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Krásné počasí znamená živo na silnici

Krásné počasí, na které jsme tak dlouho čekali, není jen o radosti ze sluníčka. 
Vylákalo na silnice i mnoho svátečních motoristů, kteří přes zimu auto ani 
nevytáhnou, takže hrozí víc dopravních nehod.
Tradičně je jich nejvíce v jarních a letních měsících. I proto, že vyjíždějí cyk-
listé, na ulicích měst je víc chodců, děti běhají mnohem víc venku. Pletou se 
bohužel i pod kola autobusů a tramvají.
Ne nadarmo je už duben měsícem bezpečnosti na silnicích. Alespoň řidičům 
včas připomene, že by si měli nechat pořádně „proklepnout“ auto. A kdo jede 
někam daleko na dovolenou vozem, měl by si cvičně najet nějaký ten kilo-
metr, aby neodjížděl nepřipravený.
Lidé pěší a ti, kteří využívají v Praze městskou hromadnou dopravu, už mu-
sejí počítat s občasnými výlukami, které se vyžádají opravy a údržba tratí.
Řidiče zase čeká od prvního července bodový systém, při kterém se jim bu-
dou srážet za přestupky body, až nakonec mohou někteří přijít i o řidičský 
průkaz. Pořádná vysvětlovací kampaň ještě neproběhla, tak je v zájmu kaž-
dého, kdo sedá za volant, aby se pídil po informacích. Je mnohem jednodušší 
být na nový systém „odměňování“ prohřešků připraven. Protože i v tomto 
případě platí, že neznalost zákona neomlouvá.
Mnozí řidiči se zatím bohužel z chmurných statistik nepoučili, takže na ně 
možná bude nová metoda platit. Bylo by to zapotřebí. Za první tři měsíce le-
tošního roku bylo v České republice téměř o 3000 dopravních nehod více než 
ve stejném období loňského roku. Vzniklo při nich také o téměř 150 milionů 
více škod. Naštěstí při kolizích zemřelo o osm lidí méně a méně se jich také 
zranilo. Za posledních 17 let je tak nejnižší počet usmrcených. Celkem bylo 
letos v lednu až březnu 51 756 nehod, 187 osob je zaplatilo životem, 712 lidí 
se těžce zranilo a 4582 osob mělo lehká zranění. Odhadnutá hmotná škoda 
policií na místě nehody je 2 467, 03 milionu korun. Nejvíce nehod zavinili 
řidiči nákladních aut, osobních vozů a autobusů.
A tak na jaře, i když je člověk poněkud rozptýlený krásným počasím a muži 
pak dívkami v lehkých oděvech, je zkrátka nutné myslet i na věci vážné. Do-
týkají se totiž života i smrti. 

Tradiční Pražský mezinárodní mara-
ton se letos představil v jiné podobě. 
Program byl rozdělen do dvou dní.
Sobotní trasa z Václavského náměstí
přes Národní třídu na Staroměstské 
náměstí patřila sportovním nadšen-
cům a rodinám s dětmi,v neděli se 
na start postavili profesionálové. 
V sobotu byla masová akce navíc 
obohacena netradičním závodem na 
kolečkových bruslích.
Letošní dvanáctý ročník maratonu 
odstartoval prezident České republi-
ky Václav Klaus. Přesně v devět ho-
din se do historického centra Prahy 
vydalo pokořit trasu klasického ma-
ratonu 3750 českých i zahraničních 
běžců z více než 60 zemí světa. Praž-
ský maraton patří mezi největší spor-
tovní akce, které se v Praze konají.
Pro nejcenější trofej si letos doběhl 
katarský atlet Shami Hasan Muba-
rak. V kategorii žen zvítězila ruská 
favoritka Alina Ivanovová.
Zajištění pražského maratonu si vy-
žádolo řadu omezení pro automobilo-
vou dopravu. Většina řidičů však tuto 
skutečnost přijala s pochopením.

Auta vystřídali sportovci
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Projekt „Radary“
Na dvaceti místech na praž-
ských silnicích budou nej-
později do konce roku nain-
stalovány radary v hodnotě 
37 milionů korun. „Místa, 
kde radary umístníme, bu-
dou označena, aby to každý 
věděl. Za překročení nejvyš-
ší povolené rychlosti bude 
jistota postihu,“ zdůraznil 
náměstek primátora Rudolf 

Blažek, který projekt „Radary“ představil. Správcem sys-
tému bude Technická správa hl. m. Prahy. Spolupracovat 
bude od 1. července i městská policie, protože strážnici 
v rámci rozšířené pravomoci budou oprávněni postihovat 
řidiče za nedodržení povolené rychlosti. Ta bude postupně 
vybavována mobilními radary. 
Nová pravomoc strážníků umožní přesunout část Policie 
ČR na přímý dohled nad provozem na komunikacích, jeho 
řízení a řešení dopravních nehod. Tím se zlepší plynulost 
dopravy i její bezpečnost.

Názory z Magistrátu hl. m. Prahy

Půl miliardy pro pražskou dopravu
Náměstek primátora Petr Hulinský informoval tisk, že 
Praha letos investuje do dopravy téměř půl miliardy korun 
a podpoří tak další tři investiční projekty: 1. modernizaci 
tramvajového vozového parku (412 milionů). 
2. Rekonstrukci tramvajových tratí na úseku Ohrada-Pal-
movka (61 milionů). 
3. Rekonstrukci tratě Koněvova-Vápenka včetně kolejo-
vé smyčky (26 milionů). Obnovovat se bude vždy celá 
tramvajová trať, trolejové vedení, dráhové kabely. Nové 
tramvajové zastávky budou bezbariérové.

Mýtné v Praze v roce 2010?
Praha je připravena zavést od roku 2010 mýtné, které by omezilo a zpoplatnilo vjezd auto-
mobilů do centrální části metropole. Podle primátora Pavla Béma je třeba s přípravami začít 
již nyní. 
K zavedení mýta je třeba splnit dvě základní podmínky. „Praha musí mít dokončený vnitřní 
městský a z velké části by měl být hotov i tranzitní okruh, a tím dojde k nezbytnému pro-
pojení okrajů města. 
Druhou podmínkou, na které bude Praha intenzivně pracovat, je zachování příznivého po-
měru mezi hromadnou dopravou a individuální dopravou. Poměr 57:43 ve prospěch hro-
madné dopravy nás řadí na přední příčky v evropském i celosvětovém srovnání.“ Dále uve-
dl „Pilotní projekt mýtného jsme připraveni spustit v letech 2008 až 2009. V případě úspěš-
ného ověření by mýtné v Praze mohlo začít fungovat od roku 2010. Hlavním důvodem jeho 
zavedení je snaha regulovat neúnosný objem automobilů v centrální části města, je třeba chránit historické jádro Prahy.“ 

Olympiáda 2016 v Praze
Pražský primátor Pavel Béhm míní, že by rozhodnutí, zda se bude Praha ucházet o olympijské hry v roce 2016, mohlo před-
cházet celorepublikové referendum vzhledem k tomu, že hry se dotýkají celé republiky, nejenom Prahy. Kompletní studie 
o nákladech na případné hry by měla být známa na podzim. Naše radnice, pokud chce požádat o kandidaturu na pořádání her, 
musí podat přihlášku již příští rok.

MUDr. Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

Mgr. Rudolf Blažek
náměstek primátora 
hl. m. Prahy

JUDr.  Petr Hulinský
náměstek primátora 
hl. m. Prahy

Databáze dětských hřišť
Nápad náměstka primátora Petra Hulinského vybudovat 
databázi dětských hřišť v Praze se brzo ocitne na zasedá-

ní pražské radnice. 
Kompletní přehled o hříš-
tích zatím neexistuje, vět-
šinu ploch obhospodařují 
městské části. Zmapoval 

by se tak současný stav, 
jejich vybavení, místa, kde 

hříště chybí. Tyto podklady 
by pak sloužily radnici při 

poskytování příspěvků jed-
notlivým radnicím.
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PRO BEZPEČNÉ A KVALITNÍ CESTOVÁNÍ

Autobusy
V posledních letech se díky pravidelným 
nákupům nových autobusů se životností 
zvýšenou na 12 let podařilo stabilizo-
vat technický stav vozového parku na 
kvalitní úroveň. Schválený plán obno-
vy vozového parku počítal pro rok 2005 
s celkovým nákupem 110 vozidel v čle-
nění na 30 standardních, 50 standardních 
nízkopodlažních, 10 kloubových a 20 
nízkopodlažních kloubových autobusů 
v celkové odhadnuté pořizovací ceně 670 
milionů Kč.
Protože pro rok 2005 byly výrazně ome-
zeny finanční prostředky v oblasti inves-
tic, nebyl tento záměr realizován, což se 
projevilo na zvýšení průměrného stáří 
vozidel.
Z důvodu zajištění nutné obnovy auto-
busů v roce 2006, schválilo představen-
stvo DP hl. m. Prahy, akciové společnosti 
z úsporných důvodů nákup 50 autobusů 
s motory v provedení Euro 3 v členění na 
40 standardních a 10 standardních nízko-
podlažních v celkové odhadnuté ceně 250 
milionů Kč a uložilo generálnímu řediteli 
zadat tuto nadlimitní veřejnou zakázku na 
základě zákona č. 40/2004 Sb. o veřej-
ných zakázkách ve smyslu § 42 – Ozná-
mení otevřeného řízení, kde zadavatel 
oznamuje neomezenému počtu dodava-
telů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 
v tomto zadávacím řízení.

Rozšíření vozového parku Dopravního 
podniku v roce 2006

V polovině měsíce března jmenoval mi-
nistr dopravy sedmičlennou Hodnotící 
komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek, ve které jsou ze zákona zástupci 
ministerstva dopravy, ministerstva pro 
místní rozvoj, ministerstva průmyslu 
a obchodu, Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, akciové společnosti a ČVUT.
Oznámení zadávacího řízení této veřej-
né zakázky bylo uveřejněno na Cent-
rální adrese 30. března 2006. Otevírání 
obálek s případnými nabídkami jed-
notlivých uchazečů provede ministrem 
jmenovaná Hodnotící komise 22. května 
2006 ve 13.00 hodin v kanceláři gene-
rálního ředitele Dopravního podniku, 
neboť teprve uplyne minimální lhůta pro 
podání nabídky, která činí 52 dny v ote-
vřeném řízení.

Tramvaje
Vozový park tramvají bude v roce 2006 
obnovován dvěma způsoby:
a) Rekonstrukcí a modernizací stáva-
jících typů tramvají.
Bude  rekonstruováno 50 kusů tramva-
jí T3. Z toho 48 kusů na typ T3R.P a 2 
kusy na typ T3RP.N s nízkopodlažní 
skříní VarCB3.LF. Dále bude rekon-
struováno 5 kusů tramvají KT8D5 na 
typ KT8D5.RN2P, (KT8N2 – pracovní 
označení Dopravního podniku) s nízko-
podlažním středním článkem.

b) Nákupem nových nízkopodlažních 
článkových tramvají.
V roce 2006 bude od Škody Transporta-
tion s.r.o. zakoupeno dalších 10 tramvají 
s obchodním označením 14T.

Vozy metra
V letošním roce bude rozšířen vozový 
park metra na  trati C o pět elektrických 
vozů metra typu M1 od společnosti SIE-
MENS s.r.o., které budou současně vy-
baveny zabezpečovacím zařízením PA 
135 MATRA. Zbývající šestá souprava 
bude dodána v únoru roku 2007.
Společnost Škoda Transportation dodá 
v roce 2006 devět rekonstruovaných 
souprav metra typu B1–71M pro trať B. 
V současné době se pracuje na tom, aby 
tyto vlaky mohly být vybaveny zabezpe-
čovacím zařízením typu ARS.

Modernizovaná soupravaB1–71M

Rekonstruovaná tramvaj T3R.P

Obnova vozového par-
ku městské hromad-
né dopravy pokračuje 
i letos. Pražany a hos-
ty naší metropole uví-
tají v ulicích nové nebo 
modernizované typy 
vozidel MHD, které 
jsou nejen komfortněj-
ší, ale zároveň na nás 
příjemně zapůsobí je-
jich moderní design.
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MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

Městská policie v dopravě

Městská policie hl. m. Prahy působí na 
území hlavního města od května 1992. 
Byla zřízena obecně závaznou vyhláš-
kou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na 
základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., 
o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii. Její činnost spočívá především 
v zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku na územím teritoriu 
hl. m. Prahy a na řešení problematiky 
spojené s bezpečností a plynulostí pro-
vozu na pozemních komunikacích, ze-
jména na úseku dopravy v klidu.

Partnerská spolupráce
Městská policie hl. města Prahy úzce 
spolupracuje také s Policií ČR v rám-
ci společných bezpečnostních opatření 
(sportovní, kulturní akce), zabezpečo-
vání dopravy a zajišťování bezpečnosti 
osob a jejich majetku. Z dalších subjek-
tů, se kterými MP aktivně spolupracuje 
lze uvést zejména Dopravní podnik hl. 
m. Prahy (přepravní kontroly) a společ-
nosti: ELTODO, a. s. (hlášení závad na 
sloupech veřejného osvětlení, světel-
ném signalizačním zařízení a veřejných 
hodinách), Pražské vodovody a kana-
lizace, a. s. Na základě smlouvy mezi 
MP a ÚAMK pokračuje spolupráce se 
Zelenou linkou ÚAMK, jejímž účelem 
je poskytování dopravních informací 
motoristické veřejnosti.

Oblast dopravy
Práce strážníků z velké části patří dopra-
vě. Na úseku bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích 
odhalují  přestupky. V roce 2005 bylo 
strážníky odhaleno celkem  1 038 165 
přestupků (nárůst o 8 909 případů). 
Organizačním opatřením byla v hl. m. 
Praze svěřena komplexně problemati-
ka odtahů vozidel, správy odtahových 
pracovišť a dále pak vraků motorových 
vozidel, od jejich vyhledání  přes zpra-
cování  dokumentace až po zajištění 
likvidace, Správě služeb MP, která tyto 
úkoly plní za aktivní  spolupráce s MP.

Dnem 1. července 2006 nabude účin-
nosti novela zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, prove-
dená zákonem č. 411/2005 Sb. Strážník 
obecní policie bude oprávněn kontro-
lovat, zda řidič motorového vozidla 
má u sebe řidičský průkaz a osvědčení 
o registraci vozidla a zda osobě pře-
pravované ve vozidle s označením O 1 
byly přiznány mimořádné výhody, které 
ji opravňují k užívání takto označeného 
vozidla. Bude oprávněn zastavovat vo-
zidla, jestliže řidič nebo přepravovaná 
osoba je podezřelá ze spáchání přestup-
ku týkajícího se bezpečnosti silničního 
provozu a v součinnosti s policií měřit 
rychlost vozidel a projednávat v blo-
kovém řízení přestupky spáchané po-
rušením pravidel o překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti. Současně vzniká 

obecním policiím povinnost přivolat 
policii v taxativně vymezených pří-
padech, kdy je podezření například ze 
zavinění dopravní nehody, řízení moto-
rového vozidla, aniž by byl jeho řidič 
držitelem oprávnění příslušné skupiny 
nebo podskupiny, je důvodné podezře-
ní, že se řidič bude vyhýbat přestup-
kovému řízení, vozidlo bylo odcizeno, 
je technicky nezpůsobilé. Novinkou je 
také oznamovací povinnost (nejpozdě-
ji do tří pracovních dnů) příslušnému 
obecnímu úřadu v Praze ODSA Magis-
trátu, uložení blokové pokuty za přestu-
pek spáchaný jednáním, zařazeným do 
bodového systém a poskytovat minis-
terstvu aktuální informace, které mají 
vliv na bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích.  

Více strážníků v ulicích, to je přání většiny obyvatel Prahy. Dodržování veřejného po-
řádku ještě není vždy a všude samozřejmostí, a tak se cítíme bezpečněji, když vidíme 
známé uniformy Městské policie. Významné úkoly plní také v oblasti dopravy.
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SOUČASNÁ MHD V PRAZE

Loňský rok co se týče nehod v městské 
hromadné dopravě nijak nevybočil z ji-
ných let. Nebyl o mnoho horší ani lepší 
než jiné. Na to, že je Praha velkoměsto, 
kde se na silnicích setkávají řidiči ze 
všech možných koutů republiky a na-
konec, i světa, není situace zdaleka tak 
černá, jak se někdy maluje.
Dopravní podnik hl. m. Prahy má samo-
zřejmě prověřené a stále proškolované 
řidiče, ve většině případů také zkušené, 
takže jejich zaviněním dojde k nehodě 
výjimečně. I když jejich práce je velice 
náročná.
V metru se loni stalo méně nehod a ze-
mřelo méně lidí než v předešlém roce. 
Přitom je ještě nutné podotknout, že 
prakticky žádnou nepříjemnou nebo tra-
gickou událost v „podzemce“ nemohou 
její pracovníci ovlivnit. V zásadě jde 
v případě tak zvaných nehod v metru 
vlastně o sebevraždy nebo nešťastné ná-
hody. Loni tak pod soupravou zahynulo 
šest lidí – v roce 2004 jich ale byl téměř 
dvojnásobek, jedenáct.
V tramvajové dopravě  bohužel zahynu-
lo o jednoho člověka více než předloni, 
kdy jich po nehodě zemřelo osm. Bilan-
ci na devět osob zvýšila tragická událost 
loni v březnu na Karlově náměstí, kde 
vykolejil druhý vůz soupravy. Posléze 
se prokázalo, že řidič vjížděl do zatáčky 
příliš rychle. Téměř všechna úmrtí byla 
naprosto zbytečná. Lidé jsou nepozorní, 
nebo příliš spěchají. O život přicháze-
jí v okamžiku, kdy náhle vstoupí buď 
přímo před tramvaj nebo mezi její dva 
vozy a řidič již nemá šanci zareagovat.

V autobusové dopravě mírně narostl loni 
počet nehod, které zavinili řidiči autobu-
sů. Vyšší byl i celkový počet kolizí. Ale 
na rozdíl od metra a tramvají nepřišel 
při nehodách městských autobusů žádný 
člověk o život. Neradostné ale bylo zjiš-
tění, že dva řidiči požili alkohol.
Při nehodách městské hromadné dopra-
vy tedy loni zahynulo celkem patnáct 
lidí – rok před tím 22. Přesto není nižší 
počet mrtvých nic radostného. Patnáct 
lidských životů je patnáct zmařených 
nadějí, desítky truchlících příbuzných 
a známých. Dá se tomu nějak předejít?
Podle Ing. Petra Blažka, dopravního 
ředitele DP hl. m. Prahy, by měli být 
všichni pracovníci stále ve střehu, ně-
kdy jde o zlomek sekundy a dá se ještě 

nehoda odvrátit, nebo se může ještě snad 
i zachránit ten, kdo chce skočit pod vlak 
metra. Na druhou stranu je jen chvilko-
vá nepozornost příčinou nehody, která 
může zničit několik osudů. Toho si je 
dopravní podnik vědom a snaží se stále 
v tomto smyslu na své řidiče působit. 
Jde přece o bezpečnost především.
Podle statistik, které si podnik podrob-
ně zpracovává každý rok, se ukazuje, 
že nejméně nehod zaviňují řidiči, kteří 
jezdí přes dvacet let a ti, kteří mají praxi 
krátkou do jednoho roku – ti starší mají 
zkušenosti a druzí jsou stále ještě navý-
sost opatrní.  Mezi nehodami městské 
hromadné dopravy ale vedou zásadně ty, 
které zavili cestující nebo ostatní účeast-
níci provozu.

Statistika dopravních nehod se téměř nemění.

Nehody v městské dopravě?
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ČERNÍ PASAŽÉŘI V MHD

Minulý rok byl bezpochyby 
pro pracovníky přeprav-
ní kontroly velmi náročný, 
zejména vzhledem k vý-
znamným změnám v pro-
vozu Pražské integrované 
dopravy (PID). Od 1. čer-
vence 2005 se z ekonomic-
kých důvodů velmi podstat-
ně změnil Tarif PID a od 1. 
srpna 2005 došlo k navý-
šení nejen základního po-
stihu z 800 Kč na 950 Kč, 
ale i postihů za poruše-
ní smluvních přepravních 
podmínek a za dovozné.

O těchto změnách jsme již informova-
li na stránkách PDM v minulém roce. 
Za následek měly mnoho technických 
úprav, zajištění nových „pokutových“ 

Přehled činnosti přepravní kontroly 
v roce 2005 a 2004

2005 2004
Průměrný počet revizorů 122 121
Počet zkontrolovaných cestujících (cca) 5,5 mil. 5,2 mil.
Počet uložených přirážek 249 420 243 690
a. zaplacených na místě kontroly 110 289 103 124
b. zaplacených v dopl. pokladně   62 343   61 836
Vybráno na přirážkách celkem (ve spo-
lupráci s adv. kanceláří)

96,96 mil. Kč 87,45 mil. Kč

Počet podaných žalob 56 349 79 643
Počet napadení revizorů        53         50
Počet stížností na revizory      198      182

Jaký byl rok 2005 pro přepravní kontrolu

bloků a zápisů o provedené přepravní 
kontrole, včetně úpravy Smluvních pře-
pravních podmínek. S tím bylo nutné 
revizory v rámci mimořádných školení 
seznámit. Všichni jsme byli zvědavi 
na statistické výsledky po zvýšení ta-
rifu a zvýšení postihů v PID, které by 
zhodnotily tyto úpravy. Toto srovnání 
však podle očekávání nepřineslo žádné 
výrazné změny (i vzhledem k toleranci 
revizorů po úpravách), a tak se čekalo 
na výsledky přepravní kontroly za celý 
rok. Kdo očekával velmi výrazné změ-

ny v počtu přistižených cestujících bez 
platného jízdního dokladu, bude zkla-
mán. Následná tabulka, která srovná-
vá přehled činnosti přepravní kontroly 
v roce 2004 a 2005 i v dalších polož-
kách, tuto skutečnost dokumentuje. 
Na doplnění tabulky zbývá jenom do-
dat, že srovnatelné je i období pouze 
druhé poloviny roků, kde bylo uloženo 
112 528 postihů v roce 2005 a 118 800 
postihů v roce 2004.
Přepravní kontrola se ke konci roku 
2005 velmi aktivně podílela na posíle-
ní bezpečnosti a prevence kriminality 
v provozu PID. Ve spolupráci s Měst-
skou policií a policií České republi-
ky bylo v prosinci zorganizováno 15 
společných akcí na 76 stanovištích, 
kterých se zúčastnilo 450 přepravních 
kontrolorů a 150 policistů. Při těchto 
akcích, které jsou zaměřeny především 
na přepravně-tarifní kázeň cestujících 
v PID, jsou velmi často identifikovány 
osoby, které jsou osobami závadový-
mi nebo celostátně hledanými. Kromě 
akcí souvisejících právě se zmiňovanou 
zvýšenou aktivitou přepravní kontroly 
koncem roku 2005 bylo během roku 
zorganizováno 91 velkých akcí s poli-
cií, většinou na pevných stanovištích 
v metru a na nočních linkách.
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AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Automobily nejen přibývají, ale také 
se jimi více jezdí. Na vnějším kordonu 
vedeném přibližně po administrativních 
hranicích města stoupl mezi roky 1990 
–2005 počet vozidel projíždějících zde 
za 16 hodin pracovního dne ze 140 tisíc 
na 457 tisíc, tj. 3,2krát a intenzity mají 
tendenci stoupající. Lze očekávat, že 
tento trend, byť ve zmírněné  míře, bude 
dále pokračovat. Nezanedbatelný vliv 
zde bude mít i výrazný rozvoj osídlení za 
hranicemi Prahy. Na centrálním kordonu, 
vedeném kolem centra města se v tomtéž 
období počet všech projíždějících vo-
zidel, i přes regulační opatření a potíže 
s parkováním v centru města, zvýšil ze 
435 tisíc na 574 tisíc, tj. 1,3 a v okolí 580 
tisíc se zde součet intenzit ustálil pouze 
díky tomu, že kapacity komunikaci jsou 
zde již prakticky vyčerpány. Dopravní 
výkony automobilové dopravy v průměr-
ném pracovním dnu se na území města 
zvýšily v posledních patnácti letech 2,5 
krát a dosáhly celkové hodnoty 19,9 mili-
onů vozokilometrů/den. Intenzity provozu 
automobilové dopravy na komunikační 
síti silně vzrostly a na hlavních komuni-
kacích ve městě se v pracovním dnu běž-
ně pohybují v rozmezí od 20 do 100 tisíc 
vozidel/24 hodin, ojediněle i více.
Spolu s nárůstem intenzity provozu au-
tomobilové dopravy vzrůstá i její podíl 
v dělbě přepravní práce. V pracovním 
dnu se v osobní dopravě v Praze vykoná 
přibližně 5 mil. cest, dělba práce mezi 

Dopravní situace a rozvoj dopravního systému města Prahy
Dopravní situace v Praze je poznamenána prudkým růstem automobilové dopravy, který nastal v de-
vadesátých letech dvacátého století a  nemá v minulosti obdoby. Počet registrovaných osobních vozidel 
v Praze stoupl mezi lety 1990–2005 z 336 tisíc na 602 tisíc, tj. téměř na dvojnásobek. 

dopravou hromadnou a automobilovou 
se odhaduje na 57:43 %. Předpokládá se, 
že do období kolem roku 2010 by počet 
cest mohl stoupnout až o 20 % a podíl 
hromadné dopravy v dělbě práce mezi 
oběma druhy doprav poklesnout na 55–
53 %. Tento celkem optimistický odhad 
dělby přepravní práce ovšem předpo-
kládá velmi přísnou a účinnou regulaci 
automobilové dopravy a komplexní pre-
ference veřejné osobní dopravy oproti 
dopravě individuální. 

PID
Integrovaný systém pražské veřejné do-
pravy je provozován na základě smluv-
ních vztahů uzavřených mezi hlavním 
městem Prahou a některými menšími 
obcemi v jeho okolí na straně jedné 
a dopravci provozujícími hromadnou 
dopravu osob na straně druhé. V součas-
ném stavu zahrnuje celé území hlavní-

ho města Prahy a paprskovitě vybíhá do 
příměstské oblasti, kde obsluhuje řadu 
dalších obcí. V dlouhodobém výhledu se 
předpokládá další rozvoj tak, že provoz 
systému pokryje postupně celé území 
obou přilehlých okresů a podle potřeby 
se rozvine do dalšího území středních 
Čech.

MHD
Provoz hromadné dopravy v komuni-
kační síti města je preferován jednak 
různými organizačními a stavebními 
úpravami (vyhrazené pruhy, dělící prv-
ky podél tramvajových tratí, tzv. vídeň-
ské zastávky, apod.), jednak úpravou 
signálních plánů na světelně řízených 
křižovatkách, tak aby byla zajištěna pre-
ference provozu tramvajové dopravy. 
Uplatňovány jsou v tomto směru dvě 
základní úrovně preference – absolutní 
preference, umožňující všem tramva-
jovým vlakům plynulý a nerušený prů-
jezd křižovatkou bez jakéhokoliv čekání 
a podmíněná preference, při které jsou 
sice některé tramvajové vlaky nuceny 
před křižovatkou čekat, ale i tak je cel-
kový součet zdržení všech vlaků projíž-
dějících křižovatkou výrazně nižší, než 
by tomu bylo v případě řízení bez pre-
ference. V průměru se na křižovatkách 
vybavených signalizačním zařízením 
umožňujícím preferenci dosahuje 50–
70 % poklesu zdržení provozu tramvajo-
vých vlaků.
Od roku 1997 je součástí pražského in-
tegrovaného systému hromadné osobní 
přepravy i provoz kombinované dopra-
vy P+R. V současné době je k dispozici 



9

PROJEKTY A REALIZACE

celkem 2300 záchytných stání umístě-
ných v 12 lokalitách. Podle přijatého 
programu by kapacita systému P+R 
měla ve střednědobém výhledu činit při-
bližně 19 tisíc stání. 
V návrhovém horizontu do roku 2015 
se v oblasti městské hromadné dopravy 
počítá s realizací celé řady významných 
investic. Jedná se zejména o  již budova-
né prodloužení trasy C metra na severní 
terase města, zahájení výstavby čtvrté 
trasy metra (D) na jihu města, prodlou-
žení trasy metra A z Dejvic západním 
směrem, doplnění sítě tramvajových 
tratí ve středním a vnějším pásmu města 
a obnovu vozového parku městské hro-
madné dopravy.
Dlouhodobě probíhá rozsáhlá investiční 
výstavba také v komunikační síti města. 
Po obsáhlých diskusích, které proběhly 
počátkem devadesátých let minulého 
století byla potvrzena koncepce další 
výstavby nadřazené radiálně okružní 
sítě kapacitních městských komunikací 
sestávající ze dvou okruhů, vnějšího tzv. 
Pražského okruhu a vnitřního městské-
ho okruhu, propojených sedmi hlavními 
radiálními komunikacemi. Úsilí města 
se v současné době soustřeďuje zejména 
na budování městského okruhu, závazek 
realizovat Pražský okruh na sebe převzal 
stát. Výstavba obou okruhů se potýká 
s velikými problémy způsobenými jed-
nak značnou finanční náročností stavby,
jednak obstrukcemi ze strany různých 
ekologických a občanských iniciativ.

PARKOVÁNÍ
Obdobně jako v jiných světových velko-
městech je i v Praze problémem zajišťo-
vání potřebných ploch a zařízení pro 
dopravu v klidu. Nedostatečná kapacita 
ploch pro parkování a odstav vozidel se 
v Praze výrazně koncentruje zejména ve 
dvou hlavních lokalitách – obytná síd-
liště na okraji města a v centru města 
včetně jeho bezprostředního okolí.

Na sídlištích má ve většině případů ne-
dostatek ploch pro dopravu v klidu svůj 
původ v chybných rozhodnutích učině-
ných v průběhu realizace, kdy s cílem 
snížit celkovou finanční náročnost kom-
plexní bytové výstavby byly budovány 
výrazně nižší kapacity odstavných a par-
kovacích ploch než bylo v původních 
v plánovacích podkladech bilancová-
no. V mnoha případech byla navíc část 
těchto kapacit situována tak nevhodně, 
že je obyvatelé, většinou z obavy o bez-
pečnost svých vozidel, prakticky vůbec 
nevyužívají. Problém se zatím alespoň 
v malé míře řeší výstavbou garáží finan-
covanou soukromým kapitálem.
Rozsah poptávky po parkovacích pří-
ležitostech v centru města a jeho okolí 
nelze v žádném případě v celé šíři uspo-
kojit a proto je zde možnost parkování 
regulována.
Důsledná regulace je zatím uplatněna 
pouze na území pravobřežní části Prahy 
1, kde je městskou vyhláškou vymeze-
na zóna placeného stání v rozsahu cca 
3 km2. Úseky ulic jsou v této zóně roz-
děleny na stání časově omezená, určená 
pro krátkodobé parkování návštěvníků 
centra a na stání časově neomezená ur-
čená pro residenty v zóně trvale bydlící 
a právnické osoby, které zde mají své 
sídlo nebo provozovnou. Kázeň účastní-
ků silničního provozu je zde však velice 

nízká – více než 50 % jich nerespektuje 
pravidla v zóně zavedená. 
V levobřežní části Prahy 1 na ploše 2,4 km2 
vyznačena zóna o kapacitě 1,5 tisíce 
parkovacích míst, v níž mimo vyhrazená 
stání a střežená parkoviště mohou par-
kovat pouze vozidla rezidentů označená 
příslušným povolením. V roce 2007 se 
počítá s rozšířením zóny zpoplatněného 
stání do sousedních městských částí.
S cílem zvýšit v centru nabídku parko-
vacích stání situovaných mimo uliční 
prostor, který je třeba uvolnit zejména 
pro hromadnou dopravu a pěší provoz, 
podporuje veřejná správa města výstav-
bu hromadných garáží na území centra. 
Celkový počet stání umístěných v hro-
madných garážích by se proto měl v bu-
doucnosti dále zvyšovat.

PĚŠÍ DOPRAVA
Přibližně 23 % z celkového počtu cest 
konaných v osobní dopravě v pracovním 
dnu na území města, tj. přes 1 milion 
cest, vykonávají uživatelé dopravního 
systému města pěšky. Jedná se většinou 
o cesty krátké, neboť podle provedených 
průzkumů pouze 10 % z těchto cest je 
delších než 20 minut. 
Cestou k dosažení vyšší bezpečnosti 
a plynulosti dopravy je zajištění co nej-
vyšší informovanosti cestující veřejnos-
ti, a to jak o celkové dopravní nabídce, 
tak o aktuální dopravní situaci. Tohoto 
cíle lze dosáhnout dalším rozvíjením 
tzv. telematických aplikací. Zásady roz-
voje dopravní telematiky přijala rada              
hl. m. Prahy v roce 2002. Tyto zásady 
zahrnují základní oblasti řešení od Řízení 
silničního provozu přes Dopravní a ces-
tovní informace Parkovací a dohledové 
systémy až po Bezpečnostní systémy 
a Správu a sběr dat. Při dosažení vyšší 
informovanosti veřejnosti lze dosáhnou 
efektivnějšího a racionálnějšího využití 
stávající dopravní infrastruktury.
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ZA HAZARD SE PLATÍ

Pokuty se každopádně zvednou. Ale roz-
hodně není objektivní informace, která 
se objevila ve většině médií a tvrdila, 
že minimální pokuta bude činit 1500 
Kč. Ze třech novelizovaných paragrafů 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
vyplývá, že stále půjde u části přestupků 
vyváznout pouze s domluvou.
K nejzásadnějším změnám, které novela 
přináší, patří především přesnější defini-
ce přestupků a také zcela nové rozpětí 
sazeb pokut.
Přestupky, za které se budou od 1. čer-
vence udělovat pokuty, lze zhruba roz-
dělit do tří hlavních skupin.
Tu první tvoří konkrétně vyjmenované 
prohřešky, u nichž najdete přesnou saz-
bu, kterou budete platit na místě.
Do druhé skupiny se řadí nejméně zá-
važné přestupky, které zákon konkrétně 
nejmenuje. U nich není při platbě na 
místě stanovena přesná sazba, ale pouze 
horní hranice 2000 Kč. U obou skupin 
se vyplatí vyřídit přestupek blokově, 
tedy pokud svou vinu nezpochybňujete.
Třetí množina takovou možnost nenabí-
zí. Zahrnuje ty nejzávažnější přestupky. 
Zde se bude verdikt vynášet pouze ve 
správním řízení a platba na místě není 
možná.

Podrobněji k prvním dvěma skupinám 
prohřešků.
Přestupky, které nyní zákon poměrně 
obsáhle vyjmenovává, spadají do oblasti 
těch závažnějších, jimiž se porušuje jed-
na znění zákona o silničním provozu, ale 
také například zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na po-
zemních komunikacích. Ten řeší napří-
klad technickou nezpůsobilost vozidla. 
Právě zde přesné formulace přestupků, 
respektive jejich porušení, zcela chybě-
ly. Policisté v takových případech mohli 
zakročit pouze v rámci obecných mož-
ností přestupkového zákona.
Policisté by tak měli dostat do ruky ka-
talog pokut, který by jim svou  přímoča-
rostí měl být mnohem více nápomocný, 
než je současné znění.
Výše pokuty ale bude stejně jako dnes 
záviset na tom, zda motorista svůj pro-
přestupek vyřeší na místě, nebo až ve 
správním řízení.

Z novely zákona o přestupcích nepřímo 
vyplývá, omezit možnost, aby policisté 
mohli udělovat blokové pokuty.
Přesto možnost platby na místě stá-
le u všech běžných přestupků zůstává. 
U těch konkrétně jmenovaných a taxo-

vaných se nejčastěji pohybuje na částce 
2500 Kč.
Dvojí výjimku tvoří jízda po dálnici nebo 
silnici pro motorová vozidla, aniž by ři-
dič zaplatil příslušný poplatek v podobě 
dálničního kuponu. Výše pokuty není 
stanovena pevně, ale může se pohybo-
vat od nuly až do maximálních 5000 Kč. 
To je také největší suma, kterou mohou 
policisté blokově udělit. Ve správním 
řízení ale může stejný přestupek stát až 
trojnásobek…

Dostáváme se ke druhé skupině přestup-
ků, které pro řidiče znamenají relativně 
nejmenší finanční zátěž. Existují totiž
i situace, kde paragrafy stanovují pouze 
horní hranici pokuty. Ta se podle desáté-
ho odstavce § 22 zákona o přestupcích 
stanovuje na výši 2000 korun. A kdy si 
tuto hranici motorista může vykoledo-
vat? Je to ve všech ostatních případech, 
které nejsou v zákoně výslovně vyjme-
novány (příklady v tabulce).
Vzhledem k tomu, že se v drtivé většině 
bude jednat o notoricky známá porušo-
vání pravidel, policistům stále v těch-
to běžných případech zůstane v rukou 
možnost rozhodnout o výši pokuty už 
na místě podle svého uvážení. I nadále 
mohou být méně závažné přestupky ře-
šeny domluvou.
V případě, že motorista nemá u sebe do-
statek hotovosti, policista mu může vy-
psat složenku.

Policejní prezidium ČR nicméně hodlá 
případy, kdy o výši pokuty rozhoduje 
policista dle vlastního uvážení, vymýtit, 
ještě než novela zákona o silničním pro-
vozu a s ní novela zákona o přestupcích 
nabudou účinnosti.

Pokuty se prodraží
Na českých silnicích má být bezpečno. Bude na 
nich ale také draho. Více peněz si musí připravit 
všichni, kdo se dopustí přestupku.
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ZA HAZARD SE PLATÍ
Česko by se tak mohlo nechat inspirovat 
například sousedním Německem. Tam 
mají policisté k dispozici rozsáhlý sa-
zebník pokut s přesně stanovenými pře-
stupky a příslušnými pokutami za ně. 
Zakoupit si ho může každý motorista, 
který má možnost požadavky policistů 
zkontrolovat.

Správní řízení: minimum 2500 Kč!
V případě správního řízení připadá 
v úvahu již médii hojně uváděná nejnižší 
možná pokuta 1500 Kč. Méně opravdu 
řidič nezaplatí. Ve skutečnosti to bude 
naopak ještě o tisícovku více!
Podle zákona o přestupcích, přesněji 
podle prvního odstavce § 79, totiž musí 
občan uhradit paušální částku, která by 
pokryla náklady spojené s řízením. Tato 
suma představuje nejméně 1000 Kč. 
V případě, že se k posouzení situace 
přizve ještě znalec z jiného oboru než 
psychiatrie, navyšují se náklady o dal-
ších 1500 korun. Sejde-li se znalců více, 
může správní úřad vyžadovat po řidiči až 
6000 korun nad rámec případné pokuty.

Přestupky zjištěné dopravní policií

Rok Celkem přestupků Uložené pokuty 
v Kč

2001 1 038 112 358 499 930
2002    942 667 347 515 320
2003    987 789 386 054 460
2004    982 338 417 790 520
2005    948 991 360 360 640

Zákon o silničním provozu začíná platit od 1. července 2006 (návrh definitivní podoby sazebníku)
Vybrané přestupky a formy jejich sankcí
1. Blokové řízení, nebo správní řízení Pokuta ve správním 

řízení v Kč
Bloková pokuta v Kč Zákaz činnosti

Přestupek
Telefonování za jízdy 1500–2500 1000 –
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně 
než 20km/h a mimo obec o méně než 30km/

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20km/
h a více a mimo obec o 30km/h a více

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Nezastavení na signál, který zastavení vozidla přika-
zuje

2500 – 5000 2500 1–6 měsíců*

Neumožnění chodci na přechodu pro chodce neruše-
né a bezpečné přejití vozovky

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce 
v případech, kdy je tak třeba učinit

2 500–5 000 2500 1–6 měsíců*

Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunika-
ci, na níž řidič odbočuje

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Ohrožení chodce při odbočování na místo ležící 
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní 
komunikaci nebo při otáčení a couvání

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Nedání přednosti v jízdě v případech, kdy tuto povin-
nost zákon nařizuje

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Vjíždění na železniční přejezd v případech, 
kdy to zákon zakazuje

2500–5000 2500 1–6 měsíců*

Porušení omezení jízdy některých vozidel 2500–5000 2500 1–6 
měsíců*

Provozovatel nezná údaje o totožnosti osoby, které 
svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení

5000–10 000 3000 –

Podstatně vyšší 
pokuty
U přestupků ze třetí 
skupiny se správnímu 
řízení nevyhnete. Blo-
kovou pokutu za ně 
udělit nelze. Účelem 
má být zamezení sou-
časných situací, kdy se 
někdy i závažná provi-
nění řeší neadekvátně 
nízkými pokutami.
Hrozí u přestupků skutečně těžko od-
pustitelných. Jde například o alkohol. 
Jízda pro jeho požití, odmítnutí podro-
bit se při řízení dechové zkoušce či lé-
kařskému vyšetření přijde na 25 000 až 
50 000 korun. Stejně trestá zákon i ty, 
kteří jezdí vozidlem, aniž by přitom 
měli příslušné řidičské oprávnění.

Kromě sankcí v podobě finančního a bo-
dového postihu, pracuje novela zákona 
o přestupcích také s udělováním zákazu 
činnosti. Délka takové sankce se po-
hybuje od šesti měsíců až po dva roky. 

Opět záleží na tom, jak závažně zákon 
hodnotí konkrétní přestupek. Zákaz od 
12 do 24 měsíců tak například věrně ko-
píruje protiprávní jednání s nejvyšším 
finančním potrestáním.

Trochu stranou našich kategorií stojí 
pokuta za to, že se řidič neprokáže do-
kladem o pojištění odpovědnosti. Defi-
nuje ji totiž jiný zákon – 168/1999 Sb. 
Ten má ve své struktuře § 16, podle ně-
hož zaplatíte částku ve výši maximálně 
do 500 Kč.
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VLAKEM PO PRAZE

Vyzkoušejte železniční městskou linku v Praze 
Většina evropských metropolí má dnes do zajištění dopravní obslužnosti zapojenou železniční dopravu. Obvykle jde o systém 
rychlodrah nebo speciálních městských a příměstských vlaků, které využívají železniční infrastrukturu. Vedle systémů metra jde 
o nejrychlejší systém cestování po velkoměstech a navíc díky vedení těchto tras i na předměstí obsluhují i celé aglomerace a regi-
ony. Nabízejí tak rychlé spojení i obyvatelům, kteří bydlí v satelitních sídlištích kolem centra. V německy hovořících zemích je tento 
systém znám pod označením S-bahn a v Paříži jako R.E.R. Také v Praze lze cestovat velmi výhodně vlaky českých drah, i když zatím 
nenesou žádné specifické označení. 

Sytém dopravy po Praze byl v minulosti 
řešen především příměstskými linkami, 
které obsluhují také vnitřní část města. 
Díky tomu je možné cestovat například 
z Radotína na Nové Město, kam míří 
výstup pražského hlavního nádraží, pou-
hých 16 minut. Mezi Smíchovem a cen-
trem jede vlak pouhých 7 minut. První 
skutečně městskou linkou, jak je známe 
ze zahraničí – využívající i méně obvyk-
lé tratě a nemířící jen do centra, ale také 
po obvodu velkoměst – je trasa Roztoky 
u Prahy–Holešovice–Libeň. Začala slou-
žit po povodních před několika lety a je 
prvním pilotním projektem v této oblas-
ti rozvoj dopravní obslužnosti hlavního 
města. 

Současná městská linka měří 14 kilo-
metrů a má 5 zastávek: Roztoky u Pra-
hy, Praha–Sedlec, Praha–Bubeneč, Pra-
ha–Holešovice a Praha–Libeň. Doba 
jízdy mezi oběma konečnými stanicemi 
je necelých 20 minut. Linka je v provo-
zu v pracovní dny přibližně od půl šesté 
ráno do osmé hodiny večerní. Ve špičce 
jezdí její vlaky v přibližně půlhodino-
vých intervalech a v sedle pak v hodi-
nových. 
Vlaky městské linky nabízejí v mnoha 
směrech bezkonkurenčně nejrychlejší 
spojení veřejnou dopravou. Například 
cesta z nádraží v Libni do stanice Ho-
lešovice trvá pouhých 6 minut. Obě 
stanice jsou přitom kvalitně napojeny 
na systém další městské hromadné do-
pravy – na autobusy, metro a tramvaje. 
V blízkosti libeňského nádraží je také 
Sazka aréna a v prostoru stanice Ho-
lešovice je také terminál expresního 
autobusového spojení na letiště Praha 
v Ruzyni Airport Express. Napojení na 
městkou hromadnou dopravu či v blíz-
kosti obytných celků jsou i další stanice 
a zastávky městské linky. 

Z Roztok u Prahy je možné do centra 
Prahy cestovat velmi výhodně i dalšími 
spoji na trati 091, které jezdí z Roudnice 
nad Labem nebo z Kralup nad Vltavou. 
Délka cesty na Masarykovo nádraží 
v srdci Prahy trvá pouhých 18 minut.  
Výhodou obou uvedených linek je 
i fakt, že jsou zahnuty do plné integra-
ce Pražské integrované dopravy (PID). 
V těchto spojích tak platí nejen jízdenky 
ČD a předplatní jízdenky PID, ale také 
jízdenky pro jednotlivou jízdu označo-
vané v automatech. 

Mgr. Petr Šťáhlavský
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Poslanecká sněmovna včera zmírnila bodový systém postihu ne-
ukázněných motoristů, který začne v Česku platit už 1. července. 
Body tak nebudou udělovány za menší přestupky, jako je porušení 
zákazů stání a zastavení či neoprávněný vjezd do zóny s doprav-
ním omezením. Řidič za ně dostane pouze blokovou pokutu.
Vyplývá to z novely zákona č. 111/1994 o silniční dopravě, kte-
rou poslanci schválili v podobě, v jaké ji s pozměňovacími návrhy 
vrátil v březnu Senát.
Hranicí k odnětí řidičáku zůstane 12 bodů. Řidič ho dostane 
zpět nejdříve za rok, po absolvování kursu v autoškole a složení 
zkoušky.
Novela zákona také v bodovém systému zpřísňuje postih za jíz-
du pod vlivem alkoholu a návykových látek. Když policisté zjistí, 
že řidič má v krvi více než 0,3 promile a je ve stavu vylučujícím 
způsobilost řídit, dostane 7 bodů. Jestliže naopak seznají, že je 
způsobilý řídit, přibude mu na konto 6 bodů, a do 0,3 promile 3 
body. Trestní řízení bude s řidičem zahájeno vždy, když se zkouš-
kou zjistí, že má více než 0,3 promile.
Ke klidnější jízdě má řidiče přimět i skutečnost, že se budou moci bodů zbavit, když se nedopustí přestupků. Za první rok 
bez odhaleného přestupku se jim budou odečítat čtyři body, za druhý rok také čtyři a za rok třetí všechny zbývající.
Schválením senátní verze také Sněmovna zrušila zákaz předjíždění pro kamióny na dvoupruhových komunikacích.
Nic ale už poslanci nechtějí před volbami změnit ani na tom, že kamióny budou moci o letošních letních prázdninách jezdit 
i v neděli dopoledne, což bylo dosud zakázáno. Umožní jim to zmíněná novela zákona č. 361, do níž se rozšíření víkendo-
vých jízd loni dostalo na základě návrhu hospodářského výboru Sněmovny.
Dosud měly kamióny po celý rok zákaz jízd v neděli od půlnoci do 22 hodin a o letních prázdninách i v sobotu od 7 do 20 
hodin. Od 1. července, kdy se pravidla změní, se budou řidiči s kamióny  celoročně potkávat i v neděli do 13 hodin. V čer-
venci a srpnu bude jejich provoz zakázán také v pátek mezi 17. a 21. hodinou a v sobotu od 7 do 13 hodin.

Město připravilo novou cyklostezku
NOVÁ CYKLOTRASA z centra města přes Rohanský ostrov k ústí Rokytky vznikla po dobudování protipovodňových 
opatření u Rokytky.
Včera si trasu vyzkoušel náměstek primátora Jan Bürgermeister. „Výhodou je, že vede naprosto mimo rušné komunikace. 
Zatím jediným mínusem je, že jí v cestě stojí betonárka Metrostavu, ale firma už slíbila, že ji přestěhuje na jiný pozemek,“ 
uvedl Bürgermeister.
„Nový úsek cyklistické stezky přes Rohanský ostrov jsme budovali současně s výstavbou protipovodňových zábran tak, 
aby zapadl do rozvojových plánů této lokality,“ dodal.
Romantická projížďka
„Příjemným prostředím ostrova dojedou cyklisté k Libeňskému mostu 
a po dalších asi tři sta metrech k protipovodňovým vratům na Vltavě 
u Rokytky. Řeku v tomto místě překonají po stezce, jež vede přímo po 
protipovodňových vratech,“ popsal jednu z technických zajímavostí tra-
sy Bürgermeister.
Po pravém břehu Vltavy se pak od ústí Rokytky dá pohodlně dojet třeba 
až do Roztok, kde lze řeku překonat pomocí přívozu v Klecanech.
Na druhou stranu od protipovodňových vrat se počítá s vybudováním 
cyklostezky směrem na východ až k Hořejšímu rybníku. Povrch zhruba 
dva kilometry dlouhé cyklostezky bude asfaltový, takže ji budou moci 
využívat i bruslaři. První cyklisté by se po ní měli projet již příští rok na 
jaře. Hlavní město Praha postavilo od roku 1992 do roku 2002 125 ki-
lometrů cyklotras. Plány přerušily povodně, a tak v letech 2003 až 2005 
bylo vybudováno či vyznačeno dalších 52 kilometrů cyklotras. Letos je 
v projektové přípravě 21 tras o délce 70 kilometrů.

Poslanci změkčili bodový postih motoristů
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Kvalitní autolékárničky jsou nutností
Bohužel některé levnější autolékárničky prodávané zejména v hypermarke-
tech obsahují nekvalitní vybavení. Potvrdil to Vladislav Šimáček ze zdra-
votní záchranné služby MEDSIN, který testoval jejich kvalitu. Všechny 
testované lékárničky sice odpovídaly vyhlášce, nicméně kvalita vybavení 
výrazně kolísala. Z testovaných dvanácti výrobků vyhovovala, byť s drob-

nými výhradami, jen čtvrti-
na. Šimáčka nejvíce zarazi-
la nedostatečná šíře škrtidel. 
„Použití škrtidla, které má 
méně než čtyři centimetry, 
může u zraněného způsobit odumření zaškrcované tkáně,“ řekl záchranář. Za 
optimální považuje šířku škrtidla okolo šesti centimetrů, avšak žádná z tes-
tovaných lékárniček neobsahovala takové škrtidlo. Jednotlivé sety se lišily 
i kvalitou nůžek. Nůžky by podle hodnotitele měly mít kulaté zakončení 
a dostatečnou  pevnost. Dětské plastové nůžky, které se v jedné z hodnoce-
ných souprav objevily, nepovažuje Šimáček za dostatečné. Nepřestřihnou to-
tiž šaty ani bezpečnostní pás. Důležitá je i kvalita dalších prvků – od rukavic, 
přes náplasti až po spínací špendlíky.

Praha získá záchranářský kamion
Speciální návěs za kamion, který se umí za pomoci hydrauliky proměnit na ošetřovnu s deseti lůžky a veškerým technic-
kým vybavením pro lékaře záchranné služby, získá již brzy hlavní město. Ve výrobní hale ve Velimi na Nymbursku už 
technici dokončují jeho poslední detaily, do provozu by ho měla pražská záchranka dostat v květnu.

„Používat ho budou záchranáři v Praze, v případě větších neštěstí s ním vyjedou na pomoc středočeským kolegům,“ uvedl 
šéf pražské záchranky Zdeněk Schwarz. Podle něj totiž při případné likvidaci hromadných neštěstí s desítkami či stovkami 
zraněných dochází vždy k postupnému odvozu z místa událostí. Důvodem je nedostatek sanitek a ani zdravotnická zaříze-
ní nejsou schopna přijímat naráz větší počty pacientů.
Pražský magistrát, který je zřizovatelem pražské záchranné služby, rozhodl o nutnosti mobilního stanoviště pro krizové 
situace loni v květnu. Speciální zařízení vyjde na 17 miliónů korun.
Kamion bude například vybaven navigací, ve které budou zaneseny všechny pražské ulice či úseky, kterým by se vzhledem 
ke své velikosti měl vyhnout. Když tedy například 
spadne letadlo na pole, kam se s těžkou technikou 
nedostanou ani hasiči, rozloží se modul na nejbližším 
možném místě.
Modul nebude sloužit pro přepravu zraněných, ale 
dopraví na místo potřebné vybavení pro zdravotníky 
v případě neštěstí s velkým množstvím zraněných.
Kromě hromadných havárií, jako je například ne-
štěstí v metru, pád letadla či vykolejení vlaku, bude 
záchranná služba kamion využívat pro zajištění akcí 
s velkým počtem lidí včetně sportovních či kulturních 
událostí.

Celkem 11 milionů získá magistrát na kamion ze stát-
ní dotace, zbytek zaplatí z fondu pro obnovu vozové-
ho parku záchranky.
Praha tak získala vůbec první dotaci od státu na fun-
gování záchranné služby.

◄ Pouze ilustrativní fota, které se nevážou k informacím uvedených v textu
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Nejnebezpečnější přechody v Praze:

Na P + R Rajská zahrada se rozšířila provozní doba
Technická správa komunikací hl. města Prahy rozšířila provozní dobu u pi-
lotního projektu nočního a víkendového stání na parkovišti P + R Rajská 
zahrada. Motoristé tak nyní mohou automobily v rámci tohoto projektu 
parkovat ve všední dny od 17.30 hodin do půl osmé ráno druhého dne. Do-
sud to bylo o hodinu méně. Ve dnech pracovního klidu bude parkoviště na-
dále v provozu nepřetržitě 24 hodin. „Tímto krokem chceme přilákat více 
zájemců o tuto službu,“ podotkl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.
Pilotní projekt nočního a víkendového stání na Rajské zahradě TSK odstar-
tovala 1. září 2005. „V polovině letošního roku celý projekt vyhodnotíme 
a pak případně rozhodneme, zda jej rozšíříme i na další parkoviště typu       
P + R,“ řekl Mrázek.
Předplatné pro noční a víkendové stání činí 250 korun za 30 dnů. Na zákla-
dě smlouvy s provozovatelem parkoviště a po zaplacení měsíčního před-
platného dostane majitel vozidla čipovou kartu, která mu umožní vjezd 
a výjezd z parkoviště.

Metro bude večer jezdit častěji, 
ráno omezí provoz

Praha (ČTK) – Metro mění intervaly. Zatímco večer 
budou cestující spokojenější, ráno si lidé počkají na 
vlaky o něco déle.
„Na trasách A a B budou vlaky na konci odpolední 
a večerní špičky  ve všední dny jezdit častěji, o víken-
dech se naopak intervaly na všech trasách, tedy i na 
trase C, prodlouží,“ informoval regionální organizá-
tor pražské integrované dopravy Ropid.
Na konci odpolední špičky a večer zhruba do 21.00 
se intervaly na trasách A a B zkrátí ze současných 
deseti minut přibližně na šest až 7,5 minuty. Naopak 
o víkendech si cestující na všech trasách v ranních 
hodinách (do zhruba 7.00) na metro počkají. Inter-
val se prodlouží na deset minut s výjimkou trasy B ve 
směru Zličín, kde je interval 7,5 minuty.
Doposud metro ráno o víkendech jezdilo po 7,5 mi-
nutách, na trase C v sobotu po pěti minutách.
Na trasách B a C cestující změny pocítí okamžitě, na 
lince A až poté, co bude zahájen pravděpodobně na 
konci dubna zkušební provoz bez cestujících v no-
vém úseku Skalka-Depo Hostivař.

Kola v metru nově
Pražští cyklisté mají při pohybu po městě jednoho vel-
kého pomocníka a tím je metro. Dosavadní pravidla 
hry omezovala přepravu na dvě kola na poslední plo-
šině soupravy, a tak byla přepravní kapacita například 
v neděli pouze 16 kol za hodinu. V praxi to však bylo 
porušováno, na plošinu se mnohdy vešlo i šest a více 
kol. Do toho nějaký ten kočárek či nerudný cestují-
cí a už byl oheň na střeše. Neutěšený stav vyžadoval 
změnu. Kýžený okamžik nastal 1. května, kdy došlo 
k změnám v přepravě jízdních kol v metru. Nejdůleži-
tější změnou je rozšíření na maximálně dvě jízdní kola 
na každé poslední plošině každého vozu! Tím stoupne 
počet přepravovaných kol v soupravě ze dvou na de-
set. Další příjemnou změnou je zrušení omezení do-
pravy kol v době přepravní špičky, která byla vymeze-

na přesně stanoveným časem. Kolo se však 
nesmí přepravovat na plošině, která je již 
obsazena kočárkem nebo vozíkem pro 

invalidy, rovněž pokud je na plošině 
tolik cestujících, že by manipulace 

s kolem mohla být nebezpečná. 
Přepravce doporučuje i nové 
umístění kola na plošině 1. až 

4. vozu. Leták vydaný pře-
pravcem obsahuje i další 
doporučení a rady, a to 

i pro cestující ne-
cyklisty. Prozatím 

jde o zkušební 
provoz s trvá-
ním do konce 
roku 2006.
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ZKUŠENOSTI Z LONDÝNA

Proč mýtné?, zeptají se možná řidiči. Praž-
ský magistrát dá na celkové opravy tram-
vají a rekonstrukce tratí půl miliardy ko-
run. Zastupitelé rozhodli,  že použijí peníze 
z úspory hospodaření za loňský rok. 
Na opravy 55 tramvají město vydá více 
než 412,6 milionu korun. Modernizovat se 
bude pět desítek standardních a pět klou-
bových tramvají. „Tím se jejich životnost 
prodlouží zhruba o 20 let,“ řekl  primáto-
rův náměstek Jan Bürgermister (ODS). 
Téměř 61,4 milionu korun zastupitelé 
uvolnili na opravu tramvajové křižovatky 
Ohrada. Na rekonstrukci trati mezi Koně-
vovou a Vápenkou dá magistrát 26 milio-
nů korun. 
Primátorův finanční náměstek Petr Hulin-
ský (ČSSD) řekl, že loňské hospodaření 
hlavního města skončilo úsporou přes 1,3 
miliardy korun. Městské části byly v pře-
bytku celkem 754 milionů korun. 
Další peníze na investice by město chtě-
lo v budoucnu získat právě z mýtného za 
vjezd automobilů do centra města. Podle 
Bürgermeistra by ale mělo hlavně regulo-
vat vjezd do historických částí metropole. 
„Někdy za čtyři roky nejdřív bychom měli 
mýtné spustit,“ zopakoval dnes náměstek. 
Cena zatím není jasná. Každopádně by 
měla řidiče od vjezdu do centra odradit. 
Hustota dopravy se tímto způsobem zna-
telně snížila v Londýně. 

Za čtyři roky už bude možná v pražském centru mýtné
Praha by měla růst do krásy i v oblasti 
městské hromadné dopravy a dopravy 
vůbec. Hlavně se má zlepšit život lidí, 
kteří tu bydlí a dýchají městský vzduch. 
Pomoci má omezení vjezdu aut a do bu-
doucna zavedení mýtného v centru met-
ropole. Zkušenosti s tím už mají v Londý-
ně. Mýtné se tu osvědčilo.

SLAVNOSTNÍ VÝKOP zažil londýnský 
dopravní experiment 17. února 2003. Teh-
dy začalo na 174 přístupových místech 
a na ploše 21 kilometrů čtverečních fun-
govat od sedmé hodiny ranní do půl sed-
mé večer více než pět set infračervených 
kamer, které snímají poznávací značky 
automobilů. Počítačový systém vyhledá 
majitele v centrálním registru aut a zjistí, 
zda je dotyčný v databázi těch, kdo zapla-
tili. Řidič tak musí učinit do dvaadvaceti 
hodin (podrobnosti viz box). Pokud ne, 
dostane pokutu.
Starosta si od spuštění systému sliboval, 
že po dlouhých letech rozhýbe dopravu 
v centru. Kolony aut se prý pohybovaly 
pomaleji než koňmi tažené kočáry před 
sto lety. Livingstonovu nápadu tleskali jak 
specialisté na dopravu, tak obyvatelé a fir-
my, kterým hustá doprava v centru otravo-
vala život.
Zato kritici varovali, že auta zahltí střed 
města brzy ráno, kdy je vjezd zdarma. Tvr-
dili rovněž, že řidiči budou zónu objíždět 
po jejím obvodu a způsobí tam dopravní 
kolaps.
Žádný z katastrofických scénářů se ne-
naplnil. „Zavedení poplatku v centru byl 
z hlediska omezení dopravy absolutní 
úspěch,“ tvrdí Michael Bell, dopravní ex-
pert londýnské Imperia College. Do centra 
nyní vjíždí o třicet procent aut méně než 
před rokem. Doba strávená cestou přes 
střed velkoměsta se zkrátila o třetinu. Zá-
cpy jsou méně časté než v polovině osm-
desátých let, chlubí se londýnský dopravní 
podnik Transport for London (TfL). Za 
peníze vybrané od řidičů nakoupilo město 
tři sta nových autobusů a posílilo existují-

cí linky. Autobusy jezdí rychleji a více se 
drží jízdních řádů, tvrdí TfL.
Jenže pořád ne tak rychle, jak by si mnozí 
přáli. Asi čtyřkilometrová jízda od Bank 
of England na náměstí Oxford Circus trvá 
v odpolední špičce téměř půl hodiny. Čer-
vený doubledecker se šine rychlostí sotva 
deset kilometrů za hodinu. Buď ho zastaví 
červená na semaforu, nebo autobusová 
zastávka. 

Řidiči, kteří chtějí vjet do centra Londýna 
mezi sedmou hodinou ranní a půl sedmou 
odpoledne osobním či nákladním auto-
mobilem, musí zaplatit poplatek pět liber. 
Obyvatelé, kteří v zóně žijí, mají nárok na 
90 procentní slevu. Zcela zbaveni placení 
jsou majitelé ekologických vozidel a tě-
lesně postižení. Platbu je možné uskuteč-
nit přes internet, telefonickým příkazem, 
pomocí krátké textové zprávy z mobilní-
ho telefonu, na poště, v obchodech a na 
čerpacích stanicích či v automatech na 
vybraných parkovištích. Pokud řidič ne-
zaplatí do deseti hodin večer v den, kdy 
do centra vjel, je mu naúčtováno penále 
ve výši pěti liber. Poplatek i s penále musí 
zaplatit do půlnoci.
O půlnoci jsou porovnány poznávací 
značky aut, s registračními čísly v národ-
ním registru vozidel. Pokud auto pochází 
z Německa či Francie, hledá se v tamních 
registrech. Počítač následně zjistí, jestli 
majitelé už poplatek zaplatili. Pokud ne, 
dostanou pokutu ve výši osmdesát liber. 
Pokud ji neuhradí do 28 dní, pokuta se 
zvýší na 120 liber. Nezaplatí-li řidič ani 
pak, může soud nařídit exekuci majetku.

Londýnská realita
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PREVENCE KRIMINALITY

Nejkradenějším a nejvykrádanějším 
vozem zůstává Škoda, která má velmi 
jednoduché zámky. Na druhém místě 
je VW, na třetím Peugeot, na čtvrtém 
Renault, na pátém Ford, na šestém 
Mercedes, na sedmém Opel, na os-
mém Fiat, na devátém Audi. 
Krádeže motorových vozidel spolu 
s krádežemi věcí z nich a krádežemi 
součástek tvoří v České republice při-
bližně čtvrtinu z celkově evidované 
kriminality. Majetková kriminalita se 
bytostně dotýká široké veřejnosti a vý-
razně ovlivňuje pocit bezpečí obyva-
tel. Proto i stát má zájem řešit proble-
matiku krádeží motorových vozidel. 
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR 
ve spolupráci s Policií ČR, Minister-
stvem dopravy, Ministerstvem spra-
vedlnosti a zástupci soukromého sek-
toru, stanovil čtyři základní cesty ke 
zlepšení stavu v této oblasti:
– ztížení podmínek pro znovuzavedení 
odcizeného vozidla do provozu v ČR 
i mimo ČR a realizaci pojistných a le-
asingových podvodů, 
– ztížení podmínek pro prodej odcize-
ných vozidel a jejich součástí prostřed-
nictvím bazarů, vrakovišť a inzerce, 
– zvýšení vnitřního i vnějšího zabez-
pečení vozidel a 
– zkvalitnění práce policistů. 
Pro rok 2006 vytyčeny dvě základní 
priority: 
– zpracovat pilotní projekt zříze-
ní Národního pokrádežového centra 

(jeho cílem je zkvalitnit spolupráci stát-
ního a soukromého sektoru), 
– přijmout legislativu upravující na-
kládání s autovraky, která bude vycházet 
z výsledků analýzy kontrol provedených 
v roce 2005 Policií ČR a orgány veřejné 
správy. 

Většina majitelů se snaží zabezpečit svo-
je vozidlo a v rámci prevence používají 
páku na volant, na pedály, alarm, tajný 
vypínač přívodu nafty či zamykají řadicí 

páky. Někteří tvrdí, že nejlepším za-
bezpečením je vlastní botička. 
Avšak často se chybuje při samotné 
koupi motorového vozidla (zvlášť na 
inzerát). Taková situace je nebezpečná 
a důvěřivost se nevyplácí. Kupující by 
měl v každém případě respektovat na 
několik dobře míněných rad:
● kontrola, ověření identifikačních
znaků vozidla je nezbytnost,
● sepsání smlouvy o koupi a prodeji 
s prodavačem a její ověření u notáře, 
popřípadě ověření si dokladů totož-
nosti prodávajícího (shoda fotografie
s osobou prodavače, platba za vozidlo 
vkladem na účet prodávajícího v ban-
ce apod.),
● ověřit si totožnost prodávajícího, 
setkat se s ním na místě, které se dá 
snadno identifikovat (trvalé bydliště
prodávajícího, v žádném případě ne na 
parkovišti atd.).
Pokud prodávající odmítá respektovat 
některý z těchto požadavků, je na mís-
tě předpokládat, že se jedná o podvod.

Kde se v Praze krade nejvíc 
Praha 1 – celá 
Praha 2 – celá 
Praha 3 – celá 
Praha 4 – Hodkovičky, Kamýk, Podolí, Nusle, 
Chodov 
Praha 5 – Stodůlky, Velká Ohrada 
Praha 8 – Libeň, Kobylisy
Praha 10 – je jedním ze dvou míst v republice, 
kde se automobily kradou nejvíce – v roce 2005 
to bylo i přes pokles téměř 1600 automobilů.

Krádeže vozidel
Dostat se do auta je dnes otázka deseti 
vteřin. Zloději, kteří vykrádají auta si 

na velké peníze nepřijdou, zato gangy 
si kradením aut přijdou na miliony. 
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INFORMACE – RADY – TIPY

DOPRAVNÍ ZEMĚPIS – ČIMICE
První písemná zpráva pochází z roku 1334. Původ jména je odvozován od jména Čám, později Čiemice a Čímice. Ještě 
na počátku 20. století bydlelo v Čimicích jenom 152 obyvatel, v třicátých letech se počet zdvojnásobil a po druhé světové 
válce překročil počet obyvatel číslo 1400. Čimická zástavba byla připojena k hlavnímu městu 1. července 1960. 
Až do první čtvrtiny 20. století představovala jediné silniční spojení s okolím okresní silnice čimicko-chaberská z roku 
1912. V celé čimické dopravní historii hrály svou reálnou roli jen autobusy: autobusová linka Mělník-Praha byla vůbec 
první meziměstskou linkou na území Prahy.  Pravděpodobně začátkem roku 1922 zahájila provoz linka Československé 
pošty č. 683 z Vychovatelny do Bohnic. V roce 1926 jedna z linek pražských Elektrických závodů pod označením C se 
přiblížila k Čimicím (zastávka Kolonie). V září roku 1930 začala fungovat koncesovaná linka Kobylisy-Vodochody přes 
Čimice. Linka C byla na počátku roku 1944 zcela zrušena a provoz byl obnoven až v květnu 1945. V padesátých letech 
byly čimické spoje označeny jako samostatné linky číslem 106 a spoje do Bohnic 102. Od ledna 1961 se opět stala větví 
linky č. 102. Svůj vliv v Čimicích uplatnil také podnik ČSAD, který od 3. června 1956 zavedl autobusovou linku 01032 od 

kobyliské vozovny do Čimic. Linka zanikla v r. 1969 po zavedení linky 
Dopravního podniku č. 162 do Dolních Chaber.
Od ledna 1973 byla čimická větev linky 102 přečíslována na 152 a sou-
časně prodloužena k MNV Dolní Chabry. V roce 1975 byla zavedena 
nová špičková linka č. 202 (Sídliště Bohnice-Čakovice). Linka 181 
v roce 1980 významně rozšířila nabídku.
K dalšími zkvalitnění dopravy došlo po uvedení do provozu smyčky 
na Sídlišti Čimice na severním okraji zástavby, prodloužení tratě 152 
k Nádraží Holešovice.

Sluníčko si to už definitivně rozmyslelo a rozhodlo se posvítit nám na 
výlety do přírody. Nemusíme chodit daleko, postačí se porozhlédnout 
třeba po Praze 8. Milovníci přírody ocení rozmanitost a bohatství této 
části Prahy. Příroda Prahy 8 prošla milióny let trvajícím vývojem. 
Geologické podloží vznikalo v uplynulých více než 640 miliónech 
let na dně tří moří – proterozoického, prvohorního a druhohorního. 
V deseti chráněných územích Prahy 8 roste na 35 hektarech kolem 
350 druhů vyšších rostlin, z nichž je několik desítek zařazených do 
seznamu ohrožených druhů a šestnáct chráněných zákonem (např. 
Okrouhlík, Čimické a Bohnické údolí, dále směr Trojská, Jabloňka 
Podhoří – konečná autobusu č. 112). Zaručeně vás okouzlí Velká 
skála ležící při jihovýchodním okraji bohnického sídliště. Pahorek 
tvoří nejpevnější horniny pražského území – silicity. Obsahují jedno-
buněčné organismy, které představují nejstarší známé zbytky života 
nalezené na území Prahy. 
K často navštěvovaným patří také chráněné území Ládví (konečná 
stanice trasy metra C). Představuje jednu z nejlépe dochovaných uká-
zek činnosti druhohorního mořského příboje na území našeho státu.  
Je součástí lesoparku Ďáblický háj. Jsou zde četné menší a větší lům-
ky, ve kterých se těžil také materiál na výrobu kamenných nástrojů. 
Hladce opracované černé silicitové valouny se zase upravovaly na 
tzv. prubířské kameny sloužící k posuzování ryzosti zlata ve zlatnic-
tvích. 
 Upozornění: provoz tramvají v úseku Ládví-Ďáblice je do srpna 
2006 přerušen a nahrazen autobusovou dopravou.

Tip na výlet: 
Přírodní památky Prahy 8

Od Botanické zahrady můžete procházkou dojít 
na Velkou skálu

Ďáblický háj, pohled od vozovny Kobylisy

◄ Konečná tramvají vozovna Kobylisy
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INFORMAČNÍ SERVIS DP 

V minulém roce byla dokončena dvacetiletá oprava, 
ale ani letošní jubilejní sezóna se nezaobejde bez jis-
tých změn. LN Petřín čeká mimořádná výluka v červ-
nu až v srpnu. V průběhu letních měsíců lanovka pro-
jde sanací opěrných zdí.
Provozní doba:  
   - duben – říjen denně od 9.00 do 23.30 hodin
   - listopad – březen denně od 9.00 do 23.20 hodin
Časový interval: 
   - v zimním období (říjen – duben) jezdí v intervalu      
     15 minut, 
   - v letním (duben – říjen) v intervalu 10 minut 
Technické parametry:
   - délka tratě: 510 m 
   - počet zastávek: 3 
   - počet vozů: 2 
   - překonávaná výška: 130 m 
Pro jízdu lanovou dráhou platí jízdenky MHD s vý-
jimkou nepřestupních jízdenek.

Lanová dráha v ZOO
Záměr vybudovat lanovou dráhu vznikl v roce 1964 
a byl představen jako Dětská lanová dráha mezi Čer-

nohouskou (horní stanice) a dětským koutkem v ZOO Praha. 
Výstavba lanovky v ZOO začala v roce 1970 a do provozu byla 
uvedena až v roce 1977. O rok později byl její provoz zastaven 
z důvodů závažných technických nedostatků. K obnovení došlo 
až v roce 1981 a provozovatelem lanové dráhy v pražské ZOO 
se stal Dopravní podnik hl. m. Prahy. Trať je dlouhá 105,9 m, 
výškový rozdíl stanic je 50,1 m, přepravní kapacita 720 osob. 
Lanová dráha je v provozu od dubna do října za příznivých 
povětrnostních podmínek (denně mimo pondělí). Jízdné stojí 
15 Kč pro jednotlivou jízdu cestujícího staršího 6 let (děti do 6 
let mohou cestovat na lanové dráze zdarma). Jízdenky je možné 
zakoupit z automatů umístěných u horní a dolní stanice a pou-
ze po vhození kovových mincí. Automaty mince nevracejí, pa-
pírové peníze je možno rozměnit u obsluhy lanové dráhy. Pro 
zrychlení odbavování skupin cestujících je možné pro 6 a více 
osob zakoupit hromadnou jízdenku. Do zoologické zahrady vás 
doveze autobus č. 112 ze stanice metra C Nádraží Holešovice.

Z bran střešovické vozovny od 1. dubna 2006 vyjíždí o víken-
dech a svátcích opět i zvláštní tramvajová linka č. 91. Bude jez-
dit ve stejné trase jako loni, tj. Vozovna Střešovice – Pražský 
hrad – Malostranská – Újezd – Národní divadlo – Václavské 
náměstí – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Vý-
staviště. Ani jízdné a nepřestupný tarif se nemění – 25 Kč pro 
dospělé, 10 Kč pro děti. Na linku budou vypravovány soupravy 
složené nejčastěji z obousměrného motorového vozu a jednoho 
vlečného vozu. Nelze ale vyloučit, že bude veřejnost překvape-
na tím, že někdy uvidí i zcela jiný vlak, například tramvaj typu 
T1. V historických vozech se Pražané pochopitelně opět setkají 
s profesí průvodčího.
Nejvýznamnější novinkou letošní „střešovické“ sezóny, je nová 
publikace Lubomíra Kysely Průvodce Muzeem městské hro-
madné dopravy v Praze. Na 232 stranách formátu A4 získají 
čtenáři podrobné informace o všech muzejních exponátech, kte-
ré jsou představeny nejen slovem, ale především obrazem. Pub-
likace poskytne zájemcům i nejvýznamnější události z historie 
pražské MHD a také informace o minulosti střešovické vozov-
ny, která je významnou technickou památkou. Publikaci je mož-
né zakoupit buď přímo v muzeu nebo ve Střediscích dopravních 
informací. Cena je mimořádně příznivá, pouhých 220 Kč.

„Jedenadevadesátka“ opět zahajuje

Výluka lanové dráhy na Petřín



VELKOOBCHOD S AUTOELEKTRIKOU
SPECIALISTA NA

STARTERY – ALTERNÁTORY
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

opravy – repase a výměnný systém – zásilková služba


