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Voda Prahu zase postrašila

Po necelých čtyřech letech přišly povodně znovu. Na některých místech zaplavila voda domovy a pole mnohem víc než v roce
2002. Praha byla z velké části mokrého živlu ušetřena, i když určitá dopravní omezení si voda vyžádala. Pro jistotu hasiči
a dobrovolníci postavili na kritických místech protipovodňové zábrany, lidé se chodili dívat na vzedmutou Vltavu. Zábrany už
jsou skoro všude odstraněné, doprava i na Zbraslav obnovená. Takřka nic se Praze nestalo, ale je dobře, že už je na povodně
mnohem lépe připravená než v roce 2002. Snad jí letos voda už hrozit nebude, ale co kdyby…
Prozatím škody, které v hlavním městě napáchala velká voda, by
podle předběžných odhadů magistrátu neměly přesáhnout deset milionů korun. Poškozené instituce je odhadly na více než 55
milionů korun.
O vybudování protipovodňové ochrany hlavní město rozhodlo
v roce 2003. Měla by Prahu ochránit před stejně velkou povodní,
jaká byla v roce 2002. V současnosti je proti velké vodě chráněno
95 procent území města. Výstavba zábran bude stát 3,25 miliardy
korun. Dosud na ně město dalo zhruba dvě miliardy. Jsou to dobře
vynaložené peníze.
Velká voda z jarního tání způsobila v Praze škody zhruba za 25
milionů korun. Uvedl to primátorův náměstek Rudolf Blažek.
Přibližně na 50 milionů korun byly vyčísleny zvýšené náklady
Připravené protipovodňové zábrany v Holešovicích – Stromovce například hasičů, státní a městské policie a ﬁrmy Pražské vodovody
a kanalizace, které souvisely i s výstavbou protipovodňových zábran.
Škody jsou hlavně na Zbraslavi. Podle zbraslavského starosty Petra Valenty tam čistá spodní voda zaplavila sklepy několika domů.
K tomu, aby se dostala i do obytných místností, chybělo asi deset centimetrů. Škody budou nejspíš největší na silnicích a inženýrských
sítích.
Pražský magistrát postavil v uplynulých letech kilometry protipovodňových zábran, pozemky ale kvůli tomu nevyvlastňoval. Primátorův
náměstek Jan Bürgermeister řekl, že město parcely od vlastníků vykupovalo a bude tak postupovat i při výstavbě hrazení například
v Radotíně, Chuchli a na Zbraslavi.
„Nesouhlasím s žádným násilím na lidech jen proto, že bydlí u řeky a bydlí tam třeba po několik generací,“ řekl. Je ale pro to, aby stát
ﬁnančně pomohl lidem, kteří bydlí v záplavových oblastech a chtěli by se po zkušenostech se záplavami odstěhovat. Mělo by to ale být
jejich osobní rozhodnutí.
Magistrát tak postupoval po katastrofální povodni v roce 2002 v Lahovicích a Lahovičkách. Město i místní obyvatelé dospěli k názoru, že
ochránit tyto čtvrti je prakticky nemožné. Proto následovala nabídka
na výkup nemovitostí. Cenu domů a parcel určoval znalec. Nabídku
využili vlastníci 29 domů, tedy asi třetina obyvatel. Magistrát za ně
zaplatil asi 190 milionů korun.
Praha po povodni před čtyřmi lety změnila v zasažené části města
územní plán. V záplavových oblastech stavět nezakazuje. Za zábranami
je výstavba možná bez omezení. Ale mezi řekou a hrazením lze stavět
výjimečně za přísných podmínek v podstatě jen vodohospodářské objekty a budovy pro sport. V takzvané aktivní zóně řeky není povolena
žádná výstavba, dodal. Prozatím se letos ukázalo, že ochrana proti
vodě už je v hlavním městě mnohem lepší než před čtyřmi lety.
Libeňský most zcela zaplněn auty z evakuovaných autobazarů
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Významné strategické projekty MHD
Klíčová strategická rozhodnutí v oblasti
dopravního systému hlavního města, na
nichž závisí úroveň MHD a s tím, související předpoklady k udržení jejího vysokého podílu na celkové přepravní práci, jsou prioritně zaměřena na rozvoj sítí
jednotlivých dopravních systémů, provozovaných Dopravním podnikem hl. m.
Prahy, akciovou společností. Těžištěm
této činnosti je v souladu se současnými
dopravními, ekonomickými a ekologickými trendy rozvoj kolejové dopravy.
Rozšiřování sítě metra a tramvajových
tratí znamená zásadní přínos pro dopravní
systém města, ale současně je spojeno
s mimořádnými investičními nároky. Strategické záměry by proto měly být podloženy
všestranným zhodnocením jejich účinků
a nároků ve vztahu k potřebám města, které
vyplývají z jeho demograﬁckého rozvoje
a dalších aspektů. Rozhodujícími rozvojovými dokumenty města, integrujícími všechny
zásadní výhledové investiční počiny, jsou
Strategický plán hl. m. Prahy a především
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
(dále ÚP SÚ HMP). Příprava ÚP SÚ HMP,
ale i jeho případných změn, je dlouhodobým
procesem.
ÚP SÚ HMP byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen již v září 1999. Dynamika změn
rozvojových podmínek města v následujícím období, daná celým komplexem zde
působících vlivů (demograﬁcká situace,
ekonomické, politické podmínky a podobně)
se nemohla neodrazit ve změně náhle-

Tramvajová trať na Barrandov

Vizualizace stanice Prosek (Střížkov)
du na původní zásady výhledového řešení
sítě MHD v Praze. Došlo tak ke schválení
několika zásadních změn územního plánu
a další záměry jsou prvořadě pro tento účel
rozpracovávány v současné době, přičemž
některé z nich lze jednoznačně označit za
koncepčně průlomové.
Nedávno minulé a současné období je spojeno s řadou zcela zásadních rozvojových
počinů. Za průlomovou záležitost v rozvoji
sítě tramvajových tratí, a to z hlediska dopravního významu, technického řešení i celkového pojetí lze jednoznačně označit tramvajovou trať Hlubočepy–Barrandov (více
v PDM č. 12/2005).
Z realizovaných akcí rozvoje sítě metra
je to prodloužení tratě metra A do stanice
Depo Hostivař, která bude zprovozněna
pravděpodobně ve II. čtvrtletí letošního roku.
Je založen na provozním využití stávající
spojky do depa Hostivař (délka přibližně
1 km), do jehož haly je vestavěn objekt nové
stanice. Záměr zahrnuje rovněž výstav-

bu autobusového terminálu a záchytného
parkoviště P+R v předpolí depa, umožní
přímou obsluhu malešicko–hostivařské
průmyslové oblasti metrem, odlehčení autobusových terminálů Skalka a Želivského
i podchycení individuální automobilové dopravy v okrajové části města.
Současnou klíčovou investicí v oblasti
pražské MHD je výstavba provozního úseku
metra IV. C2 Ládví–Letňany. Třístaniční úsek
(stanice Střížkov, Prosek, Letňany) délky
4,6 km vedle dopravní obsluhy stávajících
obytných celků (Prosek, Letňany, spádově
Čakovice, Kbely, Vinoř, Miškovice a další)
zabezpečí především napojení rozvojové
oblasti Letňan, kde je předpokládána realizace řady záměrů komerčního i dopravního
charakteru, mezi něž patří Pražský výstavní
areál, komerční zóna, terminál městské, regionální i dálkové autobusové dopravy, velkokapacitní záchytné parkoviště systému
P+R a další aktivity. Realizace prodloužení
tratě metra C za stanici Nádraží Holešovice
(zahrnující i v roce 2004 zprovozněný úsek
IV. C1 do Ládví) přináší zcela zásadní změnu
v dopravní obsluze severní části Prahy, spojenou se zabezpečením rychlé dostupnosti
centra a redukcí autobusové dopravy. Tento
záměr prošel dlouhodobým vývojem – vedle náročného výběru z multivariantního
řešení trasy došlo i k dodatečným úpravám
již schválené varianty. Konkrétně se jednalo o vypuštění stanice Troja, zvýšení počtu
stanic na Proseku a úpravu polohy konečné
stanice Letňany. Zprovoznění nového úseku
metra do Letňan je předpokládáno v roce
2008. Výše uvedené záměry lze hodnotit
jako stabilizované a jednoznačné, u mnoha dalších však zůstává situace otevřená
a nelze vyloučit zcela zásadní koncepční
posuny. Prvořadě je zde nutno upozornit
na problematiku 1. provozního úseku trasy
metra D, jehož hlavním opodstatněním je
zkvalitnění dopravní obsluhy kapacitních
sídlištních celku západní části jižní sektoru
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Vizualizace nové stanicemetra Depo Hostivař
Prahy (Krč, Libuš, Lhotka), vytvoření alternativy k vedení metra po Nuselském mostě
i vlastní odlehčení tratě metra C. V územním plánu zakotvený rozsah provozního
úseku I. D Náměstí Míru–Nové Dvory
byl vývojem překonán a v současné době
je příprava směrována na jeho podstatně
rozšířené pojetí Hlavního nádraží–Písnice
(přibližně 10 km, 10 stanic – Hlavní nádraží,
Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Zálesí, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice).
Zatím neuzavřenou a v územním plánu
tudíž nezohledněnou záležitostí je náhrada
původně uvažované stanice Zálesí stanicí
Nemocnice Krč. Tento záměr, zaměřený na
zlepšení dopravní obsluhy Thomayerovy nemocnice, má ovšem značné preference a lze
předpokládat jeho potvrzení. Zcela zásadní
záležitostí jsou úvahy o případné realizace
trasy D ve formě lehkého metra. V září 2004
byla Metroprojektem Praha, a. s. ve spolupráci s Atelierem designu a architektury dokončena koncepční studie, řešící provozní úsek I. D ve dvou variantách lehkého
metra. První varianta, tzv. „povrchová“, je
založena na kombinaci tunelového a estakádového vedení trasy. Od stanice Hlavní
nádraží až za stanici Olbrachtova je ražená.
Přechod Krčského údolí je řešen estakádou,
další pokračování do Písnice je s výjimkou
krátkého tunelového úseku mezi stanicemi
Nádraží Krč a Zálesí rovněž estakádové.
Celkem 5 stanic je umístěno na estakádě,
4 jsou podzemní a koncová stanice daného
úseku, tedy Hlavní nádraží, je povrchová,
s přímým přestupem na železnici, Řešení této varianty lehkého metra determinuje další
pokračování trasy na využití železničního
tunelu pod Vítkovem.
Druhá varianta lehkého metra, tzv.
„podzemní“, přibližuje řešení stávajícím
podmínkám pražského metra. V podstatě
kopíruje trasu klasického metra, podrobně
prověřenou v roce 2001, do níž však
promítá přednosti lehkého metra, zejména
menší průměry tunelů, možnosti větších
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sklonů a prvořadě maximální přiblížení
stanic k povrchu. Měněna je pouze poloha
hloubené stanice Hlavní nádraží vzhledem
k nutnosti koordinace s připravovanou zástavbou dotčeného území polyfunkčními
objekty. Výsledná poloha stanice umožňuje
variantní pokračování trasy D, a to klasickým tunelovým vedením přes Žižkov nebo
odklon k Negrelliho viaduktu s možným
přechodem na železnici.
Výsledky studijního prověření lehkého metra včetně rámcového srovnání se základní
variantou klasického metra byly projednány Radou hlavního města Prahy. Volba
dopravního systému pro trasu D je ovšem
mimořádně závažným rozhodnutím, a usnesením RHMP č. 0906 ze dne 21. června 2005
bylo proto uloženo zpracování určujícího
podpůrného materiálu charakteru nezávislé
srovnávací studie variant klasického metra a lehkého metra na trase D pražského
metra. Otázka rozhodnutí vrcholových
orgánů města v problematice trasy metra D
zůstává otevřená. Je to dáno i skutečností,

že v posledních letech se stále výrazněji
dostává do popředí záležitost pokračování
trati metra A západním směrem, která může
další směrování výhledového rozvoje sítě
pražského metra podstatně ovlivnit. Značné
množství variant prodloužení trati metra A na ruzyňské letiště, rozpracovaných
především na základě aktivit městské části
Praha 6, bylo v minulosti původně pojímáno
jen jako účelová alternativa k dopravní k dopravní obsluze letiště Ruzyně rychlodráhou
železničního typu, která je zakotvena v platném územním plánu a u níž byl kritizován
malý přínos pro obsluhu dotčeného území
a negativní dopady na životní prostředí.
Vývojem se však na úrovní orgánů hlavního
města a příslušné městské části dospělo
k pojetí tohoto záměru jako prvořadého
prostředku ke zlepšení dopravní obsluhy
území Prahy 6 a k redukci autobusové dopravy v oblasti Vítězného náměstí, čemuž
odpovídá i navržená etapizace prodloužení
dané trati metra. Nový úsek metra délky
14,23 km se stanicemi Dejvická (mimo),
Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol,
Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Letiště
Ruzyně má být podle rozhodnutí nejvyšších
orgánů města etapizován, a to preferovaným
etapovým ukončením ve stanici Motol,
umístěné u motolské nemocnice. V prostoru
Bílé Hory budou vytvořeny předpoklady
pro větvení trasy ve směru Řepy, Zličín. Je
otázkou, zda tento nejnovější záměr v rozvoji sítě pražského metra, připravovaný
do zařazení do územního plánu formou
jeho změny, ovlivní realizační předpoklady
v územním plánu stabilizované trati metra
D. Rozhodnutí bude samozřejmě záležitostí
nejvyšších městských orgánů. Důležitým
vodítkem bude Studie analýzy rozvoje
pražského metra se zaměřením na problematiku tras D a A.
Vedle koncepce rozvoje sítě metra samo-

Možné propojení prodloužené trasy metra na Ruzyň
mezi Zličínem a Bílou Horou
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Nová tramvaj 14T
zřejmě nelze opomenout ani aktuální situaci
v přípravě nových tramvajových tratí.
Novou tramvajovou tratí s jednoznačně
nejvyšším stupněm připravenosti je úsek
Laurová – Radlická. V loňském roce byla
zpracována dokumentace pro územní řízení.
Byla podána žádost o zahájení územního
řízení, které v současné době probíhá. Vlastní tramvajová trať, vedená na zvýšeném
pásu středem ulice Radlické, má délku
741 m a jsou na ní situovány 3 dvojice zastávek (Laurová, Radlická škola, Radlická).
Je ukončena dvoukolejnou tramvajovou
smyčkou při křižovatce ulic Radlická–
U Kostela. Toto ukončení tramvajové trati
je potvrzeno schválenou změnou územního
plánu č. Z 1015/00. V bezprostřední blízkosti území budoucí tramvajové smyčky
probíhá výstavba administrativní budovy
ČSOB. Celá lokalita tak mění svůj charakter a z architektonického hlediska je proto
žádoucí řešit dané území jako celek. To
s sebou přináší značné problémy, jež jsou
řešeny v pracovním pořádku. Je nesporné,
že pro dosažení hlavního cíle záměru,
tedy odstranění provozně nevyhovující
a nebezpečné tramvajové úvratě Laurová,
je optimální cestou urychlené dokončení
přípravy a zrealizování prodloužení tramvajové trati ke stanici metra Radlická
v navrženém rozsahu. Zde je ovšem nutné
zmínit negativní skutečnost, že vzhledem
k nepokrytí požadavků na ﬁnancování realizace této akce v investičním plánu na
rok 2006 již nelze počítat s naplněním
původního předpokladu zahájení stavebních
prací v tomto roce.
K nejdiskutovanějším záměrům v oblasti
rozvoje tramvajové dopravy patří především
tramvajové napojení Suchdola. Nová tramvajová trať je trasována středem Podbabské
ulice, po vykřížení s železnicí je vedena
západně od tělesa stanice po křižovatku
ulic Paťanka a Pod Paťankou, od níž se
stáčí severním směrem. Tunelem pokračuje
k Lysolajskému údolí, které překračuje mostem. Dalším tunelem podchází Podbabské
skály, prochází Sedlec a v jižním souběhu
s ulicí Kamýckou pokračuje do Suchdola,
na jehož severozápadním okraji je ukončena
tříkolejnou smyčkou Starý Suchdol. Celková
délka dvoukolejné trati se 7 páry zastávek
činí 4,87 km, na trase jsou 2 tunely (tunel
Baba s délkou 900 m, tunel Sedlec o délce

395 m) a 6 mostních konstrukcí délky až 105
m. O dynamickém vývoji v této záležitosti
svědčí i skutečnost, že v současném období
začíná být předmětem diskuzí upuštění od
etapizace této akce, tedy od přednostního
vybudování v územním plánu samostatně
zakotveného prodloužení tramvajové trati ze
stávající konečné v Podbabě k připravované
železniční
zastávce
Praha–Podbaba.
Především problematické podmínky pro
umístění tramvajové smyčky v daném území
vedou k úvahám o přímém prodloužení
tramvajové trati až do Suchdola.
Zcela mimořádný posun zaznamenala
příprava prodloužení barrandovské tramvajové trati do oblasti Holyně. Záměr byl
do územního plánu zařazen v rozsahu
od stávající barrandovské smyčky po jihovýchodní okraj Holyně v délce přibližně
0,95 km.
Nová tramvajová trať byla navržena ve 4
variantách. Dvě varianty (tzv. „krátké“) jsou
v souladu s územním plánem ukončeny při
jihovýchodním okraji Holyně a liší se svým
začleněním do řešení nových komunikací
v řešeném území (osová / boční poloha).
Nové pojetí tohoto záměru představují jeho
„dlouhé varianty“ (osová i boční), kdy je
tramvajová trať prodloužena až do prostoru
jihozápadně od Holyně, na úroveň Slivence,
přičemž délka nového úseku činí zhruba
1,35 km. Námět je spojen s dosažením dopravní obsluhy většího území (zastávka
Slivenec je v docházkové vzdálenosti ze
Slivence), lepšími prostorovými možnostmi
pro umístění tramvajové smyčky, záchytného parkoviště P+R i autobusových
zastávek. Vytváří i podmínky pro eventuální další prodloužení trati a nenarušuje
zelený pás kolem Holyně. Z vyhodnocení

připomínkového řízení k této studii, organizovaného Útvarem rozvoje hl. m. Prahy,
vyplynula poměrně přesvědčivá preference
dlouhé osové varianty. Z jejího řešení bude
vycházet příslušná změna územního plánu,
vymezení stavební uzávěry a samozřejmě
dokumentace pro územní řízení, jejíž zadání
je v současnosti připravováno.
Výše uvedený výčet představuje záměry
strategického charakteru, v jejichž přípravě
nebo realizaci došlo v posledním období k největším posunům. Do základního návrhového období územního plánu,
ohraničeného rokem 2010, realizačně
náleží i další akce, u nichž stav přípravy
nedoznal podstatných změn. Jedná se
o tramvajové tratě Počernická–Sídliště
Malešice, Sídliště Modřany–Libuš–Nové
Dvory, Divoká Šárka–Sídliště Dědina–Staré
letiště Ruzyně, Václavské náměstí, Kobylisy–Bohnice a mostní propojení Zlíchov–
Dvorce. U výhledové tramvajové vozovny
Hodkovičky lze připomenout pouze potvrzení její stabilizace v nové urbanistické
studii
Hodkovičky–V Náklích
(včetně
příslušných protipovodňových opatření).
Ke změnám aktuálně nedošlo ani ve strategických záměrech pro období po roce
2010, které jsou podle územního plánu
představovány především dalším rozvojem
tras Metra D (ve směru Basilejské náměstí,
následně na Vysočanskou) a A (východní
větvení
Skalka–Průmyslová–rozvojové
území Štěrbohol a Strašnická–Zahradní
Město–(Na Groši–Hostivař).
Lze konstatovat, že konečná rozhodnutí výše
uvedených strategických záměrů mohou
vyústit do poměrně zásadních změn výhledové sítě kolejové MHD oproti původním
záměrům územního plánu.

Interiér stanice metra Rajská zahrada
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PRO VYŠŠÍ KVALITU CESTOVÁNÍ

Kvalita služeb v dopravě se pro cestující zlepšuje
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je nejvýznamnějším provozovatelem městské hromadné
dopravy na území České republiky. Byla založena v roce 1991, stoprocentním vlastníkem je hlavní město
Praha. Ročně přepraví miliardu cestujících.
Společnost se snaží dlouhodobě zvyšovat
kvalitu služeb, a to rozmanitou nabídkou
jízdenek, rozšiřováním sítě předprodejních
míst a automatů, zaváděním preferencí
MHD, možnosti parkování na záchytných
parkovištích P+R .
Jedině Pražané mohou postupem času vidět,
co se v pražské dopravě zlepšuje. Jízdní
řády tramvaje, autobusy i metro dodržují
mnohem přesněji než kdysi, vozy se modernizují, už není pravidlem, že by kvůli
dopravní nehodě stála tramvaj na jednom
místě půl hodiny. Pro obyvatele hlavního
města ale možná ještě více pro návštěvníky,
jsou také důležité informace, jak se kam co
nejrychleji a nejpohodlněji dostat. K tomu
slouží střediska dopravních informací, kde
už dotazům lidí slouží na dvacet telefonních linek na jednotném telefonním čísle
296 191 817. Středisko umístěné v budově
centrálního dispečinku zřídil Dopravní
podnik hl. m. Prahy při povodních v roce
2002. O jeho služby byl ale takový zájem,
že je stále v provozu. Pokud sem někdo volá
z telefonní budky s informačním stojanem,
pracovník střediska vidí člověka přímo na
obrazovce.
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Ptát se na dopravu mohou lidé po telefonu
od sedmi hodin ráno do devíti večer, denně,
o víkendech i o svátcích. Nedostanou ale
jen informace kudy kam, mohou ohlásit
třeba i to, co v kterém dopravním prostředku
zapomněli a nebo naopak našli.
Ve středisku tak vyřídí na 300 dotazů denně.
Lidé se informují většinou na jízdní řády, ale
také na výluky v dopravě a časté jsou dotazy
na přestupy v metru.

Kromě tohoto centrálního střediska,
kde vyřizují telefonické dotazy, existují
informační střediska, kam si lidé chodí pro
mapky Prahy, kupují si jízdenky, dostanou
různé informační materiály. Obzvláště pro
lidi, kteří nejezdí jen jednou naučenou trasou do práce a z práce je to více než k nezaplacení.

PRO VYŠŠÍ KVALITU CESTOVÁNÍ

Dopravní dozor kontroluje
jízdní řád, schody i řidiče
Dbát na to, aby v dopravních prostředcích
bylo bezpečno, aby všechno jezdilo včas
a takovou rychlostí jak má, a spoustu dalšího
má na starosti dopravní dozor. Jeho pracovníci, zaměstnanci Dopravního podniku
hl. m. Prahy, vlastně kontrolují, jestli ﬁrma
poskytuje cestujícím dobré služby. Musejí
se vcítit do jejich kůže.
Dopravní dozor se nesnaží případné nedostatky, které zjistí, „hlásit výš“ k potrestání,
ale v podniku se hledají cesty k odstranění
chyb. Samozřejmě, když se přijde na to, že
v dopravě pracuje třeba chronicky nedochvilný člověk, musí se situace řešit přísně.
Ale naprostá většina přestupků v dopravě
jsou drobnosti, které neohrožují bezpečnost,
a stačí domluva přímo na místě.
Jak vůbec vypadá takový den pracovníka
dopravního dozoru?
Zatímco lidé se rozjíždějí do zaměstnání, brzy
ráno vedoucí denní směny přebírá hlášení od
noční služby a rozděluje úkoly podřízeným.
Dílem je nutné dohlédnout na místech, kde
je z nějakého důvodu výluka v dopravě,
nebo je přerušená, dílem jde o rutinu. Lidé
v místech, kde je výluka, musejí být dobře

informovaní o tom, jak se dostat třeba místo
tramvaje dál autobusem, náhradní doprava
zase musí být dobře zajištěná. Dozorci se
rozjíždějí v pohotovostních autech k výluce, jiní zase třeba kontrolují technický stav
schodů v metru a nebo to, jestli je personál
metra na svém místě, jestli v rozhlase metra „jede“ hlášení o změnách… Kontroluje
se zkrátka, jestli jsou cestující o všem včas
informováni, jestli nemusejí změny tras
a výluky hledat s lupou.
Dozorci si také projdou na „svém“ území
automaty na jízdenky, případné závady
nahlásí a pak ještě znovu přijedou zkontrolovat, jestli byly včas, tedy do 24 hodin,
odstraněné.
A následuje přepadovka řidičů autobusů.
Musejí „foukat“, aby dechová zkouška
ukázala, jestli nepili alkohol. Kromě náhodných zkoušek se dělají ještě pravidelně
plošně nejméně dvakrát do měsíce.
K večeru se pak dozorce vrací na centrální
dispečink a hlásí, co svým bedlivým zrakem
odhalil. Pokud je den bezproblémový, tím
pro nás cestující lépe.

Hasiči v metru
zachraňují i psy
Dopravní podnik v Praze má svůj
vlastní hasičský záchranný sbor. Přece
jen události, které se v městské hromadné dopravě stávají, jsou poněkud
speciﬁcké a není tedy od věci mít
i vlastní speciální hasičský sbor. Loni
hasiči dopravních podniků zasahovali
u 357 událostí, z nich bylo 21 požárů.

Nejčastěji zasahovali po zaznění signálu elektrické požární signalizace. Ta
většinou reaguje při různých opravách
a úpravách na tratích a ve vozech,
například při zvýšené prašnosti během
stavebních prací, při svařování, lakování, únicích páry.
Jestliže hasiči DP zasahovali o málo
více než jednou denně, není to mnoho.
Svědčí to o dobré protipožární prevenci
v městské hromadné dopravě.
Museli ale také pomáhat lidem, kteří
spadli „do metra“, loni bylo takových
případů dvanáct. Další časté zásahy
mají hasiči ve výtazích, odkud je nutné občas někoho vyprostit, stejně tak
jako z invalidních plošin, které, jak se
ukázalo, jsou dost poruchové. Hasiči
mají ale také kuriózní výjezdy, musejí
poměrně často honit psy, kteří se zatoulati hlavně v metru, z depa v Hostivaři
vyprošťovali dokonce i kočku. Už na to
mají i zvláštní odchytová zařízení.
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NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA

Novela silničního zákona – seriál
Kruhové objezdy nově
Březnové číslo Pražského dopravního
magazínu jsme věnovali informacím jak
nepřijít o řidičský průkaz a podrobněji
jsme popsali bodový systém. V dubnovém čísle zaostříme svou pozornost
na vysvětlení té části novely silničního
zákona, která pojednává o správném
zařazování.
Novela zákona zpřesňuje také způsob
zařazování vozidla do průběžného jízdního
pruhu. Pokud je v takovém úseku zřízen
připojovací pruh, musí řidič před vjetím
do průběžného pruhu užít připojovací
pruh, přitom nesmí ohrozit řidiče, který již
v průběžném pruhu jede. V úsecích, kde
připojovací pruh není vybudován, je řidič
povinen dát přednost v jízdě vozidlům již
jedoucím v průběžném pruhu (§ 17 odst. 7).
Ke zvýšení bezpečnosti jedoucího cyklisty,
novela ukládá řidiči který předjíždí cyklistu, dát vždy znamení o změně směru jízdy
(§ 17 odst. 2).
Předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní je napříště dovoleno i pro jízdní
kola, mopedy a motocykly bez postranního vozíku (§ 17 odst. 5 písm. f).
Nejvyšší dovolené rychlosti jízdy sta-

novené v obci a mimo ni a při použití
sněhových řetězů na vozidle, nemusejí
dodržovat ani řidiči útvarů celních orgánů
stanovených ministerstvem ﬁnancí (§ 18
odst. 9).
Řidič nesmí vjet do křižovatky, pokud
mu situace nedovoluje pokračovat v jízdě
v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl
nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Tento
zákaz však pro řidiče neplatí, pokud řidič
zastaví vozidlo v křižovatce, aby umožnil
chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky
po přechodu pro chodce nebo pokud dává
při odbočování vlevo přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a tramvajím jedoucím
v obou směrech (§ 22 odst. 3).
Tato formulace je ve svém důsledku sice
pro řidiče jasná, není však v souladu
s příslušným ustanovením světové Úmluvy
o silničním provozu (Vídeň 1968) a jejím
dodatkem z roku 1993, těmito smluvními
dokumenty je vázána i Česká republika.
Proto v dříve platných pravidlech upravujících provoz v České republice bylo stanoveno: „Řidič nesmí vjet do křižovatky,
nedovoluje-li mu situace pokračovat za
křižovatkou v jízdě, takže by byl nucen zastavit v křižovatce a znemožňoval by tím
provoz v příčném směru.“ Novela však k této i české zákonodárství zavazující formulaci z neznámých důvodů nepřihlédla.
Zjednodušení
Při vjíždění na kruhový objezd označený
dopravními značkami „Kruhový objezd“
společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“
nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (takto jsou
vjezdy na kruhově objezdy v České repub-
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lice označovány již od roku 1961), dává
řidič přednost v jízdě vozidlům a jezdcům
na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců
a průvodci vedených a hnaných zvířat po
objezdu, přitom nedává znamení o změně
směru jízdy. Toto znamení nedává ani
během jízdy po kruhovém objezdu, znamení však musí dát, přejíždí-li z jednoho
jízdního pruhu do druhého. Při vyjíždění
z kruhového objezdu je řidič povinen dát
znamení o změně směru jízdy (§ 22 odst.
5 a § 30 odst. 5). Po této nové formulaci
by měla být jízda po kruhovém objezdu
naprosto jasná. Nebudou se tedy napříště
objevovat různé kuriozity, jako třeba
blikání levými ukazateli směru při nájezdu
na kruhový objezd nebo dávání znamení
o změně směru během jízdy po něm.
Při vjíždění z účelové komunikace na
pozemní komunikaci musí řidič dát
přednost v jízdě všem vozidlům a jezdcům
na zvířatech jedoucím po této komunikaci
a také organizovanému útvaru chodců nebo
průvodci vedených a hnaných zvířat (§ 23
odst. 1). Účelová komunikace je pozemní
komunikace, která slouží ke spojování
jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Takovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu,
která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu
(§ 23 odst. 1).

POLICIE RADÍ

!

Jak se chovat po dopravní nehodě?

Účast na dopravní nehodě je jistě pro
každého účastníka provozu na pozemních komunikacích mimořádnou životní
situací. Tomu, jak se chovat po dopravní
nehodě, není věnována adekvátní pozornost v některých autoškolách nebo
při školení řidičů profesionálů. Možná
z neznalosti, možná právě i k okolnostem, na které není řidič či chodec který
má dopravní nehodu připraven, potom
dochází k nedorozuměním a komplikacím při šetření dopravní nehody,
likvidaci pojistné události, která v souvislosti s dopravní nehodou vznikla, či
v řízení před soudem o náhradu škody.
Pro počáteční chyby potom dochází ke
zbytečným finančním a časovým ztrátám a stresům aktérů dopravní nehody,
ať již poškozeným, či viníkům.
Po dopravní nehodě se asi úplně
každý bude zajímat o zdraví svoje,
svých spolujedoucích a osádky druhého
vozidla, případně chodce, se kterým
mělo vozidlo kontakt. To je správná
reakce okamžitě po té co řidič zastaví
vozidlo po střetu.
Z toho plyne, že pokud někdo
pokračuje v jízdě a z místa dopravní nehody, kde dojde ke zranění osob, ujede,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání
pro trestný čin „neposkytnutí pomoci“
podle § 208 trestního zákona.
V případě, že při dopravní nehodě
vznikne zranění, je řidič vždy povinen ohlásit dopravní nehodu policii.
Nejběžnějším způsobem je oznámení na
známou policejní linku 158, nebo linku

112, kde jsou automaticky vyrozuměny
všechny potřebné součásti integrovaného
záchranného systému, to znamená policie,
hasiči a záchranná služba. Obdobně by měl
postupovat řidič i při dopravní nehodě, kdy
vznikne při dopravní nehodě na některém
ze zúčastněných vozidel hmotná škoda
vyšší jak 20 000,- Kč nebo vznikne škoda
třetí osobě. Touto osobou může být majitel
vozidla, jehož vozidlo řídí např. příbuzný,
zaměstnanec, nebo někdo komu vozidlo
půjčil. Takovou osobou může být i majitel
obecního mobiliáře, který je dopravní nehodou poškozen.
Řidič po dopravní nehodě by měl vždy
provést označení překážky v provozu
výstražným trojúhelníkem. Přitom by měl
vždy zvážit, kam umístit výstražný trojúhelník s ohledem na rychlost a způsob
jízdy ostatních řidičů v daném úseku a to
tak, aby informaci o překážce v provozu
na pozemních komunikacích dostali včas
a mohli bezpečně zvládnout průjezd kolem
místa dopravní nehody. Při pohybu ve vozovce používejte reﬂexní vesty.
Pokud řidiči zajistí tyto úkony, měli
by se odebrat mimo vozovku do relativně
bezpečného prostoru za svodidla, na chodník apod., kam již před tím poslali své spolujedoucí. Potom místo spílání druhému
řidiči, je lepší pokud si s ním vymění osobní údaje, údaje o vozidle, jeho majiteli
a informace o zákonném pojištění vozidla,
není na škodu poskytnout si i čísla pro telefonní kontakt či e-mailovou adresu. Tím
je možno předejít dosti složitému shánění
informací potřebných pro oznámení pojistné události pojišťovně, což mnohdy
stojí značné úsilí a vždy i mnoho času
a zbytečných nervů.

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

Rozhodně stojí za to, zeptat se po
svědcích dopravní nehody, takových kteří
viděli průběh nehodového děje a poznamenat si kontakty na zjištěné svědky. To
se vyplatí zejména u dopravních nehod,
kdy je nutné prokázat nějaký pomíjivý
stav, jako např. činnost, či nečinnost
směrového světla odbočujícího vozidla,
nebo jaký signál svítil v době dopravní
nehody na semaforu světelně řízené
křižovatky pro řidiče jedoucí v kolizních
směrech před dopravní nehodou apod.
Řidič, který měl dopravní nehodu
si může svým chováním po dopravní
nehodě i hodně přitížit a to jak pro
řízení před správním orgánem, či soudem, tak i při likvidaci pojistné události
pojišťovnou. Kdo se posilní alkoholickým nápojem v době po dopravní
nehodě, kdy to je na újmu řádného
zjištění, jestli řídil podnapilý, nedopadne
dobře jak co do sankce, tak zejména při
likvidaci pojistné události, což z hlediska
ﬁnančního bývá daleko citelnější ztráta
pro takového řidiče, než pokuta uložená
po posouzení míry zavinění dopravní nehody příslušným orgánem.
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VLAKEM PO PRAZE

České dráhy
jezdí Prahou
Rozvoj individuálního automobilismu je dlouhodobým problémem všech metropolí, včetně
té naší. Pražská integrovaná
doprava tvoří jednotný dopravní systém, který je založený na
preferenci kolejové dopravy.
Ke zkvalitnění páteřní městské
a příměstské dopravy V Praze
a středočeském regionu výrazně
přispívá železnice. Na počátku
integrace železnice do Pražské
integrované dopravy (PID) byla
dohoda v r.1992 mezi magistrátem hl. města a tehdejšími
Státními drahami. Od 14. 12.
2003 je v systému začleněno 221
stanic a zastávek v okruhu přibližně 40–50 kilometrů od centra
Prahy. Denně se přepraví příměstskou železniční dopravou kolem
80 000 osob. A další novinky,
které příjemně překvapí cestující
jsou už na světě. Naše redakce
bude své čtenáře pravidelně informovat o projektech a službách
Českých drah a o aktuálním dění
v této společnosti. Jejich úspěchy
se totiž odrážejí v naší spokojenosti a radosti z cestování.
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VLAKEM NAPŘÍČ METROPOLÍ

Po Praze i z Prahy na tramvajovou jízdenku
Rozhovor PDM s členem představenstva a náměstkem GŘ ČD, a. s.
pro osobní dopravu Ing. Jiřím
Kolářem Ph. D.
Souhlasíte s názorem, že Praha má v porovnání s řadou evropských metropolí velký potenciál v oblasti dopravní integrace železnice, a to
jak tarifně, tak dopravně?
Mnoho Pražanů si už spočítalo, že se
jim časově vyplatí jezdit po některých
trasách vlakem místo tramvají nebo
autobusem – hlavně tam, kde není
návaznost na metro. Například do nebo
z okrajových částí Prahy. Přesto stále
ještě každý neví, že až do některých
mimopražských zastávek platí normální
městská jízdenka. Železniční doprava
by se měla do městského systému zapojit ještě víc. Má na tom zájem nejen
Praha, ale Středočeský kraj, ministerstvo dopravy i České dráhy, jejichž
zástupci podepsali na toto téma v roce
2002 memorandum.
Doprava vlakem by měla reagovat
hlavně na potřeby přilehlých obcí, vždyť
řada jejich obyvatel pracuje v hlavním
městě. Týká se to hlavně Nymburska,
Kolínska, Kutnohorska, Benešovska
a Kladenska. Cestujícím by měl stačit
jeden doklad jak na cestu vlakem, tak
autobusem nebo tramvají.
Rozvoj Pražské integrované dopravy
a hlavně té vlakové počítá i s budováním
nových zastávek tam, kde se to ukáže
potřebné a vhodné a také je uzpůsobit
pro cyklisty.
Postupně by se měly obnovovat vozy
příměstských tratí a tratě samotné.
Některé z nich už prošly modernizací, například železnice směrem na
Benešov.
Pražská integrovaná doprava, do které je
právě železnice také zapojená, se bude
dále rozvíjet. Plynout by tímto směrem
měly i investice ze státního rozpočtu, jak
nás informoval Ing. Jiří Kolář, náměstek
GŘ ČD pro osobní dopravu.

Prahou prochází řada železničních tratí,
které lze skutečně velmi výhodně využít
pro zapojení do integrovaného dopravního
systému hlavního města a přilehlých oblastí
Středočeského kraje. Máme velkou výhodu, že tratě vedou nejen po okraji města,
ale z různých směrů procházejí samotným
středem velkoměsta, a tak může železnice
v Praze fungovat jako integrální součást
městské hromadné dopravy podobně jako to
známě z Paříže, Berlína nebo Vídně. Navíc
například ve srovnání s Vídní máme v Praze
velkou výhodu, že železniční tratě se sbíhají
z různých světových stran v samotném srdci
metropole nedaleko Václavského náměstí na
Hlavním nádraží.

Projekt Nové spojení se začal realizovat v srpnu 2004 a má za cíl zkvalitnit spojení stanic
v centrální části města se stanicemi v severovýchodní části města. Jakou trasou budou procházet první městské linky v Praze?

První městská linka v Praze funguje od povodní v roce 2002 a spojuje Roztoky u Prahy s Bubenčí, Holešovicemi a Libní. Jde
o nejrychlejší spojení veřejnou dopravou
v této oblasti. Vlakem se z Roztok dostanete
do Holešovic za 11 minut, do Libně za 18
minut. Jde o pilotní projekt budoucích tras,
které mohou využívat i některé nákladní tratě
na obvodu Prahy.

Nové spojení pod Vítkovem však umožní
velmi rychlé cestování vlakem napříč centrem a nové městské linky spojí na jedné
straně například Počernice, Vysočany, Běchovice a Libeň se Smíchovem, Radotínem,
Vršovicemi či Hostivaří na opačné straně
města. Půjde o velmi rychlé spojení srovnatelné s pařížskou rychlodráhou R.E.R., které se
občas říká také rychlé metro. Například čistá
doba jízdy mezi Libní a Smíchovem přes
pražské Hlavní nádraží je nyní, před vybudováním Nového spojení a zrychlením dopravy, asi 17 minut, z Vysočan do Vršovic je
to dokonce jen 13 minut.

Výstavba Nového spojení má přinést rychlejší
spojení Hlavního nádraží a Masarykova nádraží se stanicemi Libeň, Vysočany, Holešovice.
Souběžně Nové spojení přinese i zcela nové
možnosti pro příměstskou dopravu zařazenou
do PID. V čem se to projeví?

Nové linky projíždějící přes Hlavní nádraží
nebudou spojovat jen části Prahy, ale budou
samozřejmě pokračovat za hranice hlavního
města do Středočeského kraje, kde vznikají
přestupní terminály na autobusy Pražské integrované dopravy. Například ve Stránčicích,
Českém Brodě, Kralupech nad Vltavou
a dalších místech vznikají moderní přestupní
body veřejné dopravy vlak – autobus. Samotné Nové spojení a vedení vlaků napříč Prahou
pak umožní pohodlnější a rychlejší cestování
za prací, kulturou nebo do škol. Například
občané z Českého Brodu se rychle a bez
nutnosti přestupovat dostanou i do oblastí
na opačné straně pražského centra jako je
Smíchov. Uspoří tak čas strávený na cestě.

Co nového přináší modernizace parku v roce
2006? Které železniční tratě jsou nejvytíženější?

I nadále bude pokračovat výroba a nákup
nových patrových příměstských jednotek

Rozhovor náměstka GŘ ČD pro osobní dopravu Ing. Jiřího Koláře Ph.D. (vlevo) s redaktory PDM
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České dráhy pomáhaly
i při letošní povodni
Vlaky Českých drah zasáhly do městské
dopravy i při letošních jarních povodních. Rozlitá Vltava zaplavila některé
komunikace na okrajích Prahy, a tak
musely být vybrané ulice uzavřeny.
Omezení se dotklo i Roztocké ulice
a některé autobusové linky musely být
odkloněny. Nejrychlejším spojením
Roztok u Prahy s centrem hlavního
města se tak stal vlak. Občané Roztok, Suchdola, Sedlce a dalších míst
v blízkosti tratě mohli využívat jak
pravidelné spoje jedoucí na Masarykovo nádraží, tak posílené spoje městské
linky Roztoky u Prahy – Holešovice
– Libeň.
Cesta vlakem z Roztok u Prahy do centra Prahy na Masarykovo nádraží trvá
18 minut. Městská linka, která byla
v době povodní posílena o další vůz
a její kapacita tak stoupla na dvojnásobek, urazí vzdálenost mezi Roztoky
u Prahy a nádražím Holešovice za 11
minut.
Cestovat vlakem po Praze se vyplatí
také v jiných lokalitách a v době
mimo povodně. Vlaky Českých drah
nabízejí velmi rychlé spojení mezi
řadou městských čtvrtí a se satelitními
sídly v okolí metropole. Například
doba jízdy vlakem z Hlavního nádraží
do Vršovic je pouhé 4 minuty, do
Strašnic se jede 9 minut a do Hostivaře
14 minut. Podobně rychle lze vlakem
cestovat z centra na Smíchov (7 minut)
a do Radotína (19 minut). Srovnatelně
rychlé spojení existuje i do dalších
částí metropole. Vlaky přitom jezdí
ve špičce v intervalech 15–30 minut
a v sedle nejméně každou hodinu. Ve
všech osobních vlacích platí příslušné
předplatní jízdenky a všechny důležité
tratě jsou dnes zahrnuté i do tzv. plné integrace, kde lze využívat i jízdenky pro
jednotlivou jízdu. Tu si cestující označí
podobně jako v metru před nástupem
do vlaku v příslušném označovacím
strojku.
Vlaky Českých drah významně pomáhaly zvládnout přepravní požadavky
na městskou hromadnou dopravu při
povodních v roce 2002. Dvě speciální linky spojující Smíchov a Hlavní
nádraží a Běchovice s Masarykovým
nádražím jezdily několik měsíců
v přibližně 10minutových intervalech.
Denně přepravily několik desítek tisíc
osob. V současné době využívá spoje
Českých drah v Praze a okolí kolem
100 tisíc cestujících denně.
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Moderní vlaková souprava 815.001
označených jako 471. Cestujícím nabízejí
přibližně 300 míst v pohodlných polstrovaných sedačkách, jsou klimatizované
a v konstrukci se počítá také na maminky
s kočárky, vozíčkáře nebo cyklisty. Do Prahy
zajíždí z Rakovnicka také zcela nová regionální jednotka Regionova. Nabízí komfortní
interiér a je částečně nízkopodlažní, takže
i v této jednotce se bude pohodlně cestovat vozíčkářům, maminkám s kočárky nebo
cyklistům. Postupně se na tratích v okolí
Prahy, především směrem na západ, objeví
další takové soupravy. Praha je ale také centrum dálkové dopravy a i zde připravujeme
další zlepšení. Rychlovlaky Pendolino vyjely
z pražského nádraží Holešovice již loni
v prosinci a v rekordních časech a vysokém
komfortu nabízejí cesty především do Pardubic, Olomouce a Ostravy. Vlaky hodně
využívají manažeři a mezi cestujícími byl
i prezident republiky Václav Klaus. Mezinárodní vlaky připravujeme v letošním roce
nasazením dalších 26 moderních klimatizovaných vagónů od společnosti Siemens.

V souvislosti s rostoucím podílem železnice
na PID se hovoří o zřizování nových zastávek,
např. Podbaba, Vyšehrad, Rajská zahrada.
Jaký je pohled ČD na tuto problematiku?

České dráhy dnes zajišťují především provoz vlaků a stavbou zastávek se zabývají
jiné subjekty. Přesto stavbu nových zastávek
především jako součást přestupních terminálů
MHD či v blízkosti ucelených obytných celků
vítáme. Zastávky umožní, aby více občanů
mohlo využívat výhod železnice při cestách
po Praze a v jejím okolí: rychlost, spolehlivost, bezpečnost.

nákupy, službami, kulturou nebo třeba k posezení do kavárny nebo restaurace. Zároveň
bych chtěl ale všechny ujistit, že provoz na
Hlavním nádraží se nezastaví při žádné z etap
rekonstrukce.

Výběrové řízení už proběhlo na nové využití
Masarykova nádraží. Vítězné konsorcium chce
vynaložit na rekonstrukci 5 – 8 mld. Kč. Jakými
změnami projde?

České dráhy našly partnera pro revitalizaci
prostor Masarykova nádraží. Tím však
rozhodně nemyslíme jen opravu historické
160 let staré budovy a prostor současného
kolejiště. Projekt našeho partnera má za cíl
využít a oživit celou lokalitu včetně míst
přiléhajících k ulici Na Florenci. Kdo tato
místa zná, tak ví, že dnes jsou tam nepříliš
krásné domky z různých buněk, které jistě do
této centrální části Prahy nepatří.

Vršovické nádraží čeká dokonce na svou historickou rekonstrukci. V jaké fázi se výstavba ocitá?

Prostory osobního nádraží ve Vršovicích procházejí postupně rekonstrukcí podobně jako
tomu bylo v uplynulých letech i u dalších
stanic v Praze a okolí. Například byla rekonstruována stanice v Radotíně a některá
nádraží v okolí Prahy. Součástí Vršovického
nádraží jsou ale také ohromné pozemky
po bývalém seřaďovacím nádraží. Tyto
pozemky obhospodařuje Správa železniční
dopravní cesty a určitě i ona má zájem uvedené pozemky využít efektivně ku prospěchu
Pražanů a návštěvníků města.

Pane náměstku, České dráhy výrazně zvedly
úroveň služeb – zvýšila se kultura cestování.
První dojem získává každý návštěvník hned
na nádraží. Jak pokračuje projekt revitalizace
Hlavního nádraží společností Grandi Stazioni?

Nerad bych prezentoval záměry našeho partnera, ale musím říci, že se již připravujeme
na určitá omezení související s rozsáhlou
rekonstrukcí celého nádraží. Věřím, že záměr
se společnosti Grandi Stazioni zdaří a Hlavní
nádraží se stane nejen důstojným místem cestování, ale také lokalitou, kam chodí lidé za

Pražské vlakové nádraží Holešovice

MHD V EVROPĚ

Tramvajový provoz v Lodži
Ve druhém největším polském městě dnes žije okolo
jednoho milionu obyvatel. Existence tohoto města je
doložena už někdy ve 13. století, ale bouřlivý rozvoj tu
nastal až po roce 1820.
Tramvajový úzkokolejný provoz na rozchodu 1000 mm zde začal psát svoji historii
v prosinci 1898, dnes se jedná po Katovicích a Varšavě o třetí největší polský provoz
a z hlediska úzkorozchodných provozů zaujímá v Polsku prvenství se 141 kilometry
trati. V současné době je lodžská tramvajová doprava zajišťována třemi provozovateli. Prvním je dopravní podnik MPK,
druhý s názvem MKT, což označuje zkratku
Medzigminnaja Komunikacja Tramwajowa
a třetím jsou TP, nebo-li Tramwaje Podmiejskie.
Dopravní podnik provozoval v roce
1978 28 městských a 6 příměstských linek.
V roce 1985 byl zrušen celonoční tramvajový provoz. V průběhu devadesátých let byly
postupně zrušeny méně využívané linky.
Revolucí v linkovém vedení byl 2. leden
roku 2002. Počet linek byl snížen na 15
s tím, že se všeobecně zkrátily intervaly, a to
ve špičce na dobu 6–8 minut, mimo špičku
10–15, o víkendech na 15 a ve večerních
hodinách na 20 minut, na některých linkách
dokonce jen na 15 minut. Všechny linky jsou
od uvedeného data obsazeny vlaky 2x805N
Konstal, což je úzkorozchodná varianta
čtyřnápravového vozu 105N Konstal. Od
roku 2003 jsou na linku 10 vypravovány
nízkopodlažní vozy Cityrunner, které vyrábí
Bombardier. Tramvajové vlaky najíždějí
na své linky ze tří vozoven Dabroxskiego,
Chocianovice a Telefoniczna, ve stavu je
celkem 453 vozů 805N a 15 nízkopodlažních
Cityrunnerů.

Modernizovaný vůz 805N Konstal

Společnosti MKT původně provozovala tři
tramvajové linky mimo hranice města, a to
Lodž–Pabianice, Polnocna–Zgierz, Polnocna–Ozorków. Linky 41 a 45 roku 2004
z plánku sítě zmizely, ne však traťové úseky.
Tyto trasy opět převzal MPK a projíždí je
prodlouženými spoji linky 11. Ta nyní jezdí
v trase Pabianice–Lodž. Helenowek–Zgierz, přičemž v úseku Pabianice–Chocianowice jezdí každý třetí spoj a do Zgierze každý druhý. V základní trase linky 11
z Chocianowice do Helenoweku je uplatněn
špičkový interval 7–8 minut, mimo špičku
pak 15 minut. Krátce po tomto opatření byla
zřízena posilová linka P, jezdící jen v ranní
a odpolední špičce pracovního dne. Dva sólo
vozy 805N, které mají nepravidelný interval,
posilují linku 11 v úseku Pabianice–Duzy
Skret. Ve vlastnictví MKT zůstala jen linka
46 jezdící z vozovny Helenowek. Jsou zde
vypravovány šestinápravové článkové vozy
803N, což je úzkorozchodná verze 102N,
a to jak v klasickém provedení, tak i po
výměně vozové skříně. Interval této linky je
16, resp. 32 minut.
Poslední společností zajišťující hromadnou
dopravu je TP. Provozuje tramvajové linky 43
a 43 BIS. Jejich výchozím bodem je konečná
Lodž, Stoki a po společné jízdě trvající
zhruba 45 minut projíždí do města Konstantynow. Zatímco linka 43 BIS zde svoji
jízdu končí a obrací na vratném trojúhelníku,
linka 43 pokračuje ještě dál, aby asi za 30
minut dorazila do města Lutomiersk. Zde je
ukončena smyčkou. Po opuštění Lodže je

Nový seriál: MHD v Evropě
Dopravní infrastruktura v evropských zemích je rozmanitá. Podobně tak i oblast veřejné dopravy
je řešena, vzhledem k specifikám
každé metropole, svébytně.
Přesto je zajímavé podívat se do
„dopravní kuchyně“ některých
velkoměst. V našem seriálu budeme věnovat pozornost městské
hromadní dopravě v evropských
velkoměstech. Dnes navštívíme
svoje sousedy v Polsku.

Článkový vůz 803H po modernizaci
trať celá jednokolejná s výhybkami a kolejový svršek je v žalostném stavu. Souhrnný
interval v úseku Stoki–Konstantynow je 15
minut, do Lutomierze jezdí spoj po 30, resp.
60 minutách.
Vozový park na linkách 43 a 43 BIS tvoří
článkové vozy 803N, což je klasické provedení, dále 2 šestinápravové článkové vozy
Düwag, odkoupené roku 1990 z Bielefeldu.
Přestože jsou tyto vozy z roku 1957, zdají se
být na oko v lepším stavu, než asi o patnáct
let mladší Konstaly. V souvislosti s prázdninovým jízdním řádem však byly Duwagy
odstaveny. Letos byl z Essenu převzat osminápravový vůz, který byl vyroben v roce
1976 a je obousměrný.
Vozy linek 43 a 43 BIS jsou vypravovány
z vozovny Brus. Vozovna pocházející z roku
1910 nikdy neměla čtyřnápravové vozy
nového typu. Až do roku 1981 vypravovala
pouze soupravy dvounápravových vozů
a pak také už zmiňované vozy článkové. Poslední dvounápravový vlak vyjel z této vozovny na linku 43 BIS v říjnu roku 1991. Pro
MPK, TP a MKT platí různé typy jízdenek.
Na celodenní síťovou jízdenku MPK není
možné jet za hranice města. Po jeho opuštění
si musí cestující v automatu nebo u řidiče
zakoupit další platnou jízdenku.
Všechny linky začínají svůj provoz krátce
po čtvrté hodině ranní a poslední spoje
projíždějí centrem města okolo třiadvacáté
hodiny.
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LODNÍ DOPRAVA – SERIÁL
Dnes končíme ohlédnutí za historií lodní dopravy v Praze. Provedeme vás od počátku 20. let našeho století do 80. let. Neméně zajímavá je i naše současnost, které se
také budeme v následujícím číslech PDM věnovat.

Lodní doprava
Začátek 20. let, zaznamenal další vzrůst počtu přepravených osob
v lodní dopravě Pražské paroplavební společnosti na plavební lince
Praha-Štěchovice. Osobní silniční doprava zatím prakticky ještě
neexistovala a spojení po vodě zůstávalo pro obce na levém Vltavském břehu od Lahvic výše nejvýhodnějším způsobem dopravy.
Počet přepravených cestujících mírně klesal, větší pokles pak nastal
v polovině 20. let se začínajícím rozvojem silniční dopravy, která
byla od počátku ve směru zbraslavském velmi intenzivní. V této
době ztrácela lodní doprava z větší části svůj význam pro pravidelnou příměstskou dopravu a stávala se postupně dopravou rekreační,
s ohledem na prostorové možnosti lodí a nízké dovozné si zachovala svoje postavení doprava nákladů – většinou zemědělských
produktů dovážených pěstiteli na trhy či do obchodní sítě Prahy.
Vlivem konkurence ostatní dopravy, ale i chybné politiky vedení
PPS, která přešla v roce 1926 prakticky do soukromých rukou,
se její hospodářské výsledky začaly zhoršovat. Nebyl obnovován
ani řádně udržován lodní park, který tak postupně chátral a stával
se neschopným provozu. Znemožnění plaveb do Štěchovic při
výstavbě přehrady ve Vraném a vliv hospodářské krize způsobily
zásadní pokles počtu dopravovaných osob a tím i tržeb a společnost
se k zachování provozu musela zadlužovat. V roce 1936 se tak
PPS dostala do neřešitelné hospodářské situace. Záchrany podniku se ujal československý stát, který předal větší část akcií
Československé plavební akciové společnosti labské, již současně
pověřil zajišťováním provozu. Tím PPS jako samostatná společnost
prakticky zanikla, jako právní subjekt však existovat nepřestala
a z důvodů tradičních pražská lodní doprava pod tímto jménem
nadále vystupovala a používala svoji původní vlajku a znak. V roce
1937 byla novým provozovatelem zahájena 1. května sezóna s devíti opravenými loděmi a byly provozovány pravidelné plavby až do
Pikovic k bývalému mlýnu a do Štěchovic na konec Svatojánských
proudů. V roce 1938 pořídila ČSPL dva nové salonní parníky Dr. E.
Beneš a A. Švehla, které pak provozovala PPS za uznávací nájemní
poplatek.
Lodní doprava převzala za okupace (a zejména v jejím závěru) část
cestujících z téměř neexistující silniční dopravy a omezené, resp.
přerušené dopravy železniční a to výhradně parníky, neboť motorové lodě byly již od roku 1940 odstaveny pro nedostatek nafty.
V roce 1944 dosáhl počet přepravených osob dlouhodobého maxima a přiblížil se opět miliónové hranici.
Pražská lodní doprava byla prvním dopravním podnikem, který zahájil dopravu po květnové revoluci v roce 1945. Již dne 9. května
byl vypraven první parník do Štěchovic a po dobu, než začaly
jezdit tramvaje do Braníka (23. 5.), bylo udržováno i zvláštní spojení od Palackého mostu do Dvorců a Braníka. V létě roku 1945
a ještě i částečně v roce následujícím si lodní doprava udržela svůj
charakter z doby okupace, kdy nahrazovala silně omezenou dopravu silniční i železniční. Už od konce roku 1945 však docházelo
k postupnému zlepšování v této oblasti a nejpozději od roku 1947
plnila doprava na řece prakticky pouze účel rekreační. Určitý okruh
cestujících, používající ji z úsporných důvodů ještě začátkem 50.
let pro cílové cesty například do Štěchovic (jízdenka stála od roku
1953, 4,20 Kčs, autobusová 7,20 Kčs) nebyl významný.
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Počet přepravovaných osob zůstal v průměru relativně vysoký
(kolem 500 000 ročně) až do šedesátých let.
Výhradně rekreační charakter lodní dopravy v celém posledním období zaznamenal dvě zajímavé výjimky, kdy po
přechodnou dobu zajišťovala linkovou přepravu cestujících
při zajištění náhradní dopravy za tramvaje při výlukách trati
Výtoň–Podolí z důvodu její rekonstrukce.
Poprvé se tak stalo v roce 1975, kdy lodě měly zajistit
potřebné doplňkové náhradní spojení ve směru pravobřežního
dopravního tahu, zatímco rozhodující objem hromadné dopravy z oblasti Braníka a Modřan ve směru do centra města byl
směrován pravidelnými i zvláštními autobusovými linkami ke
stanicím metra na Pankráci. Protože takové využití lodní dopravy bylo zcela nové, připravoval se provoz velmi obezřetně.
Dne 9. října 1975 proběhl na budoucí trati Výtoň–Podolí simulovaný provoz pro stanovení jízdních dob a způsobu manévrů
lodí, kdy na místě budoucích cestujících byli učni DP. Protože
zkouška prokázala funkční schopnost navrženého způsobu
dopravy, došlo od 3. listopadu 1975 k jeho realizaci. Provoz
byl zajišťován v rozsahu denních linek od 4.45 do 0.20 hod.
ve špičkách čtyřmi, mimo špičky třemi motorovými loděmi
(interval 7.75, resp. 10.33 min.). Po dílčích obtížích v Podolí, kde pro dodržení určených jízdních dob musel být instalován druhý přístavní můstek, se další problémy nevyskytly
a zajištění náhradní dopravy bylo dostačující a spolehlivé až
do skončení výluky 13. prosince 1975.
Při snadném, ale časově delším přerušení provozu tramvají
v době od 23. března do 30. června 1982 bylo přijato řešení
náhradní dopravy lodní linkou již zcela samozřejmé. Její
provozní parametry byly shodné, využitím organizačních
poznatků z předchozího nasazení se dále zvýšila provozní
spolehlivost.

PROFESIONÁLOVÉ ZASAHUJÍ

Dopravních nehod přibývá a hasiči jsou u mnoha z nich
Počet dopravních nehod stoupá, a to nejvíce
ze všech míst České republiky právě
v Praze. Loni jich v hlavním městě policie
řešila 33 349, o 3751 víc než v předešlém
roce. Při haváriích nebo na jejich následky
tu zemřelo 61 lidí.
Bez hasičů by mnohem více nehod končilo
tragicky. Bývají často první, kdo se na místo
dostane, hasí požáry aut, vystříhávají těžce
raněné z vozů, tahají auta z vody… Už
během prvních tří měsíců letošního roku se
hasiči kolikrát pořádně zapotili, likvidovali
požár osobních aut, zasahovali u bouračky
čtyř nákladních vozů, vytahovali vůz, který
sjel do potoka... Zatím ale těžko hádat, jaký
bude ten letošní rok.
Loni hasiče lidé přivolali k 1380 dopravním
nehodám – když ještě v roce 1997 zasahovali „jen“ u 750 havárií, což je téměř
pouhá polovina.
V loňském roce byla určitě nejhorší tragická
nehoda tramvaje číslo 22, která 16. března
vykolejila na Karlově náměstí. Zadní vůz
v zatáčce vylétl z kolejí a narazil do lidí na
nástupišti. Dva – muž a žena – zemřeli, tři
odvezly sanitky do nemocnice. První pomoc před jejich příjezdem poskytli raněným
a šokovaným lidem právě hasiči.
Hasiči hlavního města Prahy ale také zasahují při živelních pohromách – například 30.
května od odpoledne až do noci odstraňovali
během a po přívalovém dešti s krupobitím
padající stromy a větvě, odčerpávali vodu
a proti pádu zajišťovali uvolnění střechy.
Požár s největší škodou 23 milionů korun
likvidovali pražští hasiči loni v listopadu
na Výstavišti, kde shořelo divadlo Globe.
Zasahovalo tu šest jednotek a naštěstí nikdo
nebyl zraněn.
Celkem loni hasiči byli se svou rychlou pomocí u 9089 událostí, v roce 2004 jich bylo
méně – 8952. V Praze bylo i méně požárů
– celkem 2588, předloni 2659. Zemřelo
při nich devět lidí, v roce 2004 o pět víc
– celkem 14.
V létě, 29. července, se před druhou hodinou ráno zřítila část pětipatrového obytného
domu v Sokolovské ulici v Praze 8. Zasahovalo tu pět pražských hasičských jednotek, které zachránily 24 lidí. Dva zraněné
odvezly sanitky do nemocnice. Hasiči
odstranili trosky a prozkoumali narušený

objekt. Při tom jim pomáhali záchranářští psi
kynologické služby a vyhledávací kamera.
Pod troskami, jak se ukázalo, naštěstí nikdo
nezůstal. Pracovníci rozvodných závodů
museli odpojit elektřinu, plynaři přívod plynu
a měřili jeho koncentraci. V době zásahu se
musel v okolí budovy zastavit tramvajový
i železniční provoz. Hasiči Českých drah
prohlédli před jeho obnovením trať. Zásah
trval pět hodin, zúčastnilo se ho 42 hasičů,
šest psovodů a deset vozidel.
Škoda milion korun vznikla při požáru výtahu i výtahové šachty v srpnu v Praze 9 ve
Vysočanské ulici. S ohněm bojovaly dvě
hasičské jednotky, které zachránily dva lidi.
Ti se nadýchali toxických zplodin a i když
dostali masky, museli být odvezeni do nemocnice Na Bulovce. Zničená byla nejen
kabina výtahu, ale také elektroinstalace
a uskladněné věci ve sklípcích.

Hasiče volají lidé nebo samotná policie
k různým případům. Například loni na konci srpna likvidovali kyselinu chromovou,
v podobě látky nazvané K Korazit, která
se používá k impregnaci dřeva. Ta vytekla
z kontejneru o obsahu 800 litrů – ven se dostala asi polovina obsahu. Akce se zúčastnil
směnový chemik a vůz na likvidaci chemických havárií. Látku hasiči ohraničili
a přečerpali do jiné nádoby.
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Kamiony na našich silnicích
Radní omezili těžké vozy
Pražští radní souhlasili s rozšířením území, kam nesmějí vjíždět
vozy nad 6 tun. Zakázanou tak mají nyní nákladní vozy kromě
Prahy 1, 2 a částí Prahy 4, 5, 6 či 7 také oblast Spořilova
ohraničenou komunikacemi Jižní spojka, 5. května a Spořilovská.
„Nyní odbor dopravy vydá takzvané stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích a Technická správa komunikací do třiceti dnů zajistí jeho realizaci,“ informoval radní
Radovan Šteiner.

Češi omezují kamiony méně než sousedé
Zákaz pro kamiony

Česko (dnešní zákon)
Neděle 0-22
O prázdninách: sobota 7-22 a neděle 0-22
Česko (nový zákon, od července)
Neděle 13-22
O prázdninách: pátek 17-21, sobota 7-13, neděle 13-22
Polsko
Neděle 7-22
O prázdninách: pátek 18-22, sobota 7-14, neděle 7-22
Rakousko
Pátek 22.00-sobota 5.00
Sobota 15.00-neděle 22.00
V sobotu další omezení v krajích
Německo a Slovensko
Neděle 0-22
O prázdninách: sobota 7-22, neděle 0-22
Návrh směrnice EU
Sobota 22.00-neděle 22.00
Od půlky června do půlky září už od 7.00 v sobotu
Počet kamionů, které jezdí po tuzemských silnicích, se od vstupu do
Unie zdvojnásobil na pět tisíc denně. Češi jsou zároveň ve své politice
vůči nákladním dopravcům shovívavější než například sousední Slovensko nebo Německo. V obou zemích nesmějí kamiony celoročně na
silnice v neděli, Česko naopak v novém silničním zákonu, který už
podepsal prezident, umožňuje dopravcům nedělní průjezdy zemí až
do jedné hodiny odpoledne.
Některé evropské země se snaží kamiony omezovat silněji než
Česko. Nekompromisní jsou například Rakušané. Řidiči nákladních
vozů nesmějí na rakouské silnice celoročně od soboty od tří hodin
odpoledne až do deseti hodin večer v neděli. U nás prý nic podobného
není možné. „Mohou si to dovolit, protože mají hustou a kvalitnější
silniční síť,“ říká poslanec Miloslav Kala z ČSSD.
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Každý osmý řidič
jezdí v opilosti
UŽ OD LEDNA mohou
strážníci kontrolovat opilce
nebo lidi podezřelé z požití
návykových látek. Zdálo by se,
že tato možnost sníží například
počet řidičů usedajících za volant s alkoholem v krvi, ale není
tomu tak.
„Případy, kdy si sedá řidič do vozidla pod vlivem alkoholu,
nejsou ojedinělé. Každá osmá orientační dechová zkouška je
pozitivní,“ upozornil ředitel MP Vladimír Kotrouš.
Kromě řidičů ale strážníci na základě dohody s Policií ČR
odvážejí i opilce povalující se na ulicích. K dopravě osob na
záchytku na Bulovce slouží od konce ledna letošního roku
dodávkový automobil, který je v pohotovosti celý den.
Strážníci rovněž řešili od počátku roku celkem 4.419 případů
porušení zákazu kouření, za které bylo v blokovém řízení
uloženo 1.786 pokut v souhrnné výši 404.400 Kč. Jednalo se
zejména o kouření na zastávkách a nástupištích MHD.

Evropský řidičský průkaz nastoupí do
roku 2012
Brusel (ČTK, mem)
– Do šesti let začne
celá Evropská unie
vydávat stejné řidičské
průkazy. Včera, po
dvou letech diskusí, se
na tom dohodli ministři
dopravy EU.
Směrnice, kterou ministři přijali, nahradí desítky odlišných
národních průkazů dokumentem s jednotnou podobou. Navzdory stejnému vzhledu se bude vydávání průkazů řídit rozdílnými národními předpisy.
Evropský komisař Jacques Barrot přesto doufá, že tato změna
zvýší bezpečnost na evropských silnicích, kde ročně umírá na
40 000 lidí.
Řidiči dostanou do ruky plastovou kartu, vybavenou případně
i mikročipem. To má ztížit padělání, usnadnit policejní kontroly i stěhování Evropanů z jedné země EU do druhé. Řidiči
si budou muset tento řidičský průkaz každých deset či patnáct
let obnovovat. Staré průkazy však úplně zmizí až v roce 2032.
Odhaduje se, že v 25 zemích EU je nyní v platnosti 110 různých
typů řidičských průkazů.
Jednotný průkaz musí ještě schválit Evropský parlament, který
je však této myšlence nakloněn. Evropští zákonodárci by chtěli
sjednotit i další předpisy. Například oprávnění pro nejsilnější
motocykly by mělo být podle nich podmíněno dvěma lety jízdy
na strojích slabších kubatur.
Tato harmonizace má však své limity. Státy, které umožňují na
„automobilový řidičák“ řídit i motocykl o menším objemu, to
budou moci činit i nadále. V Belgii platí toto oprávnění až do
objemu 125 centimetrů kubických, v Česku u starších průkazů
do 50 cm, ale u nových již ne.
V Česku již probíhá výměna starých průkazů za nově schválený
plastový typ. Výměna má být ukončena do roku 2013.

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI
Desetina aut neprošla loni kontrolou
Při prohlídkách vozidel ve Stanicích technické kontroly (STK) loni
nevyhovělo více než deset procent automobilů. Celkem majitelé na
některou z 302 stanic přivezli 1,873 miliónu vozidel, z toho 1,554
miliónů osobních aut.
Zhruba v 10,5 procenta případů bylo vozidlo hodnoceno jako
nezpůsobilé či dočasně způsobilé, řekla mluvčí ministerstva dopravy
Marcela Žižková. Srovnatelná čísla za předchozí roky nejsou k dispozici.
Na pravidelné technické prohlídky v akreditovaných STK musí majitelé s osobním autem nejpozději čtyři roky po pořízení nového vozu
a pak každé dva roky.

Nejčastější závady:

Brzdy a světla
Při prohlídkách technici mimo jiné kontrolují účinnost brzd, seřízení
světel, funkčnost podvozku a řízení, stav pneumatik, fungování elektrických přístrojů nebo úniky oleje. Nejčastější závady zjišťují STK
na osvětlení a brzdách aut.
STK zajišťují i evidenční kontroly, které musí vozidla podstoupit při
každé změně majitele. Evidenční kontrola stojí kolem 150 až 200 Kč,
pravidelná technická prohlídka vyjde na 500 až 600 Kč.
V letošním roce ministerstvo dopravy výrazně zpřísnilo kontrolu
činnosti stanic. Začalo zavádět centrální počítačovou databázi, která
má zamezit podvodům při technických kontrolách, kdy procházely
i vozy, které na STK vůbec nebyly. Součástí protokolu by měl být
i snímek vozu přímo ve stanici a přesný čas zahájení a ukončení kontroly.
Centrálně uložená data jsou propojena s registrem vozidel. Policie či
orgány veřejné správy tak mají přesné informace o aktuálním stavu
kontroly každého vozu.
Všechny stanice by měly být novým výpočetním systémem vybaveny
zhruba do letošního pololetí.

VELKOOBCHOD S AUTOELEKTRIKOU
SPECIALISTA NA
STARTERY – ALTERNÁTORY
opravy – repase a výměnný systém – zásilková služba

Na nové adrese:
Náchodská 644/128, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
tel.: 274 860 111, fax.: 274 860 211, mobil: 602 641 777
www.e-autodily.cz, e-mail: info@e-autodily.cz
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PREVENCE KRIMINALITY
Odhady hovoří o tom, že každé druhé
vozidlo odcizené původním majitelům na území České republiky bývá
po několika dnech s pozměněnými
znaky přihlášeno do evidence a znovu
prodáno. Jedná se o velmi výhodný
obchod, počet odcizených vozidel se
v České republice ročně pohybuje
okolo 23 000. Objasněnost tohoto
druhu trestné činnosti je u nás obecně
malá, v některých městech statistiky
hovoří pouze o jednotkách procent.
Tím více platí, že riziko krádeže automobilu lze snížit výběrem vhodného
zabezpečení.

Jakou překážku vybrat?

Z policejních výslechů pachatelů vyplývá,
že zloději dávají přednost krádežím bez
zjevných komplikací. Zaručená rada, jaký
prostředek vybrat, samozřejmě neexistuje.
Obecně platí, že dražší vozidla vyžadují
dražší způsob ochrany. Vždy bychom měli
volit schválené zařízení, k němuž je prodavač
schopen předložit atest ministerstva dopravy.
Osvědčuje se kombinace elektronických
a mechanických způsobů zabezpečení.

Orientační ceny prostředků
znesnadňující krádež vozidla
Prostředek

Cena

Utajený vypínač proudu

100–800

Bezpečnostní šrouby

200–400

Uzamykací páka na volant

200–600

Uzamykací páka pedálu

800–4 000

Pískování skel

800–1400

Tónování skel

800–1500

Imobilizér

4000–6000

Medvěd blok

4500–9000

Alarm

2500–10 000

Vysílač Sherlog

20 000–50 000

Satelitní systém

30 000–50 000

Naše rada

Zabezpečení
Vašeho vozu
Je z čeho vybírat

• Utajený vypínač
Zpravidla se jedná o jednoduchý tlačítkový
vypínač, kterým je veden proud do spínací
skříňky. Umístění vypínače je situováno do
lehce dostupného a ukrytého místa. Zkušený
zloděj si dovede s překážkou relativně rychle
poradit.
• Bezpečnostní šrouby
Jedná se o kolové šrouby s rozdílnou velikostí hlavy. Omezují úspěšnost „práce“
zlodějům kol.
• Páka volantu a páka pedálu
Od řidiče vyžaduje činnost (šroubování, nasazování), která při časově kratším odstavení
vozu odrazuje. Zloději tuto překážku dovedou rychle (v řádu vteřin) překonat.
• Pískování okenních skel
Jedná se o kódovou identiﬁkaci vozu,
doporučovanou pro všechna okna. Při
odstranění kódu je třeba počítat s delším
časem, ale výsledek nemusí být uspokojivý.
Vede k popraskání skel a zloději to vědí.
Při pískování se vyplácí označit skla číslem
karosérie.
• Tónování skel
Tento způsob ochrany zloději nemají rádi,
protože zejména ve dne znemožňuje posoudit,
zda na zadních sedadlech někdo nesedí.
• Imobilizér
Patří k jednoduchým prvkům elektronické
ochrany. Funguje na principu rozpojení na
sobě závislých kruhů (startování, zapalování).
Opětovné spojení se děje zpravidla zasunutím upraveného klíčku do spínací skříňky.
Překážka se dá poměrně lehce překonat.
• Zamykání řadicí páky
Tato mechanická zábrana uzamyká řadicí
páku v poloze zpátečky nebo neumožní
žádné řazení. Patří ke spolehlivým druhům
ochrany před krádežemi, protože brání manipulaci s vozem. Odstranění bloku je časově
náročné. Takto zabezpečené auto však snadno odtáhnete, pokud bude za volantem sedět
člověk, který vyšlápne spojku.

• Alarmy
Známe je z ulic, když prostřednictvím senzorů
reagují (světelně, zvukově) na neoprávněné
otevření dveří, na pohyb vozu nebo na něčí
pohyb uvnitř vozu.
• Dálkové vyhledávání
Jedná se o vysílač ukrytý ve vozidle. Do
činnosti ho uvádí neoprávněné rozjetí, signály
identiﬁkuje speciálně zaměřená dispečerská
ﬁrma. Na základě vyhodnocených znamení
bývá ukradené vozidlo prostorově zaměřeno
a může být dohledáno.
• Satelitní systém
Systémem je podobný mobilnímu telefonu, jehož elektronika je ukryta ve vozidle.
Při neoprávněném zásahu uvádí v činnost
soustavu paprsků, které jsou vyhodnoceny
družicemi a s přesností několika metrů určí
okamžitou polohu vozidla. Další postup je
obdobný jako u předešlého případu ochrany.

Počty odcizených a vykradených vozů
Rok

Odcizeno

Vykradeno

2002

22 139

53 472

2003

24 977

66 941

2004

23 133

59 459

2005

22 851

58 731

• do odstaveného vozidla nepatří doklady, ani další cenné věci
• sedadla, prostor na palubní desce a pod zadním sklem by měly zůstat prázdné
• parkujte jen na dobře viditelném a přehledném místě
• ani při krátkém opuštění vozu nenechávejte klíčky v zapalování
• před vystoupením z vozu zatáhněte okna na doraz
• pro zabezpečení vozu je vhodná kombinace několika bezpečnostních prvků
• v případě použití alarmu zloději zkomplikujeme orientaci, pokud na okenní sklo umístíme varovné
samolepky jiného systému, než který je ve voze instalován
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NOVINKA NA SILNICÍCH
Škoda Roomster se představuje

Oficiálně uveřejněna cena nového modelu
První roomstery sjely z pásu
Prodej nového vozu bude oﬁciálně zahájen v červnu
Sériová výroba nového modelu Roomster začala včera ve
výrobním závodě Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku.
Ještě letos vyjede z linek patnáct tisíc těchto vozů. Denní kapacita se bude den ode dne zvyšovat s postupným zaváděním
do výroby.
Denní produkce závodu postupně dosáhne až 190 vozů
Roomster.
Kvůli roomsteru byla v Kvasinách mírně omezena výroba
limuzíny Superb. „Denní kapacita její výroby poklesla z 91
na 80 kusů. Toto snížení odpovídá našim plánům a neomezí
se prodej,“ potvrdil mluvčí automobilky Jaroslav Černý.
V této souvislosti přešla celá jedna směna ze dvou z výroby
superbů na roomstera. „Tento přesun se týká asi stovky lidí,“
upřesnil Černý.
Jinak ale podle člena představenstva Škody Auto Martina
Jahna ﬁrma počítá právě kvůli produkci nové modelové
řady s postupným navýšením počtu zaměstnanců zhruba
o 1 500 lidí, takže celkový počet pracovníků by měl během
roku dosáhnout 28 tisíc. Výrobní kapacita byla v Kvasinách
rozšířena především v montážním provozu a svařovně.
Cena od 340 tisíc
Oﬁciálně bude prodej značky Roomster za cenu od 399 900 Kč
zahájen v červnu. Na náš trh bude dodáno asi 1 800 aut, ostatní se budou prodávat v Evropě, zejména v Německu.
Roomster se přiřadí k modelům Fabia, Octavia Tour, Octavia a Superb. Automobilka nepočítá s výrazným omezením
výroby žádného z modelů.
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ZDRAVÍ
Diabetici za volantem
Ročně přibývá u nás více jak 20 000 diabetiků. Výskyt cukrovky
a vysokého krevního tlaku stoupá nejen u nás, ale i ve světě.
Pětiprocentní výskyt diabetes mellitus v populaci je běžný v řadě evropských zemí. Tento negativní vývoj způsobuje částečně genetická
výbava, ale především civilizační vlivy – omezení fyzické aktivity
a obezita.
V zásadě existují dva typy diabetu: diabetes prvního a druhého typu.
Diabetes II. typu se vyskytuje ve vyšším věku a projevuje se sníženou
schopností buněk pankreasu využívat správně inzulín. Projevuje se
zvýšenou únavou, častým močením, žízní, rozmazaným viděním
někdy ztrátou hmotnosti. Jako prevence poslouží zdravá plnohodnotná strava a dostatek pravidelného cvičení, protože životní styl
odpovídá téměř padesáti procenty za naše zdravotní problémy.
Řízení motorového vozidla se stalo zcela samozřejmou součástí
našeho života. Diabetes není důvodem k nevydání řidičského
průkazu, nezbytné je však pro řidiče vyvarovat se řízení ve stavu
hypoglykémie. Vyberete-li si však zaměstnání, které vyžaduje vlastnictví řidičského oprávnění pro řízení jiných než osobních vozidel,
je potřeba si uvědomit, že v mnoha zemích existují pro udělení takovýchto oprávnění pro osoby s diabetem omezení (například pro
přepravu nadměrných nebo nebezpečných nákladů a hromadné dopravy osob).
Diabetici by si měli změřit glykémii také před nasednutím do auta.
Pokud je snížená, upravte ji do bezpečných hodnot. Je nezbytné,
abyste si pečlivě kontrolovali hladiny cukru v krvi. Testujte se často
a podle výsledků případně upravte dávku inzulinu. Aplikace více než
dvou dávek inzulinu denně (například rychle působícího inzulinu
před jídlem a déle působícího inzulinu před spaním) je prevencí před
kolísáním hladiny cukru při dlouhých cestách a při překračování
časových pásem.

Hypertenze – vysoký krevní tlak
Nevhodný životní styl – nesprávné stravování, málo pohybu,
stres je živnou půdou civilizačních chorob. Onemocnění se projevuje zvýšeným arteriálním tlakem nad 140/90 mm Hg (závislost
na pohlaví a věku) Pokud se tento stav neléčí, má to za následek
zvýšené riziko onemocnění srdce a cév nebo i smrti na srdeční infarkt či mozkovou mrtvici.
Hypertenze je primární a sekundární. Zatímco u primární příčiny
nejsou přesně známé, u sekundární hypertenze jsou důvodem mnohá
přidružená onemocnění bez výrazných příznaků. Mnoho nemocných
zpočátku nepociťuje žádné negativní příznaky. Později se mohou
objevit: bolest hlavy (především v oblasti čela a spodiny lebeční),
bušení srdce, rychlý srdeční tep, nadměrné pocení, poruchy vidění,
šumění v uších, únava, nespavost, krvácení z nosu, závratě, poruchy
vědomí... Zhoubná (maligní) hypertenze dosahuje hodnot 250/
130 mm Hg i více. Může trvat několik hodin a dnů. Hrozí poškození
cév v ledvinách, sítnici nebo mozku. Neléčená může skončit smrtí.
Výši svého krevního tlaku můžete sami ovlivnit tím, co jíte a pijete,
jestli sportujete. Je to velmi důležité, neboť někdy stačí pouhá úprava životního stylu k poklesu tlaku směrem k normálním hodnotám.
Změna, která preferuje zdravý životní styl, je nezbytná.
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Vaše příruční zavazadlo na cestu by mělo obsahovat: balení
inzulinu navíc, glukometr s testačními proužky, testační
papírky na vyšetření ketolátek, nějakou formu rychle
působícího cukru, svačinu a injekční set s glukagonem pro
případ těžké hypoglykemie.
Při cestování věnujte zvýšenou pozornost skladování inzulinu.
Nikdy nevystavujte inzulin přímému působení slunečních
paprsků. V horkém podnebí udržujte inzulin v termosce. Nenechávejte inzulin v přihrádce v autě nebo v zaparkovaném
vozidle. Nikdy neuchovávejte inzulin v mrazničce, nebo
v místě s teplotou pod bodem mrazu. Inzulin, který přemrzl,
se nesmí používat. Při cestě letadlem si inzulin vezměte s sebou do příručního zavazadla, aby se vám nemohl ztratit. Vždy
si sebou berte i zdravotní kartičku diabetika.

PRAŽSKÝ KALEIDOSKOP
Tipy na výlet
Divoká ale romantická Šárka
Šárka je zalesněné a také skalnaté údolí, táhnoucí se kolem Šáreckého
potoka v délce asi 12 km. Dělí se na Šárku Divokou, a za osadou
Jenerálka pak na Tichou. Na celém území je vyhlášen přírodní park
s rezervacemi a mnoha přírodními památkami a naučnými stezkami.
Z konečné zastávky tramvají v Liboci (20, 26) po silničce či schodech lze sestoupit k Údolní nádrži. Hned pod hrází je vstup do
skalní soutěsky Džbán; na levé straně stojí skála Šestákova, na
pravé Kozákova. Na jejich náhorních plošinách archeologové našli
pravěké a následně i slovanské osídlení.
Podél zákrutů potoka se dostanete až na Dívčí skok. Je to skalnatý
útes nad koupalištěm s pramenitou vodou, nazvaný podle pověsti
o Ctiradovi a Šárce. Pod koupalištěm určitě narazíte na zahradní
hostinec a po občerstvení můžete pokračovat stále podél potoka k
Čertůvu mlýnu. Bývalá usedlost a hostinec pochází z 2. poloviny
18. století. Za ním nepřehlédnete „kamenné moře“. Na pravé straně
údolí nad skalami bylo na travnaté (dnes zalesněné) planině v r.
1913–1922 přírodní divadlo pro 10 tisíc diváků.
Pokud neodbočíte od potoka, najdete menší usedlost – Vizerka K bližšímu poznání Divoké Šárky možno využít též červenou značku
od přehrady nádrže nahoru ke Kozákově skále a kolem dalších skalních vrcholů do Vokovic, nebo od Dívčího skoku do Nebušic kolem
hájovny Pohádka.
Břetislavkou končí údolí Tiché Šárky a starou částí Podbaby. V oblasti byly nalezeny jedny z nejstarších zkamenělin v Čechách.
Největšího rozmachu dosáhla oblast Divoké Šárky v 7. a 8. století, kdy zde vzniklo rozsáhlé slovanské hradiště, jehož valy jsou dosud
znatelné nad soutěskou Džbán. Počátkem 9. století bylo toto hradiště hlavním mocenským centrem středních Čech.
S 20. stoletím se usedlosti v oblasti Šárky začaly měnit na rekreační sídla. V zahradní restauraci rodiny Veselíků, jíž patřila velká část
pozemků Divoké Šárky, hrávala pravidelně živá hudba a pořádaly se módní přehlídky a další společenské akce. Ve padesátých letech
byla v Šárce vybudována vodní nádrž Džbán, která je dlouhá téměř jeden kilometr a široká až 200 metrů. Nejcennější části této oblasti
(a přilehlého okolí) byly vyhlášeny přírodními památkami.

Historie na kolejích
První elektrickou dráhu postavil František Křižík ( 1847–1941) na Letné a její provoz byl zahájen
v 18. července 1891. Koleje začínaly u známé pražské Letenské restaurace a vedly Oveneckou ulicí
až do Královské obory. Trať měřila zpočátku celkem 766 m a na obou koncích měla rozvětvení, která
umožňovala v případě potřeby provoz více vozů. U Letenské restaurace bylo možné přesednout na
první lanovou dráhu, která zahájila provoz 31. května 1891. Obě tratě postupně zanikly. Tramvajové spojení na Letné ukončilo provoz v roce 1900, lanovka po první světové válce.
Křižík původně uvažoval o spojení Praha-Karlín-Libeň a Troja. Dostal však povolení na trať
Praha (Florenc)-Karlín-Vysočany
s odbočkou vedenou přes Palmovku
do Troje.
Trať byla zprovozněna 19. 3. 1896
pouze na dokončeném úseku od karlínské Šaldovy ulice na Balabenku.
Během roku pak byla zprovozněna
celá trať až do Vysočan. Odbočka
do Libně končila u Prosecké ulice
na Libušáku. Po dokončení základní
František Křižík, *1847, †1941
trasa měřila celkem 5,77 km a byla
v celém průběhu jednokolejná.
Křižík pro svou trať postavil v ulici Na Švábkách novou elektrárnu
a vozovnu. Na rozdíl od trati na Letné se spojení do Libně osvědčilo
a v roce 1901 se postavila ještě odbočka z Balabenky k Českomoravské
továrně na stroje. Provoz na linkách Křižíkovy dráhy byl od 6.00 hod.
do 22.00 hod. v intervalu 10 minut.
Otevřený vůz první elektrické dráhy na Letné v roce 1891
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POZVÁNKA DO MUZEA MHD

Muzeum
První dubnovou sobotou začala
sezóna Muzea městské hromadné
dopravy v Praze. Nenechte si tedy
ujít návštěvu historické Vozovny
Střešovice, ve které je muzeum
umístěné. Otevřeno je so, ne,
svátky od 9 do 17 hodin. Sezóna
končí 17. 11. 2006.
Od roku 1991 je objekt vyhlášený
technickou památkou a zůstává
v zásadě v původním stavu z 30.
let minulého století. Doposud je
částečně v provozu.
Návštěvníkům vozovna nabízí především
čtyři desítky historických vozidel, modely,
fotograﬁe, jízdenky.
Sbírka
historických
tramvají pražského Dopravního
podniku se začala rozrůstat zejména
v první polovině 60. let, kdy byla zahájena
rozsáhlá obměna vozového parku pražských
elektrických drah, která vyvrcholila v roce
1974 v den zahájení provozu metra. Mezi
exponáty je kromě jiného i letní vůz koňky
a autobusy.
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pražské dopravy
začalo novou sezónu

Stálá expozice je věnovaná obecné historii
pražské městské hromadné dopravy. Není
od věci, že u vchodu je pro lidi, kteří se sem
přijdou podívat, bývalá zděná čekárna upravená na občerstvení.
Po první vozovně s dřevěnou konstrukcí
v Košířích byla v Praze jako druhá postavena v roce 1908 střešovická vozovna. Nakonec byla ale skoro celá zbořena (zůstala
například budova bývalé konírny z dob
„koňky“) a v letech 1929 – 1933 vyrostla na
jejím místě nová stavba.
Její hlavní části jsou čtyři tak zvané lodě
– remízní haly. Dodnes je v jedné z nich
dochovaná kovářská výheň.
Vozovna nebyla určená vždy jen pro tramvaje
– do roku 1959 sem zajížděly i trolejbusy.
Spolu s vyjetím nového typu tramvají T3 se
ale musela vozovna přestavět – přestavba
proběhla v letech 1966 a 1967. Týkala se
hlavně nového uložení kolejí a rekonstrukce
ochozů. Když se vozovna adaptovala na
muzeum, byla ještě upravená například solnice a odstranily se nevhodné dílny. Muzejní
expozice byla slavnostně otevřena 14. května
1993.
Střešovická vozovna ale není jen muzeem.
Z jedné její haly stále vyjíždějí i některé
provozní soupravy historických tramvají - ty
však nejsou muzejními exponáty. Vydávají
se odsud na svoji trasu o sobotách, nedělích
a svátcích, v letní sezóně například okružní
linka číslo 91, případně i vozy podle přání
různých zahraničních i tuzemských zájemců.

INFO SERVIS DP

Jarní výluky (nejen) v tramvajové dopravě
Tak jako každoročně nás i letos čekají různé stavební práce na tramvajových tratích nebo v uliční síti,
které dočasně omezí či znemožní provoz městské hromadné dopravy. Od března do června 2006 postihne
tramvajovou dopravu několik rozsáhlejších výluk.
Bez vážnějšího dopadu na provoz MHD se
obejde výluka nábřeží Edvarda Beneše mezi
Klárovem a Čechovým mostem způsobená
pracemi na kabelové síti měnírny Klárov.
Od 18. dubna do 12. května včetně pojede
linka č. 12 mezi Malostranskou a Strossmayerovým náměstím přes Letnou.
Běžná údržba a revize vyloučí od 18. dubna
do ranního výjezdu dne 29. dubna tramvajovou dopravu na trati Hlubočepy – Barrandov. Linky č. 12 a 54 budou zkráceny do
Hlubočep, linky č. 14 a 20 k Smíchovskému
nádraží, linka č. 13 nebude v provozu.
Náhradní autobusová X12 pojede v úseku
Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov,
k nádraží Smíchov bude prodloužena linka
č. 247. Lze jen litovat, že investor nedokázal
pro tuto výluku využít volných dní o Velikonocích a zkrátit tak původní čtrnáctidenní
termín o tři pracovní dny. Mohl tak snížit
nejen negativní dopady výluky na cestující,
ale i své náklady na provoz náhradní dopravy. Nejdéle trvající tramvajovou výlukou
zahajovanou v letošním roce je přerušení
provozu na náměstí Republiky v souvislosti s přestavbou bývalých kasáren. Od 2.
května do letošního listopadu bude náměstí
Republiky uzavřeno pro veškerou dopravu,
tramvajové i autobusové linky pojedou přes
Hlávkův most s výjimkou linky č. 54, která
posílí noční dopravu v úseku Lazarská –
Národní divadlo – Staroměstská – Právnická
fakulta – Čechův most. Je možné, že během
této výluky bude zahájena i rekonstrukce
Štefánikova mostu.
Od 13. května do 2. června včetně bude
ve dvou etapách vyměněna část kolejové
konstrukce na křižovatce Francouzské
a Blanické ulice. Do 24. května nepojedou tramvaje mezi Tylovým náměstím
a náměstím Míru, linky budou vedeny stejně
jako při loňské výluce tohoto úseku – linka
č. 4 Kotlářka – I. P. Pavlova – Zvonařka,
linka č. 6 Laurová – Karlovo náměstí
– Nádraží Braník, linka č. 10 Vozovna Kobylisy – Blanická – Kubánské náměstí,
linka č. 16 Spojovací – Blanická – Čechovo
náměstí, linky č. 22, 23, 57 a 59 v úseku I.
P. Pavlova – Koh-i-noor přes zastávku Otakarova, linka č. 51 v úseku I. P. Pavlova –
Blanická přes Otakarovu a Čechovo náměstí
a náhradní linka č. 30 v trase Sídliště Řepy
– Anděl – Karlovo náměstí – Zvonařka. Od
25. května bude vyloučen provoz v Korunní
ulici, linka č. 10 pojede od vozovny Kobylisy z Flory Vinohradskou třídou k Muzeu
a na Zvonařku, linka č. 16 bude mezi

Želivského a náměstím Míru odkloněna přes
Strašnickou, Kubánské náměstí a Vršovické
náměstí. Linka č. 51 pojede v úseku Karlovo
náměstí – Flora přes Albertov, Otakarovu, I.
P. Pavlova a Muzeum. Shodně jako v první
etapě pojede linka č. 30, linky č. 4, 6, 22,
23, 57 a 59 se vrátí do pravidelných tras.
Náhradní autobusová doprava X10 pojede
jen v první etapě mezi zastávkami Blanická
a I. P. Pavlova.
Poslední tramvajová výluka v 1. pololetí
2006 je způsobena opravou trati v Zenklově
ulici. Od 3. června do zahájení provozu 1.
července nepojedou tramvaje mezi Palmovkou a zastávkou Ke Stírce, linky č. 10,
25 a 55 budou odkloněny Trojskou ulicí,
linka č. 15 bude ukončena jednosměrným
objezdem Holešovic ve směru Vltavská
– Dělnická – Ortenovo náměstí a linka č. 24
bude zkrácena na Palmovku. Mezi zastávkami Palmovka a Kobylisy bude zavedena
náhradní autobusová doprava X10, do zastávky Ládví bude prodloužena linka č. 17.
Závěrem je nutno připomenout dvě
dlouhodobé výluky autobusových linek.
Od 31. ledna je kvůli rozsáhlé rekonstrukci
uzavřeno Lysolajské údolí mezi zastávkami Břetislavka a Žákovská. Linky č. 160
a 355 objíždějí uzavřený úsek Kamýckou
a Sídlištní ulicí, linka č. 160 dále jede přes
zastávku Lysolaje do zastávky Žákovská,
kam zajíždějí i některé spoje linky č. 355.
Výluka potrvá pravděpodobně až do konce
letošního roku.

Od poloviny března se přibližně na dobu
šesti měsíců plánuje rekonstrukce Broumarské ulice v Praze-Kyjích v úseku od
Lednické ulice k mostu přes Rokytku.
Linka č. 110 bude ve směru z Dolních
Počernic ze zastávky Kyjský hřbitov vedena
Rožmberskou, Průmyslovou, Poděbradskou
a Slévačskou ulicí do zastávky Žárská
a dále v přepravních špičkách Kolbenovou ulici do Nového Hloubětína a do zastávky Za Avií, v ostatních obdobích bude
ukončena v zastávce Lehovec. Linka č. 181
pojede mezi zastávkami Jiráskova čtvrť
a Kbelská Broumarskou, Českobrodskou
a Průmyslovou ulicí, nepojede přes sídliště
Lehovec a Hloubětín. Jako náhrada bude zavedena linka č. 721 Černý Most – Generála
Janouška – Vajgarská – Sídliště Lehovec
– Kbelská – Za horou – Jiráskova čtvrť
– Spolská – Kbelská a zpět na Černý Most
se všemi zastávkami na této trase. Noční
linka č. 503 pojede v trase Černý Most
– Generála Janouška – Vajgarská – Hejtmanská – Lehovec – Kbelská – Za horou
– Jiráskova čtvrť – Kyjský hřbitov a dále po
pravidelné trase na sídliště Rohožník. Linka
zastaví ve všech zastávkách vyjma zastávek
Kbelská (v Průmyslové ulici), V chaloupkách a Českobrodská. Linka č. 701 pojede
ve směru od Černého Mostu ze zastávky
Vajgarská přes Hejtmanskou na Lehovec,
kde bude ukončena.
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