.
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Ochrana pilířů
Velké povodně postihly Karlův most 
v letech 1432, 1496, 1784 a 1890. 
Po záplavě v roce 1784 byly základy 
návodních pilířů ochráněny stěnami 
z dřevěných štětovnic ve vzdálenosti 
asi 1,5 m od líců pilířů a prostor mezi 
hlavami štětovnic a líci pilířů byl vy-
plněn zdivem z lomového kamene. 
Kolem pilířů tak byly vytvořeny jakési 
ochranné obálky, zasahující pod říční 
dno. Povrch zdiva byl někde kryt foš-
nami a nacházel se kolem 1,5 m pod 
hladinou. Toto ošetření se zachovalo do 
dneška a bylo rozhodnuto, že bude za-
chováno i nadále. 
Nejhůře byl most poškozen v září roku 
1890, kdy nahromaděné množství dře-
va z vorů strhlo dva pilíře a tři klenby. 
Naplavené vory a šikmý jez soustředily 
sílu toku na pilíře 4 až 7. Pilíře 5 a 6 
byly podemlety (zjištěné výmoly byly 
hluboké až 6 metrů), klesly, tlakem dří-
ví i vody se pootočily a strhly přilehlou 
klenbu. Jen díky autoritě architekta 
Hlávky se podařilo prosadit rekonstruk-
ci mostu ve staré podobě a most neroz-
šiřovat – „nemodernizovat“.
Nově budované pilíře byly založeny 
pomocí ketonů spuštěných až na skal-
ní podloží. Základy pilířů 3, 4 a 7 byly 
ochráněny pomocí podlouhlých mini-
kesonů spuštěných po obvodě základů 
také až na skalní podloží. Základ pilí-
ře 1 nebylo nutné chránit, je chráněn 
Novotného lávkou, pilíř 2 je součástí 
nábřežní zdi, pilíře 10, 11, 13 a 14 jsou 
nábřežní na Kampě a na malostranském 
břehu.

Živly a války stavu mostu nepřidaly
Sevřen strmým svahem Malé Strany 
a navážkami na Starém Městě musí 
most zvládat při extrémních událostech 
plný průtok. V důsledku realizovaných 
protipovodňových zábran na Kampě 
a u Novotného lávky je navíc nutné po-
čítat i s tím, že se bude muset korytem 
prohnat větší množství vody. To pro 
most logicky znamená i větší zátěž. Vel-
ké množství unášených pevných trosek 
ucpávalo v minulosti některá pole a zvy-
šovalo průtok poli zbylými. 
Most byl ovšem poškozován i válečnými 
událostmi – ve třicetileté válce se v 17. 
století na mostě bojovalo a švédská dě-
lostřelba z Malé Strany poničila výzdo-
bu Staroměstské mostecké věže považo-
vané za klenot gotické architektury.

Z návodních pilířů tak zůstala jen pilí-
řům 8 a 9 ochrana základů provedená po 
roce 1784. Proto bylo po povodni v roce 
2002 rozhodnuto tyto dva pilíře ochránit 
v co nejkratším možném termínu.
Technici vystavěli kolem mostních pilí-
řů 8 a 9 ocelové jímky, ze kterých od-
čerpali vodu, a k základům mostu bylo 
možné se dostat suchou nohou.
Již při výstavbě mostu se na tomto díle 
podílelo celé království. Tak se vysvět-
luje i pověst o vejcích v maltě mostu 
– na stavbu mostu přispěl venkov natu-
ráliemi pro stavebníky. I dnes je oprava 
dílem mnoha podniků jak z Prahy, tak 
venkova. V Jihlavě se pyšní výrobou 
dřevěné části nových vlnolamů mostu. 
Několik desítek kmenů červeného dubu 

je určeno pro nové, konstrukčně nově 
řešené ledolamy. „Považuji tuhle zakáz-
ku za čest“, říká jihlavský tesař Klouda. 
Dubové kmeny podle jeho odhadu vy-
drží ve vltavské vodě i pět set let.

Karlův most před opravou
Práce na rekonstrukci Karlova mostu by 
měly začít v červenci. Součástí rozsáh-
lé rekonstrukce, která má trvat přibliž-
ně dva roky, je položení izolace proti 
vodě a nové řešení rozvodů tak, aby ji 
nepoškozovaly. Je také nutné zlepšit 
odvětrávání mostu. Mnohem déle než 
oprava mostovky zřejmě potrvá výmě-
na poškozených kamenů zdiva. Pro tyto 
práce není stanoven termín dokončení .

Elektrická dráha na Karlově mostě 1905

Oprava mostních pilířů v roce 2005
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Železniční doprava se na území Prahy potýká s řadou 
problémů a ty jsou pak překážkou úspěšného zapojení se 
do Pražské integrované dopravy. Železnice je sice plně 
zapojena do městské dopravy, dokonce i jízdní doklady 
jsou jednotné, problémem je kapacita, kterou České dráhy 
nemohou samy bez pomoci objednavatele – magistrátu 
– zvládnout.
Podle odborníků je nutné zvýšit počet zastávek, zkrátit in-
tervaly a modernizovat trať.

Dopravní přestupky v centru města

Oživení železnice v Praze
V metropoli je přibližně 200 kilometrů 
kolejnic, ale Pražané železnici nevyužívají 
dostatečně.

Délka železnice 200 km
Osobní přeprava 170 km
Počet stanic 212

Počet cestujících 
(prac. den) 75 234
Cestující Pražané 32 000

Pražská železnice 2005

Za dopravní přestupky v centru města 
čekají řidiče přísně postihy

Důslednou kontrolu neukázněných řidičů zahájila od 
prosince 2005 v centru Prahy městská policie. Akce 
pražských strážníků navazuje na společná opatření 
Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy zaměřená 
na vytlačení pouliční kriminality, dodržování veřej-
ného pořádku a dopravní kázně v prostoru Václav-
ského náměstí.

„Při této akci, nazvané příznačně Místní úprava, stráž-
níci důsledně řeší dopravní přestupky především v pro-
storu Václavského náměstí a ve vytipovaných ulicích 
v jeho okolí, kde jsou největší problémy s neukázně-
nými řidiči. Zaměřují se hlavně na dopravní přestupky 
spáchané nedovoleným stáním na chodníku, na vyhra-
zeném parkovišti pro invalidy a pro abonenty a rezi-
denty, stání na pěší zóně a v zákazu zastavení, či stání 
a ostatní přestupky“.

Všem, kteří nedodrží dané 
předpisy, hrozí sankce – od 
udělení blokové pokuty, 
přes nasazení „botičky“, 
či odtažení vozidla, až po 
oznámení spáchaného do-
pravního přestupku přísluš-
nému správnímu orgánu.

„Speciální skupina se ve zvýšené míře věnuje kontrolám vozidel 
taxislužby. A to nejen z hlediska dodržování pravidel parkování, 
ale také dalších právních předpisů, například platnosti průkazu 
způsobilosti řidiče taxislužby atd.“

Hlídkující strážníci v Praze 1 si povšimli vozidla taxi, které sice 
bylo označeno podle zákona, nicméně na čelním skle nebyl vy-
staven průkaz způsobilosti řidiče taxislužby. Strážníci proto ři-
diče vyzvali k jeho předložení, což neučinil a ani učinit nemohl, 
protože jeho vozidlo bylo z databáze vozidel taxislužby trvale 
vyřazeno. Vzhledem k tomu, že se u tohoto řidiče jednalo o opa-
kované porušení zákona, a navíc, podle sdělení jednatele firmy, 
kterou měl umístěnou na taxíku, pro ni již nepracuje, byl pro 
porušení zákona omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR 
k dalšímu šetření.

Od cíle této akce, jejíž časové omezení zatím není stanoveno, se 
očekává větší respekt řidičů k zásadám místní úpravy silničního 
provozu, zejména v oblasti Václavského náměstí a jeho okolí.

Všem, kteří nedodrží dané 
předpisy, hrozí sankce – od 
udělení blokové pokuty, 
přes nasazení „botičky“, 
či odtažení vozidla, až po 
oznámení spáchaného do-
pravního přestupku přísluš-
nému správnímu orgánu.
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Město doposud nakupovalo radary, kamery v tunelech i na ulicích, za drahé 
peníze techniku, ale státní policie, která vybírala pokuty a ministerstvo finan-
cí je přerozdělilo v rámci celé republiky. Na metropoli zbyly jenom výdaje. 
Technika, která vydatně napomáhá zvyšovat bezpečnost v Praze (a nejenom 
dopravní) . Očekávanou změnu přinese nový zákon, který mimo jiné urych-
lí také vybírání pokut a už během několika hodin budou strážnici schopni 
odeslat řidičům fotku s časem a místem přestupku. Trest je tak okamžitě efektivní: za přestupek následuje patřičný trest. 
A vybrané pokuty půjdou do městské pokladny a město může do své bezpečnosti opětovně investovat.
Zvýšená „pozornost“ bude věnována řidičům kamionů, řidičům, kteří překračují povolenou rychlost, ohrožují lidi na pře-
chodech. Na Novodvorské, Koněvové, Husitské, Vršovické, Bělocerkevské a Vídeňské umístí strážníci podle novely zá-
kona radary. Na těchto místech bylo totiž nejvíc zraněných (i mrtvých) chodců, za které nesou odpovědnost právě řidiči 
kamionů a malých dodávek. 
Zákon řeší drobné přestupky tak, že lidé nebudou muset cestovat mezi policisty a městskými částmi. Vše by se mělo vyřídit 
na jednom místě.

Bezohlednost za volantem končí
Novela silničního zákona výrazně přitvrdí. Postihy 
bezohledných řidičů od července budou citelné. Situace 
je v metropoli totiž už neúnosná a slušní řidiči a chodci 
nemají téměř šanci. 

Zatímco ve starších členských zemích Evropské unie jezdí přes zimu každé 
druhé auto na zimních pneumatikách, v Česku je jimi vybavena pouhá třetina 
vozidel. Používání těch letních na zledovatělé vozovce už řadu lidí připravilo 
o život. Ministerstvo dopravy (MD) přesto nečiní žádné kroky, aby zimní obutí 
bylo pro veškerá vozidla povinné.
Takové ustanovení neobsahuje ani novela zákona č. 361 o provozu na pozem-
ních komunikacích, která nabude účinnosti od 1. července 2006. Na otázku 
proč, odpověděl Právu ministr dopravy Milan Šimonovský: „Odborníci o tom 
při přípravě této novely velmi diskutovali. V počasí, jaké nyní panuje, zvyšu-
jí zimní pneumatiky bezpečnost silničního provozu. Na našem území ale není 
sníh a led po celou zimu. Většinu zimního času tedy zimní pneumatiky nejsou 
potřeba“.
Podle Šimonovského by se mělo spíše apelovat na to, aby řidiči nikdy neopo-
mněli mít ve výbavě zimní pneumatiky, když se vydají do horských oblastí, 
a stejně tak sněhové řetězy.
„S dopravní značkou, kdy je povinnost jet pouze se zimními pneumatikami, 
jsem se zatím v EU nesetkal a ani odborníci mi to nedoporučovali“, zdůraznil 
ministr.
Do vládní předlohy novely zákona č. 361 zapracovalo MD při jejím letošním 
v parlamentu desítky pozměňovacích návrhů poslanců na změny pravidel sil-
ničního provozu. Požadavek na povinné zimní pneumatiky se ale s podporou 
nesetkal.
O možnosti uzákonit povinné zimní pneumatiky se vážně uvažuje v sousedních 
zemích. Rakouský vicekancléř a ministr dopravy Hubert Gorbach se to snaží 
prosadit alespoň pro kamióny. A v Německu je velmi pravděpodobné, že použí-
vání zimních pneumatik bude zákonem všem motoristům přikázáno už v příš-
tím roce. Jinak ale zatím tato povinnost platí pouze ve skandinávských zemích 
a v Lotyšsku.
Testy, které Autoklub uskutečnil, jednoznačně prokázaly, že při teplotách pod 
deset stupňů Celsia jsou zimní pneumatiky na všech druzích povrchu a ve všech 
situacích bezpečnější než letní. Lepší výsledky byly zaznamenány při brzdění, 
ovládání vozidla v zatáčkách i při náhlé změně směru jízdy.

Na zimních pneumatikách jezdí pouze třetina řidičů
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Až zaklepe 30. březen na vaše dveře dopřejte si trochu volna 
a udělejte si malý výlet. Třeba do nedaleké Vinoře na Praze 9. 
Může se pochlubit zámkem a známou kočárovnou.
Nejstarší zprávu o Ctěnicích uvádí Strahovský klášter v soupisu 
svého jmění z r. 1273. O zdejší tvrzi se však výslovně píše až 
v roce 1372, kdy ji pražský měšťan Jan Zeiselmeister koupil od 
vdovy po Volflinu Galmovi. Již tenkrát byl areál tvrze podobný 
dnešnímu nádvoří zámku. Přibližně dnešní podobu získala pře-
stavbou na renesanční zámek kolem roku 1550. Dodnes se z této 
přestavby dochovalo arkádové nádvoří a hospodářské budovy. 
Dalším významným momentem ve stavebním vývoji areálu byla 
druhá polovina 18. století, kdy zámek dostal klasicistní barokní 
vzhled. Z této doby se také zachovaly hospodářské budovy s ba-

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

Tip na výlet 

Dopravní zeměpis
Ďáblice
V severní části Prahy s rozlohou 738 ha leží městská část Pra-
ha-Ďáblice, kdysi do 16. st. Davlice (staročeské jméno Davel = 
ves lidí Davlových). Někdo tvrdí, že název pochází od jména 
potoka. Jisté ale je, že Ďáblický statek byl založen v roce 1253 
a i s vesnicí patřil řádu křížovníků s červenou hvězdou. Pobě-
lohorská doba zaznamenala v Ďáblicích existenci malé tvrze. 
V r. 1740 postavili křížovníci malý jednopatrový zámek, dnes 
hlavní zdejší památka. Celé historické jádro považují odborní-
ci za cenný soubor venkovské architektury. 
Po vytvoření Velké Prahy na počátku 20. let se Ďáblice staly obcí přímo hraničící s hlavním městem. Na jejich pozemcích 
vyrostl ústřední pražský hřbitov, městská skládka a také soubor rodinných domků. Ve 30. letech vznikla tzv. Seidlova kolonie 
u hřbitova a lokalita Nové Ďáblice, která navázala na výstavbu v  Kobylisích.
Ďáblice se připojovaly k Praze po etapách. V roce 1951 k hlavnímu městu připojili Nové Ďáblice, Seidlova kolonie (a to ke 
katastru obce Kobylisy) a pražská zásobní zahrada. Další změny se uskutečnily v roce 1960 a k Praze se připojil Ďáblický háj 
s vrchem Ládví. Vlastní připojení obce se dokončilo až v roce 1968 a došlo také k několika menším změnám katastrálních 
hranic (výstavba sídliště Ďáblice). 
Ďáblice ležely na významné výpadovce na Mělník. Státní silnice byla sice vedena přes Chabry, okresní silnice ďáblická však 
k ní tvořila pro některé cesty účelnou zkratku s připojením v Líbeznici. Důležitá okresní silnice vedla do Čakovic, kde byla 
pošta. Poslední z významných silnic byla komunikace do Chaber, postavená v roce 1985. V roce 1912 se Ďáblice dočkaly 
jedné z prvních autobusových linek a vydržela dva roky. Podruhé se autobusy v Ďáblicích objevily až v roce 1926 na trase 
Praha-Líbeznice. Autodopravní společnosti zde jezdí od. r. 1930 až do současnosti. 
Mezi prvními, kteří sem zavedli svoji autobusovou linku byly Elektrické podniky hl. m. Prahy v roce 1928. Na počátku roku 
1938 bylo k dispozici celkem 58 spojů do Prahy. V dalších letech byly zavedeny spoje do Čakovic. Od roku 1951 získala linka 
E nové označení 103 a je dodnes zdejší kmenovou linkou. Od roku 1997 zajišťuje  přímé spojení Ďáblic s metrem B (stanice 
Palmovka).  Od roku 1975 tudy jezdí také linka 202 (Bohnice-Čakovice) a v r. 1981 přibyla také linka č. 258 na Březiněves.

rokní sýpkou a pozdně barokními stodolami. Celý areál budov je 
mimořádně dochovaným komplexem tvrzové architektury, která 
se svým stavebním vývojem přeměnila v zámecký objekt a po-
sléze v aristokratický velkostatek. Několikaleté restaurační práce 
odhalily v interiéru zámku fresky z různých období výstavby.
U zámku se nachází i tzv. drábovna, což je obdélníková budova 
situovaná souběžně se silnicí vedoucí podél zámku.
V roce 1993 byl celý objekt bezplatně převeden do vlastnictví 
hlavního města Prahy a jeho správcem se stala Pražská infor-
mační služba. 
Expozice:
1. 6. 2004 – otevřena v přízemí zámku malá expozice o historii 
a rekonstrukci zámku.
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Zrakem vnímáme až 70 % podnětů 
světla – elektromagnetického záření. 
Vlnová délka se pohybuje v rozpětí 
400–750 nanometrů. Podle vlnové dél-
ky vnímáme barvu světla, kratší délku 
má barva modrofialová, delší červená. 
Světlo, které proniká do oka speciali-
zovanými buňkami – zrakovými čípky 
a tyčinkami – je nositelem informací 
k mozku. Oko je neustále v pohybu, 
„kontroluje“ si své prostředí. Pokud 
bychom oko uměle stabilizovali, pře-
staneme během několik sekund vnímat 
kontury a barvy daného obrazu.
Světlo proniká do oka přes rohovku, 
oční čočku, sklivcový prostor až k oč-
ní sítnici. V této vnitřní vrstvě očního 
bulbu jsou umístěny čípky a tyčinky. 
Sítnice obsahuje vysoce specializova-
né buňky – fotoreceptory, které reagují 
na světlo. Čípky zprostředkují barevné 
vidění a je jich asi 7 milionů. Tyčinek 
je více, přibližně 170 milionů a umož-
ňují vidění za šera. 
Rozdíl mezi barevným viděním a vi-
děním v stupních šedi je patrný při 
smrákání, kdy naše oko zaznamenává 
menší proud světelných fotonů a obry-

Jde o poruchu funkce světlo-
čivých elementů, sítnicových 
tyčinek. Projevuje se špatnou 
adaptací oční sítnice na tmu.

sy vnímáme jako málo ostré, ztrácející 
postupně barvu.
Slabý elektrický proud, který vzniká 
ve fotoreceptorech, je veden optickým 
nervem do zrakové oblasti mozku, ana-
lyzuje je, rozlišuje linie, barvy, kontrast 
a pohyb. Dále pak putují do asociačních 
oblastí mozku, ve kterých vzniká zrako-
vý vjem.
Pokud ale jsou fotoreceptory postiže-
ny poruchou, nebo sítnice oka, pacient 
světelný podnět nepřemění na nervový. 
Jsou-li postiženy tyčinky, pak člověk 

není schopen vnímat obrazy s malou 
světelnou intenzitou. Jedná se o šero-
slepost (hemeralopie). 
Šeroslepost může být buď vrozená, 
nebo získaná – např. při nedostatku 
vitamínu A, hypovitaminóze nebo avi-
taminóze, ztrátou očního pigmentu. 
Proto je vitamin A je potřebný pro do-
konalé fungování našeho zraku.

Zpracováno volně podle 
Mudr. Zdeňka Kovaříka, 

Zdraví 9/2005

28. 5. 2005 – otevřena stálá expozice „Za císaře pána...“, Habs-
burkové v českých zemích, 1791–1914, která navazuje na výsta-
vu Habsburské století, která se konala v roce 2004 v Clam-Gal-
lasově paláci. 
Kočárovna byla pro veřejnost otevřena 3. června 2000. Muze-
um představuje sbírku 19 kočárů a saní ze sbírek Arcibiskupství 
pražského, Muzea hlavního města Prahy, Poštovního muzea, Ná-
rodního technického muzea a Národního zemědělského muzea. 
Určitě vás zaujmou mnohé exponáty jako např. „psí vozík“, ber-
lingot , mylord a mnohá další vozítka. 
Doprava
Autobus
Linka 280 ze stanice metra Českomoravská nebo Vysočanská, 
přímo u zámku zastávka Ctěnice (na znamení).  
 259, 354 ze stanice metra Českomoravská nebo Vysočanská do 
stanice Vinořský hřbitov a dále pěšky po žluté turistické značce 
přes lesopark do zámku.  
Automobil
 po staré silnici z Prahy na Mladou Boleslav, z Proseku přes Kbe-
ly do Vinoře, podél vinořského zámečku, (ulice Mladoboleslav-

ská).Ve Vinoři odbočit podle ukazatele k zámku Ctěnice (ulice 
Bohdanečská), bezplatné parkoviště v areálu objektu z městské 
části Praha-Kbely, okolo MÚ MČ Praha-Kbely, ulicí Semilská, na 
křižovatce podle ukazatele k zámku Ctěnice (ulicí Bohdanečská), 
bezplatné parkoviště v areálu objektu anebo lépe ulicí Jilemnická, 
která vede přímo k zámku Ctěnice (ulicí Bohdanečská) z městské 
části Praha-Čakovice, okolo supermarketu Globus, směr Vinoř, 
Kbely, Přezletice, na křižovatce dle ukazatele k zámku Ctěnice 
(ulice Bohdanečská), bezplatné parkoviště v areálu objektu. 
Kolo
 stejně jako ve výše uvedeném, cyklistům jsou k dispozici stojany 
na kola, které jsou zasazeny jako součást dlažby. Každý stojan má 
oko, do kterého se dá kolo přimknout. Ctěnice jsou bezesporu jed-
ním z vyhledávaných cyklistických cílů a cyklisté tvoří osmdesát 
procent jejich návštěvníků. 
Pěšky 
 od hřbitova ve Vinoři po žluté turistické značce přes lesopark do 
zámku.  
Adresa:
Zámek Ctěnice, Bohdanečská 1, Praha 9 – Vinoř, tel.: 286 853 385 

Šeroslepost
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Bezpečně v MHD: Jak se chovat při ohrožení
Tento týden začala v metropoli informační kampaň, 

která se rozšíří i do dalších měst

Cestovat bez obav
„I když České republice teroristické útoky bezprostředně 
nehrozí, je třeba se na ně připravit.“
Důležité v této oblasti je preventivně působit na veřejnost, 
aby věděla, jak se zachovat v krizové situaci. Jedním z pod-
nětů pro spuštění této kampaně byl problém, jakou formou 
informovat dospělou populaci  o tom, jak se chovat v mi-
mořádných případech. Na základních i středních školách již 
program o tom, jak se chovat krizových situacích, probíhá.
Antonín Fedorko, bezpečnostní ředitel pražského dopravní-
ho podniku, uvedl, že tento projekt vítá.
Dopravní podnik chce, aby doprava byla bezpečná,“ řekl 
Fedorko, který dále zdůraznil, že rizika teroristického útoku 
existují a je třeba si je připustit. „Útoku se nedá zabránit, 
ale lze mu předejít, případně zmírnit jeho možné následky,“ 
dodal.
Stejně jako pro Dopravní podnik je bezpečnost cestujících 
důležitá i pro České dráhy, které připravují další podobný 
projekt.

Akce Bezpečné cestování je rozdělena do dvou fází:
• v první vlně kampaně mají být občané upozorňováni na to, 
jak se chovat v případě mimořádné události a jak volat na tís-
ňovou linku 112;
• v druhé fázi, která odstartuje v březnu, bude kampaň dopl-
něna o podrobnější témata. Důležité je, aby lidé v krizových 
situacích zachovali klid a dbali pokynů záchranářů nebo po-
licistů.

Linka 112 existuje v ČR již od roku 1996. V současnosti pře-
kračuje mnohonásobně volání na linku 112 než například na 
číslo 158. Za loňský rok bylo zaznamenáno pět milionů vo-
lání.

Co dělat při požáru:
• Neprodleně si chraňte dýchací cesty.
• Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
• Uhaste požár, jestliže je to možné, nebo proveďte nutná opat-
ření k zamezení jeho šíření.
• Co nejrychleji opusťte zasažený prostor.
• V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla „Zastav 
se, lehni si a kutálej se!“

Cestující v Praze se mohou od začátku tohoto týdne setkávat v prostorech metra, v tramvajích, autobusech nebo na vla-
kových nádražích s plakáty informujícími o tom, na jakou telefonní linku se můžou obrátit v případě požáru, dopravní 
nehody, či možného teroristického útoku a jak se v takové situaci chovat.
Informační kampaň Bezpečné cestování rozjelo ministerstvo vnitra spolu s Hasičským záchranným sborem, Českými 
drahami a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. 
„Cílem projektu je zvýšit informovanost cestujících v prostředcích hromadné dopravy a prohloubit jejich povědomí 
o možných nebezpečích a správném jednání v případě ohrožení.“

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla:
• Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid.
• S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a ne-
dotýkejte se ho.
• Obraťte se na tísňovou linku 112 nebo 150 a řiďte se po-
kyny Policie ČR.
• Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište 
(vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu).
• Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvod-
čímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hro-
madné přepravy.
• Společně se snažte vyklidit prostor v okolí nálezu a až do 
příjezdu policejních pyrotechniků zabránit dalším osobám 
přiblížit se k podezřelému předmětu.
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Od roku 2001 funguje v hale „Terminál Sever 1“ dosavadní středisko dopravních informací. Počet 
odbavených zákazníků za jeden rok zde vzrostl z 50 tisíc na dnešních téměř 200 tisíc. V přepočtu 
to znamená, že odbaví v průměru 34 zákazníků za hodinu. 
Tržby za prodej jízdenek vzrostly za dobu existence SDI Letiště Ruzyně téměř 8x na dnešních 26,2 
mil. Kč. Prodej informačních materiálů vzrostl dokonce 50x na 112 tisíc Kč v roce 2005. 
Jak se za pár dní provozu ukázalo, v pořadí již šesté středisko dopravních informací, které slouží 
klientům v tzv. Schengenském prostoru letiště, využívají návštěvníci v maximální míře. Atraktivní 
středisko vzniklo ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a jako v ostatních střediscích 
je zde mimo jiné možnost platby kartou. Pracovníci střediska poskytují informace v češtině, ang-
ličtině, němčině a ruštině, a to i telefonicky.  
Vzhled střediska je řešen velmi moderně a velkoryse a odpovídá veškerým požadavkům Evropské 

unie. Exteriér střediska je zvýrazněn velkou obrazovkou, která prezentuje Dopravní podnik se všemi důležitými informacemi. Ve 
spolupráci se společností  ROPID byla na boční straně střediska umístěna moderní interaktivní tabule, která cestujícím poskytuje 
veškeré podrobné informace o spojení MHD a PID. 
Jako na všech ostatních střediscích, mají cestující možnost zakoupit si knižní publikace Dopravního podniku a ostatní drobné 
dárkové předměty. V nabídce placených služeb nechybí ani zhotovování xerokopií podle přání zákazníka. Zdarma je možné získat 
letáky o nejbližších a právě probíhajících výlukách a změnách linkového vedení a některé další aktuální informační materiály. 
Jelikož cestující letadel jsou v převážné míře i klienty Dopravního podniku, jsou zde značně prodávány hlavně krátkodobé časové 
jízdenky platné 24 hodin nebo 3, 7 a 15 dní. Že je tato služba nejžádanější, dokazují i nejvyšší tržby z prodeje jízdenek ze všech 
středisek v Praze. 
Na tak významné dopravní tepně, jakou je pražské ruzyňské letiště, je zřízení nového střediska dopravních informací obrovským 
přínosem nejen pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost, ale především pro turisty a návštěvníky Prahy. 

Dne 11. prosince zahájila provoz nová autobusová linka, která zajišťuje přímé propojení pražské městské dopravy s leteckou 
a železniční. Autobusy označené AE spojují železniční stanici Praha Holešovice a letiště v Ruzyni a znamená rychlou přepravu 
z letiště do centra a naopak. 
Do autobusu označeného AE  nastoupilo na zastávce Letiště Ruzyně jedno zimní odpoledne devět lidí. Manželé s malým chlapcem přile-
těli z egyptského Sinajského poloostrova, kde trávili čtrnáct dní dovolené. „Vždy přijedeme autem nebo taxíkem, ale přečetli jsme si o no-
vince, kterou nabízí Dopravní podnik a bylo rozhodnuto. Nemusí být v pohotovosti babička s autem, aby pro nás přijela, ani nemusíme 
vyhazovat peníze za taxi,“ říká příjemná mladá paní. „Pohodlně a rychle se dostaneme na metro v Holešovicích, odkud to máme domů 
deset minut tramvají.“ Krásně opálený mladý muž přiletěl z New Yorku, kde byl o vánocích u svých rodičů. Studuje v Praze medicínu 
a linka AE mu prý velice vyhovuje. Cítí se v pohodlném autobuse mnohem bezpečněji než s některými řidiči v taxi, navíc ho tu nikdo 
neošidí. Pár mladých lidí z Mnichova přijelo za spolužačkou do Pardubic, tak využijí nového vlaku Pendolino. Zejména pro tento účel 
byla linka AE zřízena. Zajišťuje přímou přepravu na letiště pro cestující vlaků SC Pendolino Praha – Ostrava. Mohou ji však využívat 
i cestující, jejichž vlaky jedou z nebo do stanice Praha hlavní nádraží. V autobusové lince platí vybrané doklady Českých drah, cestující 
z celé republiky mohou použít jednu jízdenku pro cestu z výchozí stanice až na ruzyňské letiště. Autobusovou linku mohou využívat za 
zvláštní jízdné i neželezniční cestující. To byl případ i staršího pána s malým chlapcem, který jel vnukovi ukázat letadla. „Je to mnohem 
příjemnější, než se mačkat  v plném autobuse. Mohu tak vnukovi vše v klidu vyprávět a máme tu úplné pohodlí.“ 
Nová autobusová linka je provozována denně od 5 do 22 hodin v pravidelném intervalu třiceti minut. Jsou na ni nasazovány výhradně 
nízkopodlažní autobusy a dle slov řidiče Dalibora Liera z garáže Klíčov zajišťují snadný nástup a dostatečný prostor pro zavazadla. Bě-
hem nástupu do autobusu měli zájem i další cestující, kteří chtěli jet na předplatní kupony. Pan řidič jim vysvětlil, že na lince AE nelze 
cestovat  s obvyklými jízdenkami PID pro jednotlivou jízdu ani s předplatními časovými jízdenkami PID platnými pro území Prahy. 
Do autobusu se nastupuje pouze předními dveřmi, kde se předkládá řidiči ke kontrole jízdní doklad, případně je zde možno si jízdenku 
zakoupit. Cena jízdenky pro AE činí 45 korun, děti od 6 do 15 let se svezou za 25 korun. Jízdenka je nepřestupní a lze ji použít pouze 
pro jednu jízdu linkou AE. Zastávka Letiště Ruzyně je umístěna v terminálu městské dopravy před odbavovací halou letiště. Zastávka 
Nádraží Holešovice je umístěna v autobusovém terminálu městské dopravy, u jižního vestibulu stanice metra. 
Ať se lince AIRPORT EXPRESS, kterou provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,  na cestě Prahou daří, a ať má 
i nadále hodně spokojených cestujících z řad našinců i cizinců.

Daniela Tůmová

Nové středisko dopravních informací
V úterý 17. ledna 2006 bylo v nové odbavovací hale ruzyňského letiště 
„Terminál Sever 2“ otevřeno nové středisko dopravních informací.

Airport express turisté chválí
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