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Tramvaj Porsche splnila zkoušku
Rozhovor s Radovanem Šteinerem, radním hl. m. Prahy pro dopravu
Lidé už si mohli zvyknout na trase tramvajové linky
číslo 3 na netypickou šedou soupravu z plzeňské Škodovky, na
jejímž vzhledu se podílel světoznámý výrobce Porsche. Až dosud
přitom nebylo úplně jisté, zda se nízkopodlažní tramvaj v blízké
budoucnosti definitivně objeví na kolejích ve větším počtu, protože jezdila pouze ve zkušebním provozu.
Podle radního pro dopravu Radovana
Šteinera byl právě ukončený provoz bez
závad a úspěšný. Tramvaj nyní musí
získat homologaci, aby mohla být nasazena do běžného provozu. Dále uvedl,
že drážní úřad posuzuje výsledky všech
zkoušek, nejen jízdních, ale i statických. Rozhodnutí by podle něho mohl
vydat v nejbližších týdnech. Důležité
je, co nyní konec testování znamená.
„Všechny další tramvaje stejného typu
budou muset procházet jen základními
testy.“
Zkušební jízdy nové částečně nízkopodlažní tramvaje začaly v metropoli v polovině prosince. Nejprve jezdila
bez cestujících, potom s lidmi. Druhá
tramvaj absolvovala předepsané statické zkoušky.

Podle radního Šteinera se žádné zádrhele
během zkušebního provozu nevyskytly.
Pouze jednou, začátkem února, musela
tramvaj kvůli signalizované závadě do depa.
Technici zjistili, že v jednom z elektrických
zařízení je nečistota. Když ji odstranili,
zkušební jízdy pokračovaly.
Škoda Transportation dodá Dopravnímu
podniku hlavního města Prahy do konce
roku 2007 celkem dvacet nových tramvají
s polovinou nízké podlahy. Jejich vzhled
navrhla ﬁrma Porsche Design.
Zakázka má hodnotu 1,1 miliardy korun.
Tramvaj Škoda 14T měří zhruba 31 metrů
a může jet až šedesátikilometrovou rychlostí. Podlaha je 35 centimetrů nad zemí.
Do tramvaje se vejde 279 cestujících, z toho
69 jich může sedět.

Sedačky mají červené polstrování a jsou
umístěny čelně i podélně. Uvnitř soupravy jsou navíc kamery, které sledují
vnitřek i okolí soupravy, vše pak vidí
řidič na monitorech. Uvnitř tramvaje
jsou i hlásiče, ze kterých může cestující
zavolat řidiči a upozornit ho třeba na to,
že se někomu udělalo špatně.
S váhou tramvaje už se měli možnost
seznámit pražští hasiči. Nešlo však
o žádnou poruchu, jejich cvičení
v půlce února zastavilo tramvajový provoz mezi Palmovkou a Ohradou. Tam
zkoušeli, jak vyprostit člověka, pokud
by pod tuto kolejovou novinku upadl.
Hasiči Dopravního podniku nadzvedávali nejmodernější pražskou
tramvaj v nakloněné zatáčce, tedy
v nejhorším možném terénu.
Starší tramvaje uzvedne i jeřáb, s novou těžkotonážní soupravou si dokáže
poradit jen hydraulika.

Úsměvy – našli jsme na internetu

Vydává: PUBLIC, s. r. o., Peroutkova 531/81, 158 00 Praha 5, IČO: 48588253
Časopis připravil redakční kolektiv pod vedením V. Matějíčka, D. Žaludové a M. Fialy, grafická úprava R. Kliský
Adresa redakce: Svobodova 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 404, vaclav.mat@volny.cz., Registrace: MK ČR E 15349

2

PRAŽSKÁ DOPRAVA

Do prázdnin bude trasa metra A o stanici delší
Nová stanice metra Depo Hostivař na lince A začne
sloužit obyvatelům Prahy již v červnu. Spolu s ní zde
vyroste velké záchytné parkoviště. Konečnou zde bude
mít také většina autobusů, které nyní zajíždějí k stanici
Skalka. Řidičům i cestujícím z východní části metropole
se tak výrazně ulehčí doprava do centra.

Petr Hulinský, náměstek pražského primátora a místopředseda představenstva společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy

„Vyrůstá zde obří dopravní terminál, kde se
budou křížit linky autobusů, tramvají, metra
a v budoucnu i vlaků. Navíc tady bude velké
záchytné parkoviště, takže řidičům odpadne
zdlouhavá cesta ke stanici metra Skalka,“
řekl Petr Hulinský, náměstek pražského
primátora a místopředseda představenstva
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Novou konečnou u nové stanice metra
budou mít autobusové linky, které nyní
zajíždějí až na Skalku. Lidé zde budou moci
přestupovat také na tramvaje, které jezdí
k dílnám Dopravního podniku. České dráhy
navíc chtějí v této oblasti postavit zastávku
Praha-Malešice, takže za několik let by zde
mohli cestující přestupovat i na příměstské
vlaky.
Nejkratší trasa pražského metra A mezi Dejvickou a Skalkou je dlouhá deset kilometrů,
má dvanáct stanic a vlaky ji projedou za
dvacet minut. „Po dokončení stanice Depo
Hostivař se trasa prodlouží o necelý kilometr. V současné době se provádějí práce na
elektroinstalaci, kotvení kolejnic a montují
se technologická zařízení,“ popsal náměstek
Hulinský.
Dříve, než došlo k zahájení výstavby nové
stanice metra Depo Hostivař, se ale musela
stará stavba, která sloužila jako myčka vlakových souprav, zbourat.
Nová stanice nyní bude podle návrhu
architektů svým vzhledem připomínat, čím
stavba původně byla. „Půjde o vizuálně

Nejkratší trasa pražského metra A mezi
Dejvickou a Skalkou je dlouhá deset
kilometrů, má dvanáct stanic a vlaky
ji projedou za dvacet minut.

jednoduchou stavbu. Betonové konstrukce
stěn budou pokryté plechem a vršek bude
prosklený, takže na šest metrů široké
nástupiště vprostřed haly bude svítit denní
světlo,“ uvedl náměstek Hulinský.
Hala je dlouhá celkem 260 metrů, stanice zabere sto metrů a technické zázemí
zbytek. Vlaky budou do stanice přijíždět
po stávajících kolejích ze stanice Skalka
a střídavě zajíždět na jednu nebo druhou
kolej. Náklady na vybudování nové stanice
metra, P+R parkoviště a autobusového terminálu překročily jednu a čtvrt miliardy
korun.

Nová stanice metra Depo Hostivař vznikne na místě, které dříve sloužilo k mytí vlakových
souprav. Její vzhled má na její původní funkci navázat.
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Budování nových úseků metra, rekonstrukce
tramvajových tratí, obnova vozového parku či
modernizace stávajícího vozového parku patří mezi
nejvýznamnější investiční akce pro letošní rok.
Výstavba metra

IV. provozní úsek trati metra C – 2. etapa
Trať metra IV.C2 z Ládví do Letňan navazuje na v červnu 2004 zprovozněnou trať
metra IV.C1 z Nádraží Holešovice do stanice Ládví.
Trať IV.C2 prodlouží trasu metra C o další
tři stanice – Střížkov, Prosek a Letňany,
celkově o 4 599 m. Výstavba byla zahájena v létě roku 2004. V roce 2005 byly
ukončeny veškeré ražby, a to v prostoru
pod ulicí Střelničkou a mezi stanicemi
Prosek a Letňany. Současně jsou dokončeny
hrubé konstrukce hloubených tunelů v mezi
staničním úseku Střížkov – Prosek, kde
probíhají zásypy. Ve vlastních stanicích
probíhá betonáž nosných konstrukcí stanic
a vestibulů, v nejbližší době budou zahájeny práce na kolejových betonech
a vlastním kolejovém svršku. Následně
bude zahájena realizace technologických
souborů, pro které byly v průběhu roku
2005 prováděny koordinační práce v rámci
projektové dokumentace stavby a technologie. V současné době jsou zpracovávány
realizační projektové dokumentace jednotlivých technologických provozních
souborů. Výstavbou je dotčeno i životní
prostředí a dopravní situace, jako je zvýšená
prašnost, hluk, vznik dopravních omezení
apod. Nejpostiženější oblastí jsou ulice
Vysočanská, kde jsou uzavřeny oba pruhy
ve směru od ulice Prosecké k Liberecké,
ulice Prosecká (od ulice Vysočanské po
Čakovickou), kde jsou problémy se zásobováním a dopravní obslužností Proseku
vlivem stávajících záborů stavenišť. Dále
pak ulice Střelničná, kde je přerušen provoz
tramvajové trati z Ládví do sídliště Ďáblice

Stanice Depo Hostivař v průběhu výstavby
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Vizualizace nové stanicemetra Depo Hostivař
a zajištěna náhradní autobusová doprava.
Celkové dokončení a uvedení do provozu
v polovině roku 2008 přinese do celé oblasti
úlevu od omezení a výrazně lepší dopravní
dostupnost. Celkové náklady stavby jsou
rozpočtovány ve výši přibližně patnáct a půl
miliardy korun. Stavba je koordinována
i s budoucí výstavbou v okolí stanic.
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice Depo Hostivař byla navržena a vyprojektována Metroprojektem Praha a.s.
a zajištěním veškeré inženýrské činnosti
včetně realizace byl pověřen inženýring Dopravních staveb Praha, a. s. Výstavba stanice metra Depo Hostivař byla zahájena v r.
2003 úpravou měnírny a distribuční trans-

formovny, kterou bylo nutné provést s ohledem na zvýšení potřeb příkonu elektrické
energie při provozu stanice. Následně v roce
2004 v prázdninové výluce depa Hostivař
pokračovala úpravou kolejového zhlaví
depa za účelem změn oblouků výhybek
pro umožnění jízdy vlaků do stanice 40 km
rychlostí (původní kolejiště umožňovalo
pouze 20 km/hod.) pro vyjetí graﬁkonu. Před
zahájením výstavby vlastní stanice bylo nutno převést mytí vozidel metra ze stávající
haly, ve které má být stanice umístěna, do
haly sousední. Tyto práce byly provedeny
v první polovině roku 2005. V červnu téhož
roku byla nově vybudovaná myčka v hale
číslo dvě uvedena do zkušebního provozu.
Dne 25. července 2005 byla zhotoviteli
stavební části stanice – Sdružení Metrostavu
a Energie stavební báňská předána stavebně
technická připravenost pro zahájení prací na
stanici metra Depo Hostivař. Stanice byla
vyprojektována jako vestavba do stávající
haly č. 1 halového komplexu depa Hostivař.
Proto bylo nejprve nutno demontovat stará
technologická zařízení a následně vybourat zdivo a podlahy až na základový beton. Po provedení těchto demoličních prací
bylo teprve možno přistoupit k výstavbě
železobetonových konstrukcí traťových
tunelů a veřejné části stanice. Současně
probíhala úprava střechy haly, která bude
tvořit též střechu stanice. Souběžně s touto
činností zahájila Skanska CZ a. s. zemní práce pro vybudování přístupových
cest ke stanici, autobusového terminálu

INVESTICE DO DOPRAVY
trolejové vedení, odvodnění, přechody pro
chodce včetně dopravního značení a oprava
stávajícího kolejového trojúhelníku Vápenka včetně smyčky, tramvajové zastávky
Vápenka a objektů patřících k tramvajové
trati s povrchovou úpravou části vozovek
a chodníků.

Tramvajová linka trasa Ohrada – Koněvova
a parkoviště pro osobní automobily. Doposud jsou dokončeny veškeré železobetonové
konstrukce, střecha a provádí se betonáž
kolejového svršku. Zároveň se zahajují
činnosti na technologické části stavby,
kterou zajišťuje zhotovitel ČKD Praha DIZ.
Protože celá akce, vyjma již zmíněné prázdninové výluky při úpravě kolejiště, probíhá
za plného provozu depa, je oproti výstavbě
klasické stanice na nové trase náročnější
o přizpůsobení se zhotovitelů potřebám provozu a u provozovatele pak zejména v určité
tolerantnosti ke zhoršeným pracovním podmínkám – hluk, prašnost apod.
Veřejně prospěšné stavby
Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada
a Koněvova
V letních měsících roku 2006 se plánuje
z důvodu vylepšení technického stavu tramvajové trati a zvýšení bezpečnosti jak tramvajového, tak silničního provozu rekonstrukce tramvajových tratí v křižovatce
Ohrada, v Koněvově ulici od Rečkovy
– Na Vápence včetně tramvajové smyčky
Vápenka v Praze 3. Z hlediska dopravně
inženýrských opatření a organizace výstavby budou stavby prováděny v jedné tramvajové výluce s akcí RTT Ohrada, současně
s tramvajovou výlukou vozovny Žižkov.
Akce budou prováděny při úplné uzávěře
tramvajové dopravy s vyloučením komunikace Koněvova ve směru z centra v úseku
Viklérova – Loudova. Objízdná trasa bude
vedena po trase Koněvova – vpravo Viklérova – vlevo Jeseniova – vlevo Za Žižkovskou
vozovnou – vpravo Koněvova.
V návaznosti na akci RTT Ohrada bude
zavedena náhradní autobusová doprava
Nákladové nádraží Žižkov – Spojovací.
V rámci RTT Ohrada bude prováděna rekonstrukce kolejové konstrukce v křižovatce
Ohrada včetně vložení rozřazovacích výměn

do rozjezdových kolejí v ulici Želivského
a Koněvova, rekonstrukce návazných úseků
ke křižovatce Ohrada, výměna velkoplošných kolejových panelů v ulici Želivského
a rekonstrukce zastávek s prodloužením na
požadovanou délku 67 m se zřízením bezbariérových přístupů a osovým zábradlím

Ostatní účelová investiční výstavba:
Rekonstrukce pohyblivých schodů
V roce 2006 se budou postupně provádět
rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici Můstek A – jedná se o tři ramena z podchodu na úroveň chodníku o zdvihu 5,8 m
s výstupem do ulice 28. října, zdvih 5,4
a 5,0 s výstupem do ulice Na Příkopě. Dále
ve stanici Želivského, kde bude provedena
rekonstrukce jednoho ramene z podchodu na
úroveň chodníku do ulice Vinohradská. Zdvih
činí 6,0 m. Ve stanici Opatov se jedná o jedno rameno pohyblivých schodů z podchodu na úroveň zastávky BUS v ulici Chilská
o zdvihu 6,0 m. Ve stanici Karlovo náměstí
půjde o rekonstrukci šesti kusů ramen pohyblivých schodů z nástupiště, a to pro výstup
směrem na Karlovo i Palackého náměstí. Zdvih každého ramene je 3,8 m.
U všech rekonstrukcí budou provedeny stavební úpravy, demontáže a bourací práce, práce spojené se zavážením, resp.
výměnou eskalátorů, úpravy a změny provozních souborů, tj. silnoproudá a slabo-

Nízkopodlažní tramvaj RT6N-1
pro zvýšení bezpečnosti chodců. Současně
bude prováděna rekonstrukce části tramvajové trati v ulici Koněvova v rozsahu
ulic Rečkova – Na Vápence včetně objektů
náležejících k tramvajové trati, jako je

Výstavba metra na Proseku
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Tramvajová souprava T3
proudá zařízení, automatizovaný systém dopravního řízení – technologický dispečink,
vzduchotechnika, osvětlení, těsnění tlakových prostupů. Zavážení a osazení nových
pohyblivých schodů bude probíhat v nočních
výlukách metra, rovněž tak kabeláže jednotlivých souborů ve stropu podchodu.
Staveniště budou oplocena neprůhledným
a nehořlavým oplocením tak, aby nebyl
narušen pěší provoz po vedlejších pevných
schodištích. Inženýring Dopravních staveb
Praha, a. s. v současné době zajišťuje smlouvy, zadávací a projektovou dokumentaci
a následně výběrová řízení pro výše uvedené
rekonstrukce pohyblivých schodů. Všechny
rekonstrukce by měly být ukončeny do konce
roku 2006.
Bezbariérové zpřístupnění stanice Můstek
O bezbariérovém zpřístupnění trati metra
A i B ve stanici Můstek pro imobilní cestující uvažoval Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnosti od doby platnosti vyhlášky číslo 369/2001 Sb. Vzhledem ke
křížení tras pod frekventovanou dolní částí
Václavského náměstí a okolní zástavbou
se řešení jevilo téměř nemožné. Začátkem
roku 2004 byl Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost požádán o stanovisko ke
stavebnímu povolení stavby Diamant. Souhlas se stavbou v ochranném pásmu metra podmínil možnosti vybudování bezbariérového přístupu. Projekt stavby řeší bezbariérový
přístup do jedné z nejvýznamnějších stanic
v síti metra, přestupní stanice Můstek. Přístup
do stanice metra je ze stávajícího chodníku
na Václavském náměstí, vlastní vstup je situován v hotelu Diamant, odkud je veden výtah
do přestupní haly v úrovni třetího podzemního
podlaží objektu Diamant, kde bude odbavovací
čára pro cestující. Dále pokračuje cesta výtahem do přestupních chodeb stanice Můstek
A i B. Stavba bude realizována za provozu obou
tras, pouze s omezením, které vyvolá uzavření
přestupní cesty v čele nástupiště trasy A a části
přestupních chodeb. Přestup mezi stanicemi
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bude možný pouze přes pevné schodiště ve
stanici B. Doprava veškerého materiálu bude
prováděna v nočních výlukách po kolejích do
dep Hostivař a Zličín. Inženýring Dopravních
staveb Praha, a. s. zajistil potřebná vyjádření organizací a orgánů státní správy a následné vydání stavebního povolení v květnu roku 2005.
Předpoklad zahájení demolice stávajícího objektu Diamant je stanoven, dle sdělení investora objektu, na březen 2006. Následná lhůta
výstavby bezbariérového zpřístupnění stanice
Můstek A a B se přepokládá v celkové délce
čtrnáct měsíců.
Obnova vozového parku: Metro
V roce 2006 bude obnova vozového parku metra
kombinována nákupem nových vozů a modernizací stávajících vozů. V roce 2004 byla ukončena
dodávka dvaceti souprav metra M1, která byla ﬁnancována z úvěru poskytnutého Českou
spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s. se splatností patnáct let. V roce 2004 byla uzavřena smlouva
na dalších šest souprav M1, které zabezpečí
dostatečný počet vozů pro provoz až do stan-

ice Letňany. Dodání těchto souprav probíhá od
roku 2005 a mělo by být dokončeno letos.
Modernizace vlaků metra v roce 2006 bude
pokračovat v rozsahu přidělených ﬁnančních
prostředků z rozpočtu HMP. Modernizované vlaky jsou určeny pro trať B, kde jsou
v současné době soustředěny všechny vlaky
ruské výroby, aby zde ukončily své kilometrické proběhy do vyřazení z provozu. Proces
obnovy vozového parku je naplánován tak,
aby postupně vyřazované soupravy byly nahrazovány novými nebo rekonstruovanými soupravami.
Obnova vozového parku tramvají pokračuje
v roce 2006 modernizacemi tramvají typu T3,
KT8D5 a RT6N a nákupem nových tramvají
14T.
Do konce roku 2005 bylo rekonstruováno
celkem 231 vozů tramvají typu T3. V roce 2006
bude rekonstrukce těchto tramvají pokračovat
v počtu 50 vozů. Rekonstrukce spočívá v celkové změně elektrické výzbroje z odporové
na polovodičovou, uspořádanou v kontejneru.
Části skříně dotčené změnou výzbroje jsou
rovněž součástí rekonstrukce.
Během loňského roku byl dodán typový vzor
rekonstruované a modernizované tramvaje
KT8D5 s osazeným nízkopodlažním středním
dílem a pojí další čtyři kusy těchto tramvají.
V roce 2006 bude rekonstruováno dalších pět
tramvají z celkového počtu čtyřiceti sedmi.
První technicky zhodnocená tramvaj typu
RT6N bude dodána v průběhu letošního roku.
Zhodnocení dalších tří kusů této tramvaje
bude probíhat v roce 2007 podle ﬁnančních
možností.
V roce 2003 byl v obchodní veřejné soutěži
na dodávku dvaceti tramvají s opcí na dalších
čtyřicet tramvají vybrán dodavatel škoda Dopravní technika s. r. o., se kterým byla uzavřena
smlouva. V roce 2005 byly dodány dvě nízkopodlažní homologované tramvaje typu 14T
a letos bude dodáno dalších deset souprav.

Souprava metra M1

PREFERENCE MHD ŠETŘÍ ČAS

Preference tramvají světelnou signalizací v Praze
– stav k 31. prosinci 2005
Dynamické řízení je takové řízení světelnou
signalizací, které podle dopravních nároků
v reálném čase, zjišťovaných dopravními detektory, bezprostředně reaguje na
průběh dopravy a podle okamžité poptávky mění délky zelených signálů a střídá
fáze řízení. Tím může snížit zdržení a zastavování vozidel před SSZ a celkově zvýšit
plynulost provozu ve srovnání s klasickým
řízením pevnými signálními programy.
Preference MHD světelnou signalizací
znamená přímé ovlivňování světelné signalizace jedoucími vozidly MHD v jejich
prospěch, tzn. možnosti přednostní volby
a prodlužování signálu volno jedoucími vozidly MHD v reálném čase podle jejich aktuálních nároků tak, aby tato vozidla mohla
projet světelně řízenou křižovatkou pokud
možno bez zastavení nebo alespoň s minimálním zdržením.
Při této preferenci se rozlišují dva typy:
• absolutní
• podmíněná preference
Na SSZ s jednoduššími dopravními poměry
lze dosáhnout absolutní preference, na složitějších křižovatkách alespoň podmíněné
preference.
Absolutní preference znamená takový
způsob řízení, který v běžném provozu
umožní zcela plynulý průjezd na světelně
řízené křižovatce, bez jakéhokoliv zastavování a zdržení před signálem stůj,
všem vozidlům MHD (s výjimkou pouze
mimořádných situací, například při současném příjezdu více vozidel MHD za sebou a v takových časových polohách, že by
při absolutním preferování všech vozidel
MHD došlo k nadměrnému prodloužení
červených signálů pro automobilovou dopravu, cyklisty nebo chodce). Jinak řečeno:
při příjezdu více tramvají v krátkých
časových odstupech za sebou umožní absolutní preference plynulý průjezd vždy
první tramvaji, zatímco dalším tramvajím
v pořadí pouze tehdy, když se „vejdou“
do zadaného maximálního prodloužení
signálu volno. A to z toho důvodu, že i při
absolutní preferenci musí být prodlužování
signálu volno pro tramvaje časově omezeno
– nemůže trvat ani do nekonečna ani tak
dlouho, aby pro ostatní účastníky provozu
svítila několik minut červená. U zastávek
MHD situovaných těsně před křižovatkami,
respektive v úsecích mezi přihlašovacími
detektory a stop-čárami (kde se vozidla
MHD přihlašují před zastavením v zastávce)
nemusí absolutní preference dále zajistit
průjezd bez zdržení v případě občasných

– byť výjimečných výskytů velmi dlouhých
zastávkových pobytů. V řídící logice se zadávají maximální délky zastávkových pobytů
podle místních poměrů tak, aby tyto délky
nebyly překročeny rozhodující většinou
vozidel MHD. Pokud však zastávkový pobyt trvá déle než je zadaná maximální délka, preferenční prodlužování volna se po
dosažení zadaného maxima ukončí, a tím
dojde ke zdržení vozidla MHD. Při zadání
odpovídajícímu reálným poměrům však
k tomuto jevu dochází jen velmi zřídka.
Podmíněná preference znamená takový
způsob řízení, který sice neumožní zcela
plynulý průjezd na světelně řízené křižovatce
všem vozidlům MHD (některá vozidla budou zastavena a zdržena signálem stůj), ale
umožní alespoň výrazný pokles zdržení
a počtu zastavení vozidel MHD před SSZ
ve srovnání s řízením bez preference. Míra
podmíněné preference (respektive míra jejího přiblížení absolutní preferenci) pak
závisí na konkrétním řešení a způsobu řízení
dané křižovatky.
Preference tramvají světelnou signalizací
je v Praze postupně zaváděna od roku 1993
a v průběhu roku 2005 se počet SSZ s preferencí zvýšil o dalších 12 míst. K 31. prosinci 2005 byla preference tramvají zavedena
na 94 místech, což představuje 47 % z celkového počtu 199 SSZ na pražské tramvajové síti. Na 41 křižovatkách s jednoduššími
dopravními poměry je naprogramována
preference absolutní, na ostatních místech
preference podmíněná (s různou mírou
účinnosti). Preference tramvají je součástí
dynamického řízení křižovatek světelnou
signalizací.

Změny v preferenci tramvají
světelnou signalizací v roce 2005
Preference byla nově zavedena na 12
křižovatkách:
• 1. SSZ č. 3.222 Želivského – Olšanská
• 2. SSZ č. 5.508 Plzeňská – Mahelova
(samostatný světelně řízený přechod pro
chodce u zastávky U Zvonu)
• 3. SSZ č. 5.519 Plzeňská – Podbělohorská
(křižovatka u zastávky Klamovka)
• 4. SSZ č. 5.524 Plzeňská – Pod Kotlářkou
(křižovatka u zastávky Kotlářka)
• 5. SSZ č. 5.526 Plzeňská – Musílkova
(křižovatka u zastávky Kavalírka)
• 6. SSZ č. 5.531 Plzeňská – smyčka tramvaje (světelné řízení odbočení tramvají do
smyčky Kotlářka)
• 7. SSZ č. 5.532 Plzeňská – Jinonická
(křižovatka mezi zastávkami Klamovka
a Kavalírka)
• 8. SSZ č. 5.575 Časový ostrůvek MHD
zastávka Lihovar (ve směru do centra)
• 9. SSZ č. 8.984 Střelničná – Pálkova
• 10. SSZ č. 9.212 Harfa (křižovatka u zastávky Nádraží Libeň
• 11. SSZ č. 9.213 Poděbradská –
Podkovářská (křižovatka u stejnojmenné
zastávky)
• 12. SSZ č. 9.228 Poděbradská –
Hloubětínská (křižovatka mezi zastávkami
Kbelská a Hloubětín
Dále byla preference zlepšena
(zvýšena její účinnost)
na SSZ č. 5.556
Radlická – tunel
Mrázovka
přejezd.
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NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA

Jak (ne)přijít o řidičský průkaz
Pět let žijí řidiči v jistotě, že řidičské průkazy jim policisté nevezmou. Novela
zákona o silničním provozu poměry mění. Jak?
Některá média uváděla motoristickou
veřejnost v omyl, když v souvislosti se
schválenou novelou tvrdila, že řidičáky
budou moci policisté na místě odebrat.
Ve skutečnosti se však ze strany policie
jedná o docela jiný zásah.
Paragraf 118/b novely hovoří o zadržení
řidičského průkazu, což je odlišná skutečnost než jeho odebrání. Při zadržení
sice policista řidičský průkaz fyzicky
odejme, neznamená to však, že by o něj
motorista deﬁnitivně přišel.
Detailnější pohled na tento paragraf
přinese celou řadu zajímavých zjištění.
Případy, ve kterých může policista řidičák
zadržet, jsou přesně deﬁnovány. Jedná se
celkem o osm možností.
K zadržení může dojít tehdy, jestliže
řidič:
- je podezřelý, že bezprostředně předtím
zavinil nehodu, při níž došlo k usmrcení
nebo těžké újmě na zdraví
- ujel z místa dopravní nehody, na které
měl účast
- řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu či návykové látky
- odmítl se podrobit lékařskému vyšetření,
není-li ovlivněn jinou návykovou látkou
- řídil motorové vozidlo bez držení
oprávnění příslušné skupiny či podskupiny
- řídil motorové vozidlo, přestože mu byl
soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti.
S potvrzením
Postup policie je jasně vymezen. Jak tedy
takové zadržení řidičského průkazu bude
vypadat v praxi?
Policista v odůvodněném případě ode-
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bere fyzicky řidičský průkaz. O tomto zákroku musí bez zbytečných odkladů informovat registr řidičů. Motorista by měl být
od policisty poučen o důsledcích zadržení
řidičského oprávnění. Jak tento tiskopis
bude vypadat, není dosud známo.
Další postup vypadá následovně:
• Policista má za povinnost písemně oznámit
zadržení průkazu obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k tomuto úkonu došlo. Oznámení přitom posílá společně s řidičákem
nejpozději následující pracovní den po dni
zadržení.

Zákon o silničním provozu ve zde
uvedeném znění začíná platit od
1. července 2006
Obecní úřad má pět dní na to, aby zahájil
řízení, na jehož základě lze rozhodnout
o zadržení řidičského průkazu do doby,
než dojde k pravomocnému vyjádření.
Jestliže se úřad rozhodl řidičák motoristovi zadržet, následují další administrativní
úkony. Tentokrát je vyrozuměn obecní úřad
s rozšířenou pravomocí, pod jehož působnost
podezřelí řidič patří. Právě tomu je společně
s řidičským průkazem zasláno i příslušné
vyrozumění. Bude-li vám zadržen řidičský
průkaz v Ostravě a trvalé bydliště máte
v Praze, může se celý úkon protáhnout..
Vrácení zadrženého řidičského průkazu připadá v úvahu, jestliže příslušné instituce
nakonec nerozhodly o jeho zadržení. Stejně
tak má motorista nárok na vrácení průkazu
tehdy, když v pravomocně skončeném řízení

o skutku, kvůli kterému byl řidičák
zadržen, nebyl uložen trest či další
sankce, jež by zakazovaly řídit vozidlo.
V opačném případě se doba zadržení
řidičského průkazu započítává do doby
výkonu sankce.
Platilo téměř 30 let
S možností zadržení řidičského průkazu
policistou museli počítat motoristé již od šedesátých let. Vyhláška č. 87
o řidičských průkazech začala platit
1. července 1964. Její § 15 hovořil
o tom, že orgán Veřejné bezpečnosti
může zadržet řidičský průkaz hned
v několika případech. Například lze-li
důvodně očekávat uložení trestu řízení
motorových vozidel soudem či je-li
podezření, že byly v řidičském průkazu
neoprávněně provedeny zápisy. Jeden
z odstavců opravňoval hlídky k zadržení
průkazu, jestliže by byla další jízdou
ohrožena bezpečnost silničního provozu. O tom, jak se motorista v takových
případech postaral o odvoz svého vozidla, rozhodl výlučně on. Jisté je, že pokud
by si bez řidičského průkazu sedl za volant, dopustil by se přestupku. Zákon
mu v takovém případě vstříc nějakým
řešením nevycházel.
V této podobě zůstala vyhláška v platnosti téměř tři desetiletí. Dne 31. ledna 2001
ji nahradil současný zákon 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.
Senátoři tehdy v přípravě zákona počítali
se zachováním této pasáže, poslanci ale
nakonec rozhodli opačně.

BODOVÝ SYSTÉM – REALITA
Kompletní přehled přestupků, za které se budou udělovat trestné body
7

7 bodů
• řízení motorového vozidla bez držení
příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (držení v tomto případě
znamená vlastnit příslušnou skupinu)
• řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si motorista přivodil užitím
alkoholického nápoje nebo jiné návykové
látky, při zjištění obsahu alkoholu v krvi
řidiče ve výši nad 0,3 promile nebo užitím
jiné návykové látky
• odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu
dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn
alkoholem
• odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu
lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li
ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
• odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění,
není-li ovlivněn jinou návykovou látkou,
ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro
jeho zdraví
• způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení
nebo k těžké újmě na zdraví
• v dopravní nehodě, při které došlo
k usmrcení nebo zranění osoby nebo
k hmotné škodě převyšující zřejmě na
některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nebo na jiných
věcech nad částku 50 000 Kč, neprodlené
nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené
opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody
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6 bodů
• řízení vozidla bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné
návykové látky nebo v takové době po
požití alkoholického nápoje nebo po užití
jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě
pod jejich vlivem
• předjíždění vozidla v případech, ve kterých
je to zákonem zakázáno
• při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru
nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
• vjíždění na železniční přejezd v případech,
ve kterých je to zakázáno
• řízení motorového vozidla řidičem,
kterému byl zadržen řidičský průkaz

5

5 bodů
• řízení vozidla, které je technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu
tak závažným způsobem, že bezprostředně

ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
• řízení motorového vozidla bez držení platného
posudku o zdravotní způsobilosti (za jeho zapomenutí hrozí pouze pokuta)
• překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h
a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
• nezastavení vozidla na signál, který tak řidiči
přikazuje, nebo nezastavení vozidla na pokyn
„Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních
komunikacích osobu oprávněnou k řízení tohoto provozu

4

4 body
• při řízení vozidla neumožnění chodci na
přechodu pro chodce nerušené a bezpečné
přejití vozovky
• při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou
řidič odbočuje
• ohrožení chodce při odbočování s vozidlem
na místo ležící mimo pozemní komunikaci,
při vjíždění na pozemní komunikace nebo při
otáčení a couvání v jízdě
• nedání přednosti v jízdě v případech, ve
kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
• překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo
nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky
v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.
• řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci
podle zvláštního právního předpisu podléhá
• řízení vozidla, které užívá jinou registrační
značku, než která byla vozidlu přidělena
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3 body
• v dopravní nehodě, při které byla způsobena
na některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nebo na jiných věcech
hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené
nezastavení vozidla a prokázání totožnosti
navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo
neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo
neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo
po ohlášení dopravní nehody
• držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo
jiným způsobem při řízení vozidla
• překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/
h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo
obec
• nezastavení vozidla před přechodem pro
chodce v případech, kdy je řidič povinen tak
učinit
• ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
• řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilost,
kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče

ve výši menší nebo rovné 0,3 promile
• překročení povolených hodnot stanovených
zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního
předpisu
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2 body
• nedovolená jízda po tramvajovém pásu
• porušení povinnosti být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou
přilbu
• porušení povinnosti použít dětskou
autosedačku nebo bezpečnostní pás při
přepravě dětí podle § 6
• neoznačení překážky provozu na pozemních
komunikacích, kterou řidič způsobil
• porušení ustanovení o omezení jízdy
některých vozidel
• překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní značkou
o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než
30 km/h mimo obec

1

1 bod
• nedovolené užití dálnice nebo silnice pro
motorová vozidla nemotorovým vozidlem
nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce
nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km/h
• neoprávněné užití vyhrazeného jízdního
pruhu
• porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení
vozidla
• porušení povinnosti vyplývající ze značky
„Zóna s dopravním omezením“, „Obytná
zóna“ nebo „Pěší zóna“
• porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše
uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou,
porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 –
zákaz stání)
• neoprávněné užití zvláštního výstražného
světla modré barvy, popřípadě doplněného
zvláštním zvukovým výstražným znamením
• neoprávněné užití
zvláštního výstražného
světla oranžové
barvy
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VODNÍ DOPRAVA – SERIÁL
V lednovém čísle našeho magazínu jsme věnovali pozornost lodní dopravě z hlediska obecných a statistických informací. Dnes by jsme rádi nahlédli do její minulosti.

Vodní doprava
Náš cyklus o dopravě na vlnách
v metropoli jsme v lednovém čísle věnovali současném stavu lodní dopravy.
V následujících pokračováních vám
připomeneme historii vodní dopravy
a historii lodní dopravy od dvacátých let
minulého století.
Vodní toky hrály v historii lidstva důležitou
roli. Na důležitých místech se budovaly
kamenné mosty, které byly součástí vznikající komunikační sítě dálkových stezek
i městských ulic. V místech, kde obtížná
a nákladná výstavba mostu nepřicházela
v úvahu, vznikly přívozy. S trochou nadsázky je můžeme označit za první veřejné
dopravní prostředky.
O dřevěném mostu přes Vltavu na území
dnešní Prahy se zmiňuje záznam již v roce
795. Známý kamenný most Juditin byl
postaven v roce 1172. Jeho následovník
(a po dlouhou dobu jediný pražský most)
Karlův most slouží od roku 1380 do
současnosti. Další silniční most překlenul
Berounku na Zbraslavi jako součást nové
silnice vedené podél Vltavy, zvané Pasovská, v roce 1742. Přes Vltavu byl do
poloviny minulého století postaven nově
pouze řetězový most císaře Františka I.
(1841). V následujících desetiletích nastal
rychlý rozvoj aglomerace a tak byly vybudovány silniční mosty Františka Josefa
I. (1868), Palackého (1878), Zbraslavský
(1896), nový kamenný Františka I.
(1901), provizorní přes Štvanici (1901,
trvalý Hlávkův 1910 a 1912), provizorní
Libeňský (1903, trvalý až 1928), Čechův
(1908) a Mánesův (1914) a železniční
mosty Negrelliho (1850) a Vyšehradský
(1872, nový 1901, jeho lávky pro pěší
otevřeny v roce 1902). Za použití mostů

Parník Ferdinand I. (1903)
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se většinou vybíral zvláštní poplatek – mostné, sloužící k amortizaci nákladů na stavbu.
Na Karlově mostě přestalo být vybíráno již
v roce 1815, ostatní pražské mosty jim byly
zatíženy až do roku 1925.
Existence prvního pražského přívozu je
v literatuře zmiňována již v roce 857,
v místech pozdějšího Juditina mostu.
Přestože se jedná o údaj spíše legendární, je
pravděpodobné, že již v této době v hlavní
pražské komunikační ose mezi pozdějším
Starým Městem a Malou Stranou Vltava na
jednoduchých lodích překonávána alespoň
občasně byla. Spolehlivěji je doložen přívoz
přes Berounku v Radotíně v roce 1159
(některé prameny uvádějí jeho existenci již
v roce 993) a přes Vltavu v Podolí v roce
1222. Získání přesných údajů o existenci
přívozů je prakticky nemožné.
Celkem je relativně spolehlivě doložena
existence 47 vltavských přívozů, největší
soudobý počet byl vykazován na začátku tohoto století, i když vznikly i daleko později.
Přívozy zanikaly přímým nahrazením mostem či lávkou pro pěší, poklesem zájmu
v důsledku vybudování blízkého mostu, ale
i úpravami vodního toku. V posledních obdobích byl důvodem zániku i pokles frekvence
v důsledku zřizování časově výhodnějšího
spojení linkami městské dopravy a nárůstem
dopravy individuální. Pravděpodobně posledním provozovaným přívozem přes Vltavu v Praze byl do roku 1991 přívoz Sedlec
(sever) – Zámky, Tříkrálka.
Přívozy, právě tak jako mosty sloužily
k příčnému překonání vodního toku. Jedinou
výjimku tvořil přívoz kolem vyšehradské
skály, existující do roku 1904, než byl
proražen tunel a zřízena nová nábřežní komunikace.
Odlišný charakter má vodní doprava,
využívající tyto toky jako podélnou dopravní
cestu. Takto byly řeky využívány v historii
převážně pro přepravu nákladu. Na Vltavě
je, kromě voroplavby, sloužící převážně
k přepravě stavebního a palivového dřeva,
doložena intenzivní lodní doprava soli
z rakouské „solné komory“. Využití vltavské
vodní cesty pro významnější osobní dopravu
je spojeno až s loděmi, poháněnými parním
strojem.
Po neúspěšném pokusu německého podnikatele Wintera s parníkem Mecséry v roce
1857 se stala skutečně prvním a po celou
dobu nejvýznamnějším provozovatelem
osobní dopravy na Vltavě v Praze a jejím

okolí „Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě“, založená z podnětu
pozdějšího pražského primátora Františka Ditricha. Zkušební plavba nové
lodi, pojmenované názvem Praha, se
na trati do Štěchovic uskutečnila 15.
srpna, oﬁciální slavnostní zahajovací
plavba pak 26. srpna 1865.
V roce 1881 začala provozovat dopravu
pěti malými parníky o obsaditelnosti
po 110 cestujících ﬁrma Parrau a syn,
a to na krátkých linkách mezi místy
na stejných i opačných březích uvnitř
města. Pro ztrátovost provozu ﬁrma
vyhlásila v následujícím roce úpadek
a lodě nabídla ve veřejné dražbě, po
níž je získal do pronájmu pražský podnikatel Max Goldmann. Ten založil
podnik s názvem Rychlá salonní paroplavba (později První paroplavba na
Vltavě a Labi) a začal v roce 1883 provozovat pravidelnou dopravu na lince
Praha-Chuchle, od následujícího roku
i Praha-Zbraslav-Štěchovice.
Koncem století začala nabývat na významu i rekreační a výletní funkce vltavské lodní dopravy. Již v roce 1882
byl totiž zahájen provoz na místní
železniční dráze z Nuslí (Vršovic)
do Modřan, prodloužené v roce 1897
do Vraného nad Vltavou a Dobříše
a od roku 1900 vybudováním úseku
Skochovice – Jílové u Prahy rovněž do
Čerčan, v roce 1904 byl pak proražen
vyšehradský tunel a v roce 1910 tudy
začala jezdit tramvaj do Podolí. Od
roku 1902 společnost rozšířila svoji
působnost o provoz na dolní Vltavě do
Klecan a Mělníka a později i na Labi,
s tímto předpokladem byl změněn její
název již v roce 1895 na Pražskou
společnost pro paroplavbu na Vltavě
a Labi v Čechách. Lodní park se
v uvedeném období trvale rozšiřoval
z 11 lodí v roce 1889 na 21 plavidel
v roce 1913, kdy došlo i k další změně
pojmenování na známý název Pražská
paroplavební společnost.
V důsledku zvýšeného počtu cest
obyvatelů města na venkov pro
získání základních potravin, kterých
byl kritický nedostatek, zůstal počet
přepravených osob i při uvedeném
omezení prakticky po všechny válečné
roky beze změny.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Mrázovka – technologie 21. století

Tunel Mrázovka je složen ze dvou tubusů
dlouhých 1004 m a 837 m. Je součástí
městského okruhu. Koncem roku 2005
byl ukončen jeho zkušební provoz. Řidič
si během minutové jízdy tunelem ani nestihne uvědomit, co všechno se pod povrchem
Mrázovka skrývá. Mrázovka je synonymum pro nejmodernější technologie. Vybavení Mrázovky odpovídá nejnovějším
světovým standardům. Společně s tunelem
funguje jedinečný koordinovaný systém
řízení dopravy a technologií ze dvou velínů,
které vedle Mrázovky obsluhují i Zlíchovský, Strahovský, Letenský, Těšnovský
a Vyšehradský tunel včetně navazujících
světelných křižovatek. Jedná se o velice soﬁstikovaný systém. K nejnovějším chloubám
Mrázovky patří systémy videodetekce.
Rozpoznají mimořádné a havarijní stavy
v tunelu. Zastavení vozidla, pomalu jedoucí
vozidlo, vozidlo v protisměru, kouř, osobu
nebo zvíře v tunelu a podobně. Ve spojení
s řídícím systémem se automaticky nastavují
bezpečnostní značení. Technologie jde ruku
v ruce s bezpečností.
Celý úsek od Zlíchovské spojky přes
Mrázovku až po Strahovský tunel snímá
nepřetržitě po celý den šestatřicet kamer.
Kamery dokážou rozeznat auto i s poznávací
značkou, zaostří přímo do tváře řidiče, a navíc
pod snímek přidají i zaznamenanou rychlost.
Data se uloží do databáze. Kamery nelze
obelstít jako běžný radar. Měří totiž průměrný
čas průjezdu v tomto úseku. Na základě
výsledného času potom určí průměrnou rychlost, a policie tak může vymáhat pokuty.
I přesto si však někteří řidiči z faktu, že je
tunel projektován pro rychlost 70 km/h hlavu
nedělají. Rychlostní rekord je v Mrázovce
neuvěřitelných 160 kilometrů v hodině.

Nebývalý kamerový systém není jedinou technologickou lahůdkou Mrázovky. Jedinečně
je tu řešeno osvětlení. Mrázovka využívá
systém akomodačního osvětlení, které vyrovnává světelný rozdíl mezi venkovním
denním světlem a viditelností v tunelu. Oči
řidiče stačí přivyknout šeru v tunelu. Zajímavé jsou pak i anténní systémy, jež nabízejí
rozhlasové vysílání stanice ČR 1 s možností
přímého vstupu dispečerů přímo do vysílání,
rádiové systémy pro policii, hasiče a možnost
telefonovat přes mobilní operátory. A kdo
to všechno řídí? V Mrázovce je provozní
bezobslužný velín, který se však používá
jen v krizových situacích. Řízení všech
pražských silničních tunelů pochází ze dvou
dispečerských pracovišť. Technologické
vybavení řídí velín na Strahově a dopravu
ústředna Na Bojišti.
Pracoviště Technické správy komunikací, které monitoruje chod technologií
v pražských tunelech včetně Mrázovky,
sídlí nedaleko Strahovského stadionu. Hned
vedle větrací šachty strahovského tunelu.
Ve velíně to vypadá jako na kosmické lodi.
Dva dispečeři sledují nepřetržitě dnem i nocí
LCD monitory počítačů a 6x2 metry velkou
plazmovou obrazovku. Vidíme tady všechny
pražské tunely v různých úhlech. Na velké
obrazovce můžeme záběry kamer různě
kombinovat, s kamerou v tunelu lze dokonce
otáčet a zoomovat. Řádově je vidět záběry ze
stovky kamer. Účelem velína je kontrolovat
stav napájení tunelů, ventilaci, požární signalizaci, osvětlení, vzduchotechniku a v případě
poruchy či nehody řešit situaci. V tunelu se
řeší nehody podobně jako venku. Příslušný
tubus dispečink uzavře, a pokud zůstaly na
vozovce stopy benzinu nebo oleje, přivolá
hasiče.

Tunel Mrázovka ►
• Řadí se mezi deset nejbezpečnějších
tunelů v Evropě
• Stavba stála 7,15 miliardy korun a trvala
šest let
• Západní tunel měří 1004 metrů východní
837 metrů
• V obou směrech je umístěno několik desítek kamer
• Kamery odhalí 1200 přestupků denně
• Rychlostní rekord tunelu je 160 km/h
• Tunelem projede průměrně 35 000 aut
denně
• Celkový objem ražených tunelů je
351 778 m3
• Z SOS skříní lze volat policii, odtahovku,
hasiče a záchranou službu
Pražské tunely čekají pravidelné kontroly
Od března do konce roku 2006 budou
probíhat každý měsíc pravidelné kontroly kamerových systémů také v tunelu
Mrázovka. V době kontrol bude tunel každou 1. sobotu a neděli v měsíci
uzavřen od soboty 22 hod. do neděle
05.00 hod.
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POHLED Z DRUHÉ STRANY

Podzemní garáže v centru Prahy
To, že Praha je přesycena motorovými vozidly se obecně ví už několik desetiletí. Proto
mnozí obyvatelé, ale i návštěvníci Prahy
uvítali možnost parkovat v podzemních
garážích, které houfně vznikají nejen v centru Prahy, ale i u novostaveb obytných domů
a administrativních center.
Snadná dostupnost parkovacích míst v centru, ochrana ovzduší – to jsou veřejností
všeobecně přijímané argumenty pro výstavbu podzemních garáží. Každá mince má však
dvě strany: památkáři tvrdí opak – taková
zařízení přinášejí často zhoršení životního
prostředí. Odborný měsíčník o stavbách, interiérech a materiálech „Projekt“ v letošním
únorovém čísle uveřejnil polemiku Kateřiny
Hanzlíkové (Archaia), která řeší problém
z pohledu památkáře.
Nejčastější protiargumenty odborníků památkové péče jsou:
1. Podzemní garáže nevyřeší problémy
s dopravou v centru.
Do centra jsou díky možnosti parkování
přivedena auta, která by sem jinak nejezdila.
Moderní trend většiny západních metropolí
je naopak odvést auta z centra pryč a nahradit je městskou veřejnou dopravou a pěšími
zónami. Některá města (Londýn, Kodaň)
jsou ve své politice ještě dál – nejenže
nevytvářejí pro auta v centru parkovací
místa, dokonce jim vjezd a průjezd mnoha
způsoby ztěžují.
Z hlediska dlouhodobé dopravní strategie
v Praze – tzn. uvolnit centrum přetížené do-
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pravou budováním obchvatů, tunelů a výpadových komunikací – je hromadná výstavba
podzemních garáží u soukromých objektů
přímo v centru krokem zpět.
2. Výstavba podzemních garáží není
ve veřejném zájmu, protože vyřeší
nedostatek parkovacích míst.
Naopak: výstavba podzemních garáží je
velmi technicky obtížnou a nákladnou investicí. Návratnost investice zaručí draze
pronajímané parkovací místo. Investovat
si proto mohou dovolit hlavně soukromé
společnosti, podporující tím své vlastní individuální projekty – například bytových
domů či administrativních center – a nikoli
město. Výstavba veřejných garáží, které
by na vytipovaných místech systematicky
řešily problémy s parkováním, v Praze zatím znatelně pokulhává za soukromými projekty.
3. Zřízení podzemních garáží je v souladu
s památkovou péčí, například proto, že
odstraní auta z ulic.
Zřízení podzemních garáží znamená realizaci
záchranného archeologického průzkumu na
celé ploše a následnou likvidaci archeologických památek, případně historických
suterénů v plném rozsahu. Archeologické
situace a terény se přitom nalézají v centru
Prahy takřka všude a náklady na provedení
archeologického výzkumu na takto exponovaném území jsou značné.

Vjezdy do garáží z ulic přes nájezdové
rampy se zábradlím nebo přes historické
dvory domů jsou velmi rušivým prvkem
v historickém městském prostředí a lze je
jen obtížně vsadit do městského exteriéru.
4. Podzemní garáže neznamenají zásadní
zhoršení kvality pražského ovzduší.
Také toto tvrzení je diskutabilní. V první
řadě dostatek parkovacích míst přivede do
centra více dopravy, a tedy i více exhalací.
Velmi exponovaným místem jsou zejména
vjezdy do garáží, kde exhalace dosahují
lokálně obzvláště silných koncentrací. Auta
zajíždějící a vyjíždějící z garáží produkují
více výfukových plynů ve srovnání s auty
plynule projíždějícími městem.
5. Tvrzení, že: „Povinnost zřizovat
podzemní parkovací místa je zakotvena
v městské vyhlášce, a je proto pro investory závazná“, je jednostranným výkladem
vyhlášky z 30. 12. 1999. Ve Sbírce obecně
závazných vyhlášek hlavního města Prahy
v článku 10 uvádí jako nejmenší počet stání
u domu takový, který se rovná počtu bytů
v domě, nikoli však bez výjimky. Povinná
stání mohou být v dostupné vzdálenosti
umístěna i mimo pozemek stavby nebo ve
dvoře a není a priori řečeno, že musí být
v podzemí.
Budování podzemních parkovišť není
jednoznačně pozitivním jevem a má také
své negativní dopady na městské prostředí.
Hlavním nedostatkem je zejména skutečnost,
že výstavba městských sběrných garáží na
předem vytipovaných a schválených místech
s ohledem na památkovou péči, ekologii
a dopravní koncepci výrazně stagnuje za
výstavbu garáží soukromých investorů, kteří
výše uvedená hlediska přirozeně nesledují.
Hlavním motivem soukromých projektů
podzemních garáží není vyřešit dopravní
situaci v centru, ale zvýšit exkluzivitu a vybavenost vlastních projektů.
„Parkovací vyhláška“ se pak stává vítaným
nástrojem v rukou developerů, s jejíž pomocí mnohdy omlouvají a zdůvodňují exploataci okolního prostředí.

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ KALEIDOSKOP
Praha má dopravní informační systém
Kudy nejlépe projet z jednoho konce města na druhý? Kterým místům se raději
vyhnout? Kde je dopravní zácpa kvůli nehodě? A jsou ještě volná místa na
parkovištích P+R? Odpověď na tyto a další otázky a informace o dopravní situaci
v metropoli nabízí informační systém, který jako službu veřejnosti zavedlo hlavní
město Praha.
Systém využívá nejmodernější technologie (internet, mobilní telefony či satelit) a od
jeho uvedení do zkušebního provozu v červenci loňského roku se ukázalo, že zájem
o tyto informace nemají jen motoristé, ale i širší veřejnost.Od ledna letošního roku
již systém pracuje „naostro“ a denně poskytuje stovky informací – např. o stupních
zátěže na vybraných komunikacích, o plánovaných dopravních omezeních, o dopravních nehodách a dalších mimořádných situacích.
Informace na internetu
Na webových stránkách www.dopravapraha.cz jsou k dispozici tyto informace: Zátěžové mapy hustoty provozu pro oblasti, kde je
sledován dopravní provoz. Tabulky se stupni provozu na komunikacích ve sledovaných oblastech. Fotograﬁe z vybraných dopravních
kamer. Informace o aktuálních a plánovaných uzavírkách. Přehled volných /rezervovaných/ obsazených míst na parkovištích typu
P+R. Další informace o dopravě nabízejí webové stránky hl. m. Prahy www.praha-mesto.cz v sekci DOPRAVA, kde jsou mimo jiné
zpřístupněny on-line výstupy ze 72 dopravních kamer umístěných na nejfrekventovanějších místech metropole.
Doprava v mobilu
SMS – Dopravní zpravodajství prostřednictvím SMS je dostupné pro uživatele všech mobilních sítí. Formou SMS lze získat tyto informace: Stupně provozu na vybraných komunikacích a informace o volných místech na parkovištích typu P+R.
MMS- Tohoto způsobu je zatím možné využívat jen v rámci některých sítí, zájemce může dostat aktuální fotograﬁi z vybrané dopravní
kamery a také zátěžovou mapu hustoty provozu a informace o volných parkovacích místech na parkovištích typu P+R. Blíže na www.
dopravníkamery.cz
WAP – Na adrese http://wap.doprava-praha.cz jsou k dispozici tyto informace: Stupně provozu na komunikacích ve sledovaných
oblastech. Dopravní omezení ve vybrané síti pražských komunikací. Přehled volných míst na parkovištích typu P+R.
Systém dynamické navigace
Systém dynamické navigace RDS-TMC (Radio Data Systém – Trafﬁc Message Channel) je velmi důležitou a unikátní součástí celého
projektu. Tento systém umožňuje řidiči vozidla vybaveného navigačním systémem přijímat aktuální dopravní informace vysílané formou nehlasového přenosu v rámci běžného rozhlasového vysílání VKV-FM. Praha je prvním městem na území nových členských států
EU, kde tento systém funguje. Projekt Dopravní informační centrum Praha byl připraven a je provozován ve spolupráci s Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy a Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Centrum sídlí v budově Dopravního podniku hl. m.
Prahy v ulici Na Bojišti, kde také mohou zájemci získat informace.

Nejvíce tramvajových výluk si v letošním roce užijí na Žižkově
Praha (ČTK) – Největší opravy tramvajových tratí letos čekají Prahu 3. Podle předpokladů dělníci zrekonstruují tramvajovou křižovatku
Ohrada a trať v části Koněvovy ulice mezi Vápenkou a Ohradou. Plánuje se také řada dalších oprav, řekl radní Radovan Šteiner.
Křižovatka není v příliš dobrém stavu, práce budou podle něho stát asi 70 miliónů korun.
„Je to nosná akce letošního roku,“ podotkl radní. Navazující úsek Koněvovy ulice má být opravován za zhruba 30 miliónů korun
současně.
Tyto opravy potrvají podle Šteinerova odhadu přibližně jeden měsíc. Přesné termíny budou v harmonogramu rekonstrukcí komunikací,
který každoročně projednává městská rada. O přesném rozsahu a načasování jednotlivých akcí by mělo být jasno do konce března, řekl
Šteiner.
Řádově několik miliónů korun bude stát oprava trati na Palackého mostě, která začala včera a potrvá týden. Trať a troleje mají letos
dělníci obnovit ve Střešovické ulici v Praze 6, podle Šteinera to bude stát kolem 35 miliónů korun. Oprava asi za deset miliónů čeká
patrně i koleje v Táborské ulici ve čtvrté městské části.
Letos by měly začít opět jezdit tramvaje ve Střelničné ulici v Praze 8, kde je výluka kvůli výstavbě metra. „Než trať půjde do provozu,
projde opravou včetně smyčky na ďáblickém sídlišti“, uvedl radní.
Chystá se také odhlučnění trati v ulici Na Žertvách v téže městské části, v letošním roce by měly začít přípravné práce. Připravuje se
dále výstavba nové trati Radlická–Laurová v Praze 5, uskuteční se asi příští rok. Její součástí bude podle radního Šteinera oprava kolejového tělesa v Radlické ulici.
Zatím není jasné, zda se už letos bude celkově opravovat Štefánikův most, tedy včetně kolejí. Závisí to na tom, zda na to magistrát
najde zhruba 300 miliónů korun. Na letošek se naopak jistě chystá zahájení obnovy zárubních zdí lanové dráhy na Petřín, které drží
trať terénu.
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Pohoda na Můstku
Radnice Prahy 1 usiluje o zklidnění dopravy v dolní
části Václavského náměstí.

„Po dlouhých debatách leží na stole konečně projekt, jak zachovat pěší zónu
účelu, k němuž byla zřízena. Tímto projektem zachováváme městský bulvár pro pěší,“ uvedl starosta Prahy 1 Vladimír Vihan. Prvním krokem bylo
vypsání veřejné zakázky na zbudování sloupků a výsuvných zábran podobných, jaké už slouží na pěší zóně ve Vodičkově ulici. Výsuvné sloupky budou umístěny v ulicích 28. října, Na Příkopech a na křižovatce ulic Rytířská,
Havířská a Ovocný trh.
V dolní části Václavského náměstí (v podkově) budou umístěny pevné sloupky zabraňující vjezdu.
Pro oprávněný vjezd a pro invalidy je plánováno vybavit obsluhující stojany sloupků tzv. „euroklíčem“. Pro možnost komunikace s dispečerským
stanovištěm budou stojany vybaveny intercomem, popřípadě kamerou.
Dispečink bude umístěn v místní služebně městské policie na Uhelném trhu.

Jediný radar strážníků zjistil letos 3892
přestupků
Radary v autech městské policie mají být novou
zbraní proti řidičům, kteří si pletou město se
závodní dráhou.
Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou dopravních nehod
v hlavním městě. Při nich často bývají těžce zranění a mrtví.
Čtvrtinu má na svědomí rychlá jízda.
Proto v současné době strážníci testují dvě auta, která jsou vybavena radary na měření rychlosti. A jejich výsledky jsou alarmující.
„Mám tady hodnocení jednoho z vozů a jeho osádka od začátku
roku zjistila 3892 překročení povolené rychlosti. Jen v minulém
týdnu jich bylo 690,“ upřesnil náměstek ředitele městské policie
Ludvík Klema.
Rychlost se měří nejčastěji před školami a v místech, častých dopravních nehod.
I když zatím měření rychlosti má svou slabinu. Strážníci nemají
právo rychlá auta zastavovat. „To budeme moci až od prvního
července. I nyní však předáme údaje o provinilém autě magistrátu
a jeho úředníci mohou udělit za přestupek až třicet tisíc korun pokuty,“ řekl Klema.
Do konce roku by strážníci mohli mít až sedm aut s radarem.

Statistika na kolách

Osobní auta jsou v ČR v průměru 13,8 roku
stará. Nejmladší vozový park je v Praze,
kde průměrné stáří dosahuje 12,76 roku.
Naopak nejstarší jsou auta v Pardubickém
kraji – 14,7 roku.

Nejstarším vozem s více než 500 registrovanými exempláři
je Aero 30 s průměrným věkem 69 let, následuje Tatra 57
s 67,4 roku a Škoda 110 L s průměrem 60,4 roku. Naproti
tomu Chevrolety Spark jsou v tuzemsku v průměru necelý
rok staré.
Jeden osobní automobil v ČR připadá na 2,59 obyvatele, zatímco o rok dříve to bylo 2,68 obyvatele. V Praze připadá na
jedno auto 1,97 obyvatele, naopak v Moravskoslezském kraji
3,17 obyvatele.
Celkem bylo v ČR registrováno 6 234 604 vozidel, což je
o 234 295 vozidel více než na konci roku 2004.
Průměrné stáří českého parku vozidel je 17,36 roku, což je
o 0,8 roku více než v roce 2004. Mezi věkově nejstarší kategorie vozidel patří pásové traktory s průměrným
stářím 46 let, motocykly jsou průměrně
33,1 roku staré a traktorové
přívěsy 30,65 roku. Naopak
nejmladší jsou v průměru
malé užitkové automobily
s věkem 7,91 roku.

V Česku jezdí nejvíc felicií a škodovek 120
Mladoboleslavská Škoda 120 je u nás, i přes průměrné stáří 23 let, druhým
nejrozšířenějším vozem.
Populární „stodvacítku“ s 244 805 registrovanými exempláři překonala podle
Sdružení automobilového průmyslu ke konci loňského roku pouze Škoda Felicia,
která má 394 333 vozů v evidenci. Třetí skončila Škoda Fabia s 243 592 registracemi. Až na osmém místě skončil první zahraniční model – Ford Eskort s 77 985
registrovanými vozy.
Celkem bylo ke konci minulého roku v Centrálním registru vozidel 3,96 miliónu
osobních automobilů, což je o 143 161 více než na konci roku 2004. „Nepotvrdil se
tedy odhad, že na konci roku 2005 budou v ČR registrovány čtyři milióny osobních
automobilů“, uvedl ředitel sdružení Antonín Šípek.
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Mobilní kamerový systém pro policii
Městská policie má novou zbraň pro boj se zločinem
MĚSTSKÁ POLICIE představila první mobilní kamerový systém, který pomáhá městským policistům v Praze 10
rychleji a účinněji odhalovat zloděje aut.
Nový kamerový monitorovací systém SpeedCon Mobil připravila ﬁrma
AŽD Praha a loni ho testovalo ředitelství městské policie v Brně. Projekt
je sledován vládou ČR jako jedna z oblastí strategie národní bezpečnosti
v oblasti dopravy.
Přístroj snímá, poté rozpozná a okamžitě porovná registrační značku auta
s policejní databází ukradených vozů.

Systém pozná kradený vůz

Kamera je instalována na palubní desce policejního auta a může snímat
protijedoucí či stojící vozy a okamžitě informuje o tom, zda jde o ukradený
vůz.
„Systém pomůže v boji proti zlodějům vozidel a dá se využívat i k dalšímu
monitorování protiprávního jednání“.
AŽD Praha nyní usilovně pracuje na dalším vývoji tohoto přístroje.
Počítá s tím, že by ještě tento rok mohl být doplněn o zařízení, které na
místě také okamžitě měří rychlost.

V Praze zmizí auto každou hodinu
Každou hodinu, noc nevyjímaje, si jeden pražský motorista zoufá, že mu z ulice ukradli auto. Za
měsíc je to víc než sedm stovek řidičů. Kdyby se kolona aut ukradených za celý rok dala v centru
Prahy do pohybu, končila by až v 74 kilometry vzdáleném Mnichově Hradišti! Policie se sice raduje,
že v metropoli bylo za loňský rok ukradeno o sedm stovek aut méně, přesto se jich podle čerstvých
statistik ukradlo 8 563 a vzniklá škoda dělá skoro dvě miliardy!
Jediný víkend a z padesáti motoristů se nadlouho stávají pasažéři MHD! Mají šanci se se svým plechovým miláčkem ještě někdy shledat? Podle policejních statistik má sotva každý čtvrtý naději, že se mu vůz často ve zbídačelém stavu, vrátí. „Nejvíc se kradou škodovky.
Mezi zloději je teď nejoblíbenější octavia a hned po ní volkswageny a audi. Začíná být velký zájem i o BMW.“
Zkušeným zlodějům stačí i zlomky vteřin, aby se do vozu dostali. Amatéři se specializují na starší škodovky bez zabezpečení, pro
„profíky“, kteří kradou na objednávku podle značek a vybavení, není ani alarm překážkou.
„Každé viditelné zabezpečení je ale dobré. Buď zloděje odradí vůbec, nebo mu alespoň ztíží práci,“ radí kriminalisté.
Rad policistů, jak a kde v Praze bezpečně zaparkovat, je dost. Kvůli nedostatku parkovacích míst jsou ale těžko realizovatelné. Jak
neparkovat na velkých sídlištních parkovištích a před hypermarkety, kde se krade nejvíc? Kde zastavit, když je volno jen v první pozici
u chodníku, odkud falešná odtahovka snadno odtáhne i nepojízdný vůz?! A kvůli nedostatku místa přibývající parkovací stání kolmo na
vozovku? Tam jsou prý naše auta pro zloděje také výzvou. Nemusejí složitě manévrovat, jen prostě vycouvají a zmizí….

Statistika za rok 2005
Počet registrovaných aut

800 000 tisíc

Počet ukradených aut

8 563

Počet vykradených aut

22 803

Počet krádeží aut. součástek

2 357

Počet ukradených motorek

258

Počet ukradených kol

626
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Krční páteř

S krční páteří má problémy až 35 % obyvatelstva mezi 30.–50.
rokem života.
Učitelům jsou ale známě také „školní bolesti hlavy“, kterými trpí děti. Co nás to vlastně
bolí? Buď je příčinou bolesti blokáda páteře, anebo vyhřezlá ploténka. Blokáda nastává, když
sousedící obratle k sobě lnou větší silou, a zvýšený tlak na části obratlů způsobuje bolestivé
dráždění. Čili nejedná se, jak si lidově myslíme, o přesuny, vychýlení, vyskočení ploténky.
Tento bolestivý signál přenáší dále mícha a jako odpověď následuje stažení svalů v okolí
zablokovaných obratlů. Proč ale někde pociťujeme bolesti krční páteře v hlavě nebo někde
jinde? Stává se to v případech, když bolestivé podráždění na úrovni obratlů přesáhne určitou
míru a bolest se šíří míšními nervy do hlavy, končetin a někdy i do vnitřních orgánů.
Blokáda vzniká přetížením, které daleko častěji vzniká např. i při řízení motorového vozidla,
než při úrazech. Stačí nevhodně uspořádaný pracovní prostor, špatná výška sedadla, jeho
ergonometrie, chybějící výbava opěrkami apod. Bolesti postupují pozvolně, k bolesti hlavy se přidávají poruchy soustředění, tíha ve
svalech, bolesti směrující do horních končetin.
Blokády mohou vznikat ještě jinak, a to působením chladu. Průvan a chlad v autě, špatně seřízená klimatizace jsou časté příčiny bolestivosti krční páteře. Postačí tak málo: šátek na krk, přizpůsobení ovzduší v automobilu venkovním podmínkám a trochu pohybu. Svaly je
nutné protahovat a posilovat. Pokud už jsme problémům s krční páteří neunikly, pomoci nám může vlažná koupel a Priessnitzův obklad
na jednu hodinu: první vrstva je chladná, následující 2 až 3 vrstvy teplé. A prosím bez igelitu! Můžete ho použít i dvakrát za den. Když
bolest neustupuje je nutné navštívit lékaře.
Léčit ale ploténky svépomocí je hazardní. Ploténky jsou vazivové deštičky mezi obratly. Umožňují pružnost páteře. Degenerativní
změny věkem nebo při velkých přetíženích se vyklenují směrem k míše a nervovým kořenům. Intenzivní bolest, která většinou ústí
do lopatky, znemožní pohyb. Při nárazu automobilu posádka vozu inkasuje náraz dozadu, dochází k prudkému pohybu hlavy vzad
a stlačení obratlů a plotének. Problémy s ploténkami se vyvíjí až několik měsíců nebo let po takových příhodách.
Bolesti hlavy mají mnoho příčin, nemusí vždy souviset jen s krční páteří. Bolesti hlavy jsou tlakové a záchvatové (migrény). Pokud
cítíme napětí v šíji, které se šíří do hlavy a postupuje ze zadní části směrem dopředu, jsme nesoustředění, trpíme lehkou závratí, zastavíme vozidlo. Vhodným protažením svalů se nám výrazně ulehčí. Následná odborná rehabilitační péče dokáže onemocnění krční
páteře přímou příčnou bolestí i vyléčit. Nezkoušejte se léčit pomocí rad zkušených sousedů a kolegů, specializovaný lékař – ortoped,
neurolog, rehabilitační lékař – je zárukou vašeho zdraví.

Relaxujte
s námi!
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 specializovaných 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 tělesné váhy. Návštěvníci, kteří to myslí se zvyšováním své kondice a péčí
o zdraví opravdu vážně, mají k dispozici několik dlouhodobých rekondičních 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.

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
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Dopravní zeměpis: Dolní Měcholupy
První záznam vesnice Měcholupy je z roku 1330. Už v polovině 14. století jsou známe dvě
vesnice – Velké Měcholupy (dnešní Dolní) a Malé Měcholupy (Horní). Jméno je odvozeno od
lupičů měchů. Na počátku 20. století měly Dolní Měcholupy 330 obyvatel a dlouho byly výlučně
zemědělskou obcí. Dolní Měcholupy měly velmi výhodnou polohu na černokostelecké silnici,
vybudované již v první polovině 19. století. Od prosince 1871 přejížděly přes vesnici vlaky Dráhy
císaře Františka Josefa, ale nebyla tu zřízena zastávka, chodilo se na nádraží Hostivař, které bylo
vzdálené jen půlhodinku chůze. V roce 1926 vznikla zastávka v Horních Měcholupech.
První autobusová linka projela tudy v roce 1929 do Kostelce nad Černými lesy a krátce na to linka do Kouřimi. Jednalo se o poštovní linky.
V roce 1930 ČSD sem zavedly tři svoje linky do: Chocerad, Kutné Hory, Sázavy. Městská hromadní doprava se Dolním Měcholupům
přiblížila až během druhé světové války, a to linkou G na trase Nové Strašnice-Štěrboholská silnice-Kabelovna-Hostivař-U Továren.
K deﬁnitivní změně došlo až po válce. 9. září 1946 byla trasa géčka změněna: ze zastávky Štěrboholská silnice pokračovala přímo po
černokostelecké silnici do Dolních Měchopup.
Nová trasa autobusové linky ke konečné tramvaje na Černokostelecké byla dlouhá 4470 kilometrů. Tím byla tato příměstská obec napojena na systém pražské městské hromadné dopravy o více než dvě desítky let dříve, než byla k hlavnímu městu připojena. Linka G
byla v roce 1952 označena číslem 111 a zrušena v roce 1960, protože došlo k jejímu spojení s linkou č. 115, ale v roce 1963 znova byla
obnovena v původní trase.
K dalšímu rozmachu autobusové dopravy došlo až ve druhé polovině sedmdesátých let, kdy byly zaváděny nové autobusové linky do
obcí připojených ku Praze v roce 1974. V souvislosti s prodlužováním linky metra A získaly Dolní Měcholupy přístup k metru.

Tip na výlet: Velká a Malá Amerika
Když se dostanete na konečnou stanici metra B – Zličín a nastoupíte do autobusu č. 311
směr Vysoký Újezd a namíříte si to ještě kousek na Mořinu, můžete se najednou ocitnout
v Americe – i bez víza. Dokonce si můžete vybrat mezi Velkou a Malou Amerikou.
Jedná se o soustavu dnes již opuštěných jámových vápencových lomů (o hloubce až 60 m), některé s hlubokými modrými jezery, jiné
propojené důmyslnou soustavou štol (až 5 pater, délka hlavní štoly 3 km).
Amerika je paleontologická lokalita, nejvýznamnější zimoviště netopýrů v středních Čechách, místo častého natáčení ﬁlmů a pohádek
(Li
Velikým lákadlem lokality Amerika jsou štoly. Zatímco ve východní části můžeme vysledovat až 6 pater (jednotlivé etáže se počítají
seshora dolů), pak západní oblast ohromí hlavně svou rozlehlostí - Hlavní štola vás zavede až 3 km od vápenky, od ní se odpojují štoly
k jednotlivým lomům. Štoly Ameriky sloužily ke svozu vápence z lomů, a to pomocí důlní železnice (auta se uplatnily až ke konci těžby
a pouze ve Velké Americe, případně Mexiku.
Velká Amerika (lom Východ) - suché patro na úrovni 5. patra, dno jezera na 6. patře. Největší z lomů Amerik (asi 750 m dlouhý, 150 m
široký a 67 m hluboký - i s jezerem), těžba ukončena v roce 1963, od té doby slouží jako rezervoár vody pro provoz RD Mořina. Existují
dvě klasické cesty vedoucí na dno lomu, východní a západní slez. Na východním konci lomu se nacházejí (na úrovni 3. patra) vrata, což
je 130 m dlouhý přístupový tunel o proﬁlu 6 x 6 m, většinou však dobře zavřený.
Mexiko (Trestanecký lom) - nachází se mezi vápenkou a Velkou Amerikou, dno lomu
na úrovni 5. patra, lom asi 300 m dlouhý a 120 m široký. Oproti Velké Americe má
velmi příkré stěny, nejbezpečnější cesta na dno lomu je Vodní štolou z Velké Ameriky.
V západní části se dá sice bez problému sestoupit na úroveň 4. patra, dále pak následuje
kolmá skála (s lanem). Nad východní stěnou lomu se nachází památník obětem komunistického režimu.
Malá Amerika (lom Rešná) - v lesích západně od vápenky, dno lomu na úrovni 5.
patra (zatopeno), suché dno na 4. patře. Téměř celé dno (až na „ostrov“) pokrývá
jezero, k němu se dá dostat
JZ sestupovou stezkou anebo Andělskýma schodama
(svážná štola z Hlavní sběrné
štoly). V severní stěně Malá
Galerie, v jižní Horní okno
- svážná štola na úrovni 2. patra. Na SZ okraji lomu kráter
Rešenská propadlina.
Autor příspěvku: Josef Franců
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PREVENCE KRIMINALITY

Bezpečí na ulicích

a kapsáři

Pro vlastní bezpečnost toho zatím
neděláme dost i když téměř každý z nás
má vlastní negativní zkušenost.

Pravdou je, že svému majetku nevěnujeme dostatečnou pozornost. Občas
zapomínáme, že doklady, peníze, klíče
a cennosti máme střežit jako oko v hlavě
a nenechávat je i s oděvem v šatně,
u lékaře, v restauraci atd. bez dohledu.
Mají být uložené v příruční tašce. Kabelku či tašku zvláště v hromadních dopravních prostředcích, nákupních centrech, držíme před sebou, dbáme, ať
nám volně nevisí po boku. Peněženku
zásadně nepoložíme navrch nákupu.
Není radno také chodit blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do
silnice, protože by ji mohl někdo snadno
vytrhnout. Po setmění se raději vyhneme
prázdným uličkám a nabízený doprovod, odvoz nepřijmeme, když ochotné
lidi neznáme. Pokud máte dojem, že vás
někdo sleduje, přejděte na druhou stranu,
vyhledejte rušnější místo, kde je více lidí
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– obchod, restauraci, obydlí. Při vstupu do
vchodu, výtahu nevpouštějte dovnitř neznámého člověka a raději si počkejte na prázdný výtah. Vyhněte se prázdným zastávkám
a v autobusu, tramvaji si sedněte za řidičem
a blízko dveří. Žena by si ve vlaku neměla
sedat do kupé, kde je společnost mužů, kteří
se patrně znají. Pokud se domníváte, že
vás někdo sleduje, nevystupujte na osamocené zastávce, ale raději pokračujte v jízdě
a vyhledejte pomoc od řidiče.
Nesnažte se na ulici komukoli pomoci před

Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům. Vaše svědectví může zabránit
dalším krádežím a třeba ochránit
i vašeho blízkého.
agresivním útočníkem. Raději zavolejte
tísňovou linku 158. Pro vlastní bezpečí noste u sebe spray, slzný plyn atd. a v případě
ohrožení ho můžete použít.

Jak vyzrát na kapsáře
Kapsáři kradou bleskurychle, organizovaně, podle předem nacvičené situace. Jejich „úspěšnost“ ještě podporujeme sníženou pozorností a nedbalostí.
První zásadou je: mít své věci pod kontrolou. Muži by měli nosit vše důležité
v náprsní, uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot. Osobní
doklady nenoste v peněžence a nenoste
ani vyšší hotovost. Pokus vybíráte vyšší
částku, požádejte příbuzné nebo přátele
o doprovod. Čtyřmístné identiﬁkační
číslo (PIN) platební karty mějte zásadně
oddělené od samotné karty. V případě
krádeže platební karty okamžitě volejte
pobočku banky a kartu zablokujte.
Pozornost věnujte také zavazadlům.
Batohy nenoste na zádech, zavazadla
neodkládejte do nákupního koše a nezapomínejte si je pečlivě kontrolovat
Někteří kapsáři kradou tak, že zlodějskou
ručičku přikryje bunda, kabát. Když cestujete po práci domů, např. v metru, jste
obloženy nákupem a kabelkou, zbystřete
a přemožte únavu. Na to totiž zloděj
čeká, až vás únava otupí a přestanete si
dávat větší pozor. V mačkanici u dveří
dobře organizovaní chmatáci si už lehce
poradí.

INFORMAČNÍ SERVIS DP
Inovovaná stanice metra Vltavská
Dostat se s kočárkem snadno do metra pomocí výtahu či
technické plošiny, to je sen všech pražských maminek. Letos
by se jim a také obtížně chodícím lidem a vozíčkářům měl
splnit ve stanici Vltavská na trase C.

„Tady je to důležité i proto, že tuto stanici využívá mnoho lidí. Nahoře je zastávka, ze které
jezdí hodně tramvajových linek,“ řekla mluvčí Dopravního podniku Michaela Kuchařová.
Na Vltavské bude bezbariérový přístup kombinovaný, a to pomocí šikmého výtahu a nájezdové plošiny. „To je v rámci metra unikátní řešení,“ dodala.
Matky s kočárky a vozíčkáři se také letos bez problémů dostanou i do nově postavené stanice podzemní dráhy Depo Hostivař, která má být otevřena letos na podzim. Tady budou mít
k dispozici výtah. „U nově postavených stanic po roce 1994 se bezbariérové přístupy dělají
automaticky. A také to nařizuje stavební zákon,“ Zdůraznila Kuchařová.
V současné době se staví výtah i ve stanici metra B na Florenci s termínem dokončení buď na
konci letošního, nebo na začátku příštího roku.

Dopravní podnik radí: Nestůjte ve frontách
Časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti šetří váš čas.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, rozšířil své služby cestující veřejnosti zavedením časových jízdenek s volitelným
začátkem doby platnosti. Jízdenka je platná na 30 nebo 90 dní a počátek platnosti je možné zvolit podle vlastní potřeby. Tento kupon si
lze pořídit s až šedesátidenním předstihem. To znamená, že si například 20. února můžete zakoupit kupon s platností od 18. dubna do 17.
května 2006, nebo s platností od 18. dubna do 16. července 2006. Díky tomu se vyhnete nepříjemným frontám u předprodejních míst na
přelomu měsíců a navíc si sami zvolíte období, na které budete kupon potřebovat.
Cena časových jízdenek s volitelným začátkem doby platnosti je stejná jako u „klasických“ časových jízdenek, to znamená 460 korun
u plnocenných třicetidenních, 230 korun zaplatí za jízdenku na 30 dní studenti a důchodci, 115 korun děti. Devadesátidenní plnocenná
jízdenka přijde na 1260 korun, dětská na 315 Kč, studenti a důchodci platí 630 korun.
Časovou jízdenku s volitelným začátkem doby platnosti lze zakoupit v předprodejích ve stanicích metra (s výjimkou stanic Luka a Lužiny),
v budově Centrálního dispečinku Na Bojišti 5, Praha 2 a v kapacitním předprodejním centru ve stanici metra linky C Roztyly.

Změny autobusových linek na letišti
Z důvodu otevření nového terminálu SEVER 2 na ruzyňském letišti došlo od poloviny
ledna k trvalým změnám v provozu autobusů.

1. Byla zrušena současná výstupní a nástupní zastávka Letiště Ruzyně.
2. Nově byly zřízeny zastávky Terminál Sever 1 (u stávající odbavovací haly), Terminál Sever 2 (u nové odbavovací haly) a Letiště
Ruzyně (u administrativního a provozního centra).
Autobusové linky jedoucí na letiště mají sled zastávek Terminál Sever 1, Terminál Sever 2, Letiště Ruzyně (výstupní). V obráceném
směru Terminál Sever 1 (nástupní), Terminál Sever 2 (nástupní) a Letiště Ruzyně. Současně byl v nové odbavovací hale Terminál
Sever 2 otevřeno další středisko dopravních informací Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, které bude v provozu
celý týden od 7,00–22,00 hodin.
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