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Mezinárodní den dětí
Nejen číst a psát, ovládat komunikaci a počítač je vizitkou naší
doby. Pro moderního člověka je
nezbytné do standardu obecné
gramotnosti zařadit rovněž zásady bezpečného soužití. Dopravní
výchova je nedílnou součástí tohoto pocitu bezpečnosti. Programy
s dopravní tematikou Městské policie, Dopravní Policie ČR nebo Magistrátu hl.
m. Prahy si už našli ve školách své místo.
Také Letná byla svědkem oslav Mezinárodního dne dětí, a to hned dvakrát. Garantem setkání dětí s profesionály 1. června byl Nezávislý odborový svaz Policie
České republiky ve spolupráci se Správou hlavního města Prahy, Policejním prezídiem, Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra a dalšími partnery.
Děti si sami mohli utvořit představu o policejní práci: k vidění byla výstroj i výzbroj Pořádkové služby, kterou si mohli i vyzkoušet, policisté z Oddělení služební kynologie seznámili malé diváky s výcvikem svých čtyřnohých svěřenců.
Rovněž Jízdní policie zaujala všechny přítomné. Ale největším hitem se stal vrtulník Leteckého útvaru Policie České republiky.
Organizátoři celé akce však měli na mysli kromě poučného a zábavního setkání
s dětmi a jejich rodiči, také jiný důvod.Vstupné bylo totiž dobrovolné a výtěžek
celé akce šel na Podpůrný fond Nezávislého odborového svazu Policie České
republiky. Ten byl zřízen pro děti policistů, kteří při výkonu služby zemřeli nebo
utrpěli těžké zranění. Humanitární poselství Dne dětí podpořili také svým vystoupením mnozí umělci.
Další úspěšnou akcí, která se na Letné uskutečnila o dva dny později, byl dětský
soutěžní den Radia City 937. Dopravní podnik hlavního města Prahy sem přistavil linkový autobus označený stejným číslem. Záchranná služba zase předvedla sanitku s celým jejím vybavením. Městská policie zbudovala improvizované
dopravní hřiště, na kterém si zájemci mohli vyzkoušet svoji zručnost. Největší
zájem však byl o projížďku policejními vozidly či motocyklem. Také pražští hasiči se postarali o osvěžení. V horkém letním dnu uměle vytvořený dešťový mrak
uvítal s radostí každý návštěvník.
Přítomni byli i zástupci tiskového oddělení pražské policejní správy, kteří odpovídali na nesčetné dotazy dětí i dospělých. Byl to den plný zábavy i poučení
a sblížení se s policejní prací. Důležité je však to, že věnujeme našim dětem pozornost nejen o svátku dětí, ale po celý rok.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
OHLASY Z MAGISTRÁTU
Pražské dopravní stavby

Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém uvedl: „Učinili jsme klíčová strategická rozhodnutí, která
ovlivní život města na 5 až 10 let. Ochránili jsme město jednou provždy proti povodni, připravili a urychlili výstavbu nadřazeného dopravního skeletu, postavili nové stanice metra,
zajistili bezbariérové a moderní tramvaje. V následujícím období většinu těchto projektů dokončíme.“ Pravdou je, že vedení města každoročně investuje do městské hromadné dopravy
více než 12 mld. korun.
Silniční doprava je staronovou bolestí Prahy. Zprovoznění smíchovského tunelu Mrázovka MUDr. Pavel Bém
ulehčilo automobilistům. Ještě letos se začne stavět část městského okruhu v návaznosti na primátor hl. m. Prahy
severní vústění Strahovského tunelu v Břevnově.

Tržby pražského DP
z jízdného se loni
zvýšily

Praha bilancuje

Petr Hulinský, náměstek primátora nedávno konstatoval,
že hlavnímu městu se ekonomicky daří. „V celkovém rozpočtu se podařilo vloni dosáhnout výrazného ﬁnančního
přebytku ve výši 2,11 miliardy korun. Kladného hospodářského výsledku se Praze podařilo dosáhnout především
díky zvýšeným daňovým příjmům jako reakci na celkově dobré hospodářské výsledky státu.“ Příjmy vlastního
hospodaření Prahy skončily s přebytkem 44,33 miliardy.
Příjmová položka městských částí vykázala úsporu 10,46 mld. Městské
části budou moci letos použít nevyčerpaných 156,90 milionů, které
jim poskytlo hlavní město ze svého
rozpočtu. Výsledky hospodaření Prahy i městských částí budou schvalovat
koncem června zastupitelé.
JUDr. Petr Hulinský
náměstek primátora hl. m. Prahy

Oprava Karlova mostu na obzoru
Podle náměstka primátora Jana Burgemeistra
začnou koncem léta. „V
červnu bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele“, uvedl. „Budeme jednoznačně dávat
přednost kvalitě, době
záruky a podmínce zachování byť omezené- Jan Burgemeister
ho provozu na Karlově náměstek primátor hl. m. Prahy
mostě.“
Na prvním místě je položení hydroizolace a rozvody. Časově náročnější bude výměna kamenů zdiva. Ke Karlovu
mostu má hlavní město Praha v úmyslu zřídit muzeum,
které návštěvníky obeznámí s historií i archeologickými
nálezy mostu č. 1.

Radovan Šteiner,
radní hl. m. Prahy
pro dopravu

Tržby Dopravního podniku
hl. m. Prahy (DP) z jízdného
loni činily 3,34 miliardy korun.
Meziročně se zvýšily o 12,7
procenta, řekl včera radní pro
dopravu a předseda představenstva DP Radovan Šteiner. Počet
cestujících v Pražské integrované dopravě (PID) vzrostl.

Lepší, než jsme čekali
V Praze od loňského července poměrně razantně podražilo jízdné. Například cena základního přestupního lístku
vzrostla z 12 na 20 korun. Kupony zdražily skoro o desetinu. Na zvýšení cen tak „vydělali“ lidé s ročním předplatným. Dražší kupony si kupovali až na letošek.
Podle předpokladů měly vzrůst tržby v ročním vyjádření
o čtvrtinu, uvedl Šteiner. Loňský výsledek je prý lepší,
než se čekalo. Nárůst je za půl roku a bez ročních kuponů,
poznamenal radní.

Dvacet nových pomocníků

Od července budou neukázněné řidiče hlídat radary
a měřit překračovanou rychlost. Městská policie má tak
v rukou nástroj podporující větší bezpečnost na pražských silnicích. Budou umístěna na vybraných rizikových
místech. „Dopravní nehodovost a počet úmrtí na pražských komunikacích stoupají.
V roce 2005 zemřelo při nehodách v Praze 65 lidí, to je o pět
více než rok předtím,“ konstatoval náměstek primátora
Rudolf Blažek. Nepřiměřená Mgr. Rudolf Blažek
rychlost je nejčastější příčinou náměstek primátora
hl. m. Prahy
dopravní nehody u nás.
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DEN V PRAŽSKÉM METRU

Metro je stále oblíbené
Pražané mají své metro rádi – svědčí o tom i statistika, která ukazuje,
že metro je nejpoužívanější prostředek městské hromadné dopravy.
Metro je páteřní sítí MHD. Tvoří ji tři trasy (A, B, C) včetně tří přestupních uzlů. Průměrná rychlost vlaků je 34,6 km/h.
Bezbariérový přístup byl zatím vybudován na 29 stanicích. Postupně se i další stanice vybavují vertikálními nebo šikmými
výtahy. Metro také obnovuje vozový park a nových vlakových souprav M1 má už 45. V průběhu několik let rozšířilo i svou
síť. Klíčové se stalo otevření trasy metra C – Nádraží Holešovice-Ládví na konci června 2004. Trasa C po druhé překonala
Vltavu a zamířila do severní části města a bude pokračovat směrem do Letňan. Podobně se letos v květnu prodloužila
trasa A, která končí novou stanicí Depo Hostivař.
Na první pohled se zdá, že o našem metru víme dost. Bylo by chybou vnímat metro jen jako placenou službu veřejnosti.
Metro je živý organizmus, který se musí rychle vypořádat s měnicími se podmínkami a přitom zůstat bezpečné, čisté a neustále fungující. Kdy tedy metro „odpočívá“ a jak? O tom a jiných zajímavostech je naše reportáž.

INFORMACE
Jednotka provoz Metro

Od 1. června roku 2005 zajišťují úklid stanic metra dodavatelé
úklidové ﬁrmy vybrané na základě
výsledků veřejné obchodní soutěže. Vítězem je společnost Test,
s. r. o. na lince C, SaJ, a. s. na lince
A a CDV služby, s. r. o. na lince B.

Více kamer

Tento rok se vybaví dalšími kamerami stanice
metra na všech
trasách.
Akce
bude dokončena do roku 2006.
V roce 2007 bude probíhat ověřovací provoz.
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Jak funguje metro

Navštívili jsme dispečerské centrum
a hned jsme pochopili, že metro nespí,
metro bdí. Provozní den, čas T, začíná ve 3,50. Všechny stanice ohlašují
předepsaným způsobem připravenost
k provozu a hlášení doplňují také zástupci jednotlivých služeb. Pak začne
zapínaní a napájení přívodních kolejnic, vypínání skratovače a další hlášení. Každý krok se nahrává a písemně
zaznamenává. Ve 4,05 se zapojují jednotlivé tratě, dispečer volá celou trasu
(je přibližně 4,15) a zavede graﬁkon
(aktuálně každý den), ve kterém se určuje rozsah provozu. Pak až přecházejí
na řadu strojvůdci, kteří si před výjezdem začnou vlak připravovat na provoz
(především soupravy staršího typu).
Soupravy vyjíždějí podle svého graﬁkonu, nahlásí výjezd dispečerovi číslem svého vlaku. První kontrolní vlaky
v obou směrech vyjíždějí ještě bez cestujících a teprve až po jejich přejezdu

se postupně otevírají jednotlivé stanice.
V 6 hodin se střídá dispečerská směna.
Raní špička se posouvá za hranice půl
osmé a končí po deváté hodině.
Nejvytíženější je trasa C, její interval
je přibližně 2,10 minut, trasa A 2,30
minut a trasa B 3 minuty. Dobu, která
následuje po raní dopravní špičce a trvá do odpolední špičky, nazývají dispečeři „dopravní sedlo“. Není to doba,
jak jsem si mylně myslela, na kafíčko
a trochu klidu. Dopravní sedlo je dobře organizovaný pracovní blázinec, ve
kterém po kolejích jezdí také přetahy
a zkušební vlaky, takové testery na
kolejích. A pochopitelně oči dispečerů sledují průběžně i GOS – graﬁkon
oběhu souprav. Vlaky jezdí v 10 minutových intervalech. Informační a řídicí
systém poskytuje dispečerovi aktuální
informace na vybrané lince metra v danou chvíli. Monitoruje dopravní situaci
na jednotlivých trasách, kontroluje dodržování jízdných řádů atd.

DEN V PRAŽSKÉM METRU
Odpolední špička propuká v 17 (páteční dřív) a trvá asi do 19,30.
Mnozí z nás si vyzkoušeli, že když ještě ve 24 hodin vstoupili do
metra, tak i klidně s přestupem se dostali domů. Soupravy postupně dojíždějí přibližně 30 minut po půlnoci. Graﬁkon přesně určuje,
kde která souprava přenocuje. Může v depu nebo v určené stanici,
konečné slovo má dispečer. Noční směna, která začíná od 18 hodin
autorizuje plán přepravní výluky. Každý vlak, každý den dostane svoje číslo a to už technici vědí, jakou první pomoc vlaky potřebují. Permanentní údržba funguje za pochodu jako vlaky samotné. Technici
tedy přebírají plán výluky podle požadavků služeb a autorizují ho.
Jednotlivé stanice se digitálně ověří, zda je jasné, co se u nich bude
opravovat. Je 0,36–0,50 hod., dozorčí uzavírají stanice. Po vypnutí
a zajištění všech tratí se zavolá provozním pracovníků, kteří potvrdí,
že se může bezpečně do kolejí (je 1 hodina). Během výluky probíhají
speciální zkoušky, které obyčejně končí ve 2 hodiny. A znovu je tu
znova čas T – 3,50 a celý rytmus se opět rozjíždí nanovo.
Přiznávám, že jako laik nejsem připravená porozumět technice a technologiím stoprocentně, ale lidem pracujícím v metru ano. Jednoduše
chápu, že bezpečnost našeho cestování je dennodenně závislá na celé
řadě schopných lidí o jejichž existenci a smyslu jejich práce jsem neměla dosud ani tušení. A pokud páteří Hlavního města Prahy je síť
metra, tak potom páteří fungujícího metra je dispečerské centrum,
kterému přeji hodně dobře investovaných ﬁnancí do potřebného vybavení podle jejich přání. Pro statisíce bezpečně cestujících jsou totiž
oni ti nejdůležitější.
sp

Dispečink pro řízení
metra

Metro v číslech

Počet linek: 3 (A, B, C)
Provozní doba: denně od 5,00 do 24,00 hodin
Časový interval: ve špičce pracovního dne 2–3 minuty
Délka sítě: 54 km (bez aktualizace do Hostivaře)
Počet stanic: 53 (z toho 3 přestupní)
Počet vozů v ranní přepravní špičce: 405
Stav vozového parku: 514 vozidel
Přepravené osoby/rok: 496 mil.
Pohled z místa strojůdce soupravy metra

Stanice metra Rajská zahrada
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DALŠÍ PRODLOUŽENÍ METRA

Představujeme novou stanici metra Depo Hostivař
Stanice metra
Depo Hostivař
Dlouho diskutované napojení
malešicko-hostivařské průmyslové oblasti na kapacitní
městskou hromadnou dopravu
dostává konkrétní tvář. Po
několikaleté diskusi mezi
dopravními inženýry na straně
jedné a techniky provozovatele pražského metra na straně
druhé byl sjednocen názor na
technickou koncepci i lokalizaci stanice metra na trase A nesoucí název Depo Hostivař.
Stanice je situovaná v areálu
depa metra v Praze 10 a v prostoru mezi ním a ulicí Černokosteleckou. Vlastní stanice se
nachází v halovém komplexu
depa (v remízovací hale).
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Situace

Stanice Depo Hostivař je povrchová,
s ostrovním nástupištěm, umístěná v oddělené části stávajícího komplexu depa
v hale, jež sloužila pro mytí souprav.
Vlastnímu stavebně technickému řešení
předcházely provozně-technologické rozbory, kterými bylo nutno prokázat reálnost nejen prostorového umístění vlastní
stanice v depu, ale i reálnost její realizace
za provozu na trase A.
Pro návaznou dopravu je využito území
získané vyklizením a odstraněním objektů bývalého zařízení staveniště, které
bylo zbudované pro výstavbu depa Hostivař. Na této ploše se umísťuje terminál
pro autobusy městské hromadné dopravy,
pražské integrované a linkové dopravy.
Dále zde budou zřízena i parkoviště typu
P+R.
Trasa A, nejkratší linka pražského metra,
bude novým úsekem prodloužena cca
o 1,3 km. Její celková provozní délka
(Dejvická – Depo Hostivař) tedy vzroste na 11 km a bude mít celkem 13 stanic.
Nový úsek bude provozován dvoukolejně, s úrovňovým napojením zhlaví depa.
Vlaky budou střídavě zajíždět k jedné
nebo druhé hraně nástupiště s použitím
dvojité kolejové spojky nacházející se na
vjezdu do depa před portálem tunelů, případně jednoduché spojky před halou depa

– podle potřeb provozovatele. Traťová
rychlost v úseku Skalka – Depo Hostivař
činí 40 km/h, dojezd do kusých staničních
kolejí Depo Hostivař pak bude možný
rychlosti 20 km/h. Vlaky budou projíždět
povrchový úsek tratě v délce 435 m, takže
cestující pražského metra budou poprvé
projíždět pod širým nebem.

Architektonické řešení

Jak již bylo uvedeno, stanice se nachází
v krajní lodi technického zázemí metra
a cestující budou v těsném kontaktu s jeho provozními prostory. Z této skutečnosti také vychází koncepce architektonického řešení založená na kontrastu industriální architektury (pohledové betony,
vlnité plechy obkladu) s prvky, které se ve
veřejných prostorách metra již osvědčily
(lesklé smaltované plechy, Sonit) a prvky
moderní high-tech architektury (skleněná
vstupní stěna, skleněné zábradlí).
Od okolních prostor depa je stanice oddělena železobetonovou konstrukci splňující náročné protipožární požadavky.
V celé délce nástupiště je ve střeše zbudován světlík, zajišťující denní přirozené
osvětlení veřejných prostor. Nástupiště,
na pražské poměry malé šířky 5,8 m, je
přístupné z malého vestibulu přes spojovací koridor kolem dojezdových kolejí.
Před stanici jsou pak umístěny objekty
obchodní vybavenosti a zázemí pro dispečery.
Vestibul je obložen nepravidelnými poli
z modrého smaltovaného plechu. Strop je
řešen pomocí podhledu deskami Hunter-Douglas. Koridor mezi dojezdovými kolejemi je ohraničen skleněným zábradlím.
Vstupní stěna sestává ze speciální skleněné konstrukce. Dlažby ve veřejných prostorách jsou žulové, v kombinaci různých
formátů a dvou barev.

KVALITNÍ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

Modernizace pro Prahu
Již více než deset let vyjíždějí z výrobních hal společnosti
Pars nova mimo tradičních železničních vozidel i tramvaje. Z počátku byly prováděny standardní opravy vozidel
typu T3, v další fázi byly zavedeny modernizace tramvají
K2 a T3. Od roku 2004 začala opouštět brány společnosti
i nová, částečně nízkopodlažní vozidla – tramvaje K3R-N,
KT3 a následně i KT8. V souladu se současnými evropskými trendy jsou nové modely nabízeny s částečnou nízkopodlažností, polovodičovou trakční výzbrojí a interiérem
odpovídajícím dnešním potřebám cestujících.
První modernizace byly realizovány pro Dopravní podnik města
Brna a následně pak pro další tuzemské dopravní podniky, později i pro Dopravní podnik Bratislava, byly realizovány také dodávky modernizovaných tramvají pro Sarajevo, Kyjev a Krivoj Rog.
Současný sortiment projektů v oblasti tramvají tvoří technické
zhodnocení pražských KT8D5 a RT6N1, stavba tramvají K3R-N
pro DP Brno, K3R-NT pro Plzeňské městské dopravní podniky,
modernizace vozidel K2S pro DP Bratislava, dodávky skříní vozidel KT3UA pro Krivoj Rog, intenzivně pokračují modernizace
Modernizovaná, částečně nízkotramvají v Sarajevu pod označením Satra II a Satra III. Koncem
podlažní tramvaj KT8.N2
loňského roku byly dodány DP Bratislava dvě tramvaje typu
T6A5, přestavěné z prototypových vozidel ČKD Praha. Od květ- topno-ochlazovací jednotkou, nad čelním oknem je panel
na 2006 se počítá ve spolupráci se společností Inekon Group s re- s dvěma barevnými monitory kamerového systému. Velký
důraz při modernizaci je kladen jak na snížení hluku a vibalizací stavby prototypu tříčlánkové tramvaje pro Soﬁi.
rací, tak i na estetický dojem celé tramvaje. Do konce dubna
2006 bylo do Prahy dodáno již pět těchto vozů (ev.č. 9069,
Jedním z největším projektů, co do rozsahu modernizace i počtu 9072, 9081, 9082, 9085) a v letošním roce bude modernizovozidel, je modernizace tramvají s novým typovým označením váno ještě dalších pět.
KT8.N2. V Pars nova jsou prováděny modernizace obou krajních Technické zhodnocení tramvaje RT6.N1, spočívající ve výčlánků, kompletace se středním článkem, oživení výzbroje a ná- měně trakční výzbroje a jejím přemístění na vozidle, výměsledně převoz sestavené tramvaje do Prahy. Při vlastní moderni- ně brzd středního podvozku a v mnoha drobných změnách
zaci zůstává z původního vozidla jen část skříně (provádí se ze- vedlo nakonec k přeznačení typu na RT6-N2. Vozidlo bylo
sílení rámu, oprava zkorodovaných částí, výměna plechů bočnic v září 2005 přepraveno do Prahy, kde dle požadavku Drážnía střechy, dosazení nové čelnice). Na vozidlo je dosazena nová ho úřadu podstoupilo v plném rozsahu typové zkoušky. Tyto
stejnosměrná trakční výzbroj TV Progress, v interiéru je použito se protáhly až do prvního pololetí 2006 a na základě jejich
nové podsedadlové topení, kabina řidiče má nově řešenou oblou- výsledků budou prováděny i případné další modernizace
kovou plastovou přepážku, tepelná pohoda je zajišťována novou tramvají tohoto typu.

Modernizace pro Prahu

Různě modernizované tramvaje KT8.N2 a RT6-N2

Rekonstrukce tramvaje T3

Interiér nízkopodlažní tramvaje KT8.N2

7

NOVÝ ZÁKON V PRAXI

Přednost zprava
Hlavní komunikace nemají jen jeden pruh. Na dálnici i na řadě městských magistrál
se automobily pohybují souběžně vedle sebe a mění rovněž jízdní pruhy. Přednost při
jejich změně je nyní přesně stanovena.
Když se hovořilo o novelizaci pravidel souvisejících s jízdou po dálnici
nebo jiných pozemních komunikacích
o dvou a více jízdních pruzích, tak se
tím automaticky předpokládal zákaz
předjíždění kamionů. Ten ovšem dubnová novelizace zrušila. Zákaz předjíždění kamionů bude nadále řešen
značkami, jak je to ostatně obvyklé ve
všech vyspělých evropských zemích.
Všech řidičů se ovšem týkají jiná
nová ustanovení, která upřesňují jednání řidičů při jízdě po silnicích o více
jízdních pruzích. Platí to jak pro provoz na dálnici, tak městských komunikacích. Jedná se především o změnu
jízdních pruhů, kde se stává poměrně
mnoho nehod, zejména v případě, že
se rozhodnou dva řidiči současně přejet do jednoho volného pruhu mezi sebou, případně pokud z levého (rychlého) pruhu někdo sjíždí do pravého,
a tedy teoreticky pomalejšího. Logika
pravidel by měla řidiči napovědět, že
tu platí podobně jako na všech komunikacích bez určení přednosti pomocí
značek přednost zprava.
Při změně jízdních pruhů platí většinou pravidlo pravé ruky.
Situace na silnicích tomu však nenasvědčuje, a proto zákonodárci pravidla upřesnili. Na dvouproudé komunikaci nyní platí, že
řidič smí přejíždět
z jednoho pruhu do
druhého jen tehdy,
pokud neohrozí nebo
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neomezí řidiče v tom jízdním pruhu,
do kterého právě přejíždí. (To znamená
v tomto případě ovšem i dát přednost,
pokud motorista jede zprava doleva!).
Jinak tomu je na tří a víceproudé komunikaci, kde řidič smí přejíždět z levého
pruhu do pravého, jen pokud neohrozí
řidiče, který jede v pravém pruhu, případně který najíždí do stejného volného
pruhu zprava. Pokud do volného jízdního
pruhu chtějí současně najet dva automobily, musí se řidiči řídit pravidlem pravé
ruky. Přednost má tedy vozidlo vyjíždějící z pomalejšího (vnitřního) pruhu. Někteří automobilisté v rychlých pruzích
však mívají dojem, že jako rychlejší mají
přednost…
Novela tedy tyto situace řeší naprosto
jednoznačně a jasně: přednost mají řidiči
automobilů přijíždějící z pravých jízdních pruhů.
Postih: 3 body, bloková pokuta 2000 Kč,
ve správním řízení 1500 – 2500 Kč.
V dalším paragrafu je také zpřesněno
najíždění na dálnice a rychlostní komunikace prostřednictvím připojovacích
pruhů, které v případě jejich existence
je nyní řidič povinen použít. Je to opět
velmi logické, ovšem existují stále řidiči,
kteří na tyto komunikace přes existenci
připojovacího pruhu vjíždějí se zastavením jako na nějaké křižovatce. Nyní to
již nebude jen řidičská chyba, ale provinění vůči novému silničnímu zákonu.
Řidič je povinen použít připojovacího
pruhu, pokud existuje.
Dodržování tohoto pravidla výrazně

omezuje nebezpečí vážných nehod,
neboť tak dochází ke snížení rozdílu
rychlosti mezi projíždějícími automobily (mnohdy kamiony) a najíždějícími automobily. Pokud nevyužijí motoristé připojovacího pruhu, tak najíždějí prakticky z nulové rychlosti.

Změny v zákoně

§ 12, odstavec 6
Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič
přejíždět z levého jízdního pruhu do
středového jízdního pruhu jen tehdy,
neohrozí-li řidiče přejíždějícího do
středního jízdního pruhu z pravého
jízdního pruhu: obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních
pruhů do středních jízdních pruhů na
pozemní komunikaci o čtyřech a více
jízdních pruzích na vozovce.
§ 12, odstavec 7
Je-li pro zařazování do průběžného
jízdního pruhu zřízen připojovací
pruh, je řidič povinen před zařazením
do průběžného pruhu užít připojovacího. Při zařazování z připojovacího
pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucího v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh
zřízen, je řidič povinen dát přednost
v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.
Nový silniční zákon platí již od 1. 7.
2006.

NOVÝ ZÁKON V PRAXI

Peněžní záruka – nejen pokutu,
ale také kauci v hotovosti bude moci nově po motoristovi požadovat policie.

Po bodovém systému, který jsme přiblížili v minulých číslech, přichází na řadu
další opatření. Policie ČR s novelou zákona o silničním provozu dostane i možnost vybírat od řidičů kauci. Za jakých
okolností a jaké podmínky pro to existují, uvádí paragraf 125b s názvem „vybírání kaucí“.
Výše kauce, kterou je policista oprávněn
vybrat od řidiče, může někomu působit
závrať, jinému úsměv na tváři. Proč? Její
výši zákon stanovil na minimální hodnotu 5000 korun. Horní hranice představuje
desetinásobek. Částky to jsou pro většinu
motoristů nemalé. Těžko si lze představit, že by řidič měl takto vysokou částku
v autě při sobě.
Podle zákona se vybraná kauce může svojí výší rovnat maximálně peněžní sankci,
která by následovala za spáchaný přestupek. Jestliže řidič například překročí povolenou rychlost v obci o 40 km/h, může od
něj policista požadovat až 10 000 Kč…
Při blokovém řízení mohou řidiči dostat
složenku, u peněžní záruky podobný
systém fungovat nebude.
Podle znění novely je zřejmé, že se nepočítá s možnou bezhotovostní úhradou.
Terminály na platební karty, které policie nyní zkouší, nemusí přinést kýžený
efekt. Jaké jsou tedy donucovací prostředky k tomu, aby řidič kauci složil?
Existují dva, oba jsou deﬁnovány v §
118a o zabránění v jízdě. Fakticky může
situace dopadnout tak, že pokud řidič odmítne kauci složit, policisté mu na vůz
nasadí botičku, případně auto nechají
odtáhnout.
Výběr kauce se omezuje na situace, kdy
policista považuje řidiče vozidla za podezřelého ze spáchání přestupku proti

bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích. Důležitá je
však podmínka, že řidič musí být navíc
důvodně podezřelý, že se bude vyhýbat
přestupkovému řízení. O tom, na základě jakých pravidel policie řidiče odhadnou, rozhodnou výlučně oni sami.
Jestliže dosud nebylo zřejmé, jakou
funkci vybírání kaucí má, druhý odstavec zmiňovaného § 125b o tom zpravuje poměrně jasně. Složení kauce má být
především zárukou. Zárukou a motivací,
že se řidič dostaví k projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Problémy v současné době působí hlavně
zahraniční řidiči, kteří na místě pokuty
většinou platit nechtějí.

Nový silniční zákon platí již
od 1. 7. 2006.
Policisté budou se vstupem novely
v platnost povinni řidiči sdělit důsledky
vybrání kauce. Vystavení písemného
potvrzení, které se stane důkazem o složené kauci, považuje zákon za samozřejmost. V písemnosti musí být přesně
uveden důvod uložení kauce. Vyhotove-

ní potvrzení musí být ve třech kopiích.
Jednu z nich získá motorista, druhou si
ponechává policie pro účely evidence
a třetí se předává spolu s vybranou hotovostí obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, v jehož obvodu byla kauce
vybrána. Obecnímu úřadu pak leží úkol
předmětnou sumu uschovat.
S kaucí v následném řízení bude zacházeno podle běžné praxe. To znamená, že
řidičem vydaná suma mu bude vrácena
v tom případě, že nebyl v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání.
V opačném případě se kauce připočte
k zaplacení uložené pokuty, ale to až
v situaci, kdy rozhodnutí o uložení pokuty nabude právní moci.
Zaplacená kauce má být důvodem, aby
se řidič dostavil k přestupkovému řízení. Když by se mu chtěl vyhnout, kauce
propadá. Přesnější formulaci přináší šestý odstavec § 125b. Zde stojí, že kauce
propadá tehdy, jestliže řízení o přestupku
nelze ukončit proto, že podezřelý je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný.
O tom, co si pod těmito pojmy představit, zákon nespeciﬁkuje. Jako jedna
z možností se může ukázat případ, kdy
jsou podezřelému řidiči opakovaně doručovány výzvy k dostavení se projednání
přestupku, a ten je ignoruje.
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Praha se možná bude ucházet o olympiádu
Jasno ale bude na podzim. V úvahu připadají OH
v našem hlavním městě v roce 2016
Ekonomické rozbory

Pořádání olympijských her znamená
pro zemi, kde se konají, velké a nákladné přípravy, včetně zajištění bezpečnosti lidí a vyřešení dopravy. Je to
ale také prestižní záležitost a většinou
i zisk. Budou olympijské hry v Praze?
Tak o tom se bude nejspíše už za pár
měsíců rozhodovat.
Na podzim už by mohla být známa odpověď na otázku, zda se Praha bude ucházet
o olympijské hry v roce 2016. Do té doby
by mohly být zpracovány podklady, na
základě kterých se zástupci komise pro
přípravu kandidatury Prahy rozhodnou,
zda se o rok později česká metropole zařadí mezi uchazeče o letní hry. Řekl to
primátor Prahy Pavel Bém.
Myšlenka na možné pořádání olympiády
v hlavním městě České republiky je veřejná od zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze v roce 2003
a představitelé města hovoří o možnosti
ucházet se o hry v roce 2016, 2020 či
2024. Zatím je největší zájem o ten nejbližší rok.

Základní územní a ekonomické studie
ukázaly, že ve městě jsou místa pro výstavbu olympijských sportovišť i zázemí, a to, že hry by byly ziskové. Nyní
se pracuje na podrobnějších analýzách.
„Potřebujeme znát data, fakta a mít projekty, abychom mohli něco prezentovat.
Zhruba do šesti měsíců budeme mít u klíčových staveb projekty s ekonomickými
rozbory a představami jejich dalšího
využití. To nám odpoví na otázku, jestli se máme ucházet,“ řekl Bém, který je
předsedou Prahy olympijské, komise pro
přípravu kandidatury.
Pokud by z dokumentů vyznělo, že
olympiáda v Praze má smysl, pak by
město mohlo podat žádost v roce 2007.
„Vstoupí do toho politická realita,“ upozornil Bém. „Na začátku roku 2007 se
napětí uvolní a dovedu si představit, že
bychom se vlády zeptali na předběžný
příslib a mohli se stát uchazečem,“ řekl
Bém. O dějišti letní olympiády v roce
2016 se bude hlasovat až v roce 2009.
„Olympiáda město nepoškodí, ale pomůže. To třeba znamená, že se nemůže
stát, aby zasáhla památkovou rezervaci,“ ujišťuje Bém. Dodal, že z ekonomického pohledu by město nešlo do
ztrátového podniku. „Nebudeme věštit
z křišťálové koule, všechno bude opřeno

o fakta. A za třetí, nebude to olympiáda
jen pražská, ale celé České republiky,“
uvedl primátor.
Existuje nakonec i možnost, že Praha
nakonec uchazečskou žádost příští rok
nepodá, nebo že bude vyřazena. „Musíme být připraveni prohrát, ale je třeba
jít do odvážných projektů a připustit si
ambice angažovat se ve velkých projektech,“ konstatoval Bém.

Náklady budou mít pro ČR trvalý
smysl
Podle ekonomické studie, kterou si magistrát nechal vypracovat, by přímé náklady na hry činily asi 135 miliard korun
a olympiáda by byla zisková. Dalších
až 600 miliard by však činily nutné nepřímé investice v celé zemi, například
na dálniční síť a modernizaci železnice.
„Spojovat tyto náklady s olympiádou je
faul. To jsou věci, které by se tak jako
tam musely pro rozvoj země udělat,“
zdůraznil místopředseda Českého olympijského výboru (ČOV) pro ekonomiku
Jiří Zedníček.
Olympijská mediální vesnice by mohla
vzniknout v Letňanech, místě vhodném
i pro hlavní olympijský stadion. „Severní terasa není zatížená a zdá se být
vhodnou,“ řekl Bém. Další sportoviště
by mohla být na Letné, Strahově nebo
Maninách, kde by mohla být olympijská
vesnice pro sportovce. „Vznikala by jako
budoucí univerzitní kampus, vždyť kvalita vysokoškolské infrastruktury je prachbídná,“ řekl Bém. Kromě toho znamená
pořádání letních OH příjmy z licencí,
z televizních práv na přenosy, ze vstupenek, z ubytování sportovců a příjmy od
sponzorů.

Letní OH přinášejí výrazné
dědictví

Olympijské hry se mohou stát impulsem k dobudování celé řady dlouhodobě plánovaných staveb (v Praze je
to například dobudování městského
a pražského silničního okruhu, želez-
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byla neuvěřitelně dlouhá: 15 století!
Tradice novodobých olympiád založená
de Coubertinem trvá již druhé století.
Prvních novodobých olympijských her,
které se konaly v Aténách od 6. do 15.
dubna 1896 se zúčastnili sportovci ze
čtrnácti zemí, které vyslaly 241 reprezentantů pouze mužů. Jiné prameny
uvádějí až 311 sportovců. Rozdíl je způsoben nejednotnou metodikou započítávání náhradníků a sportovců, kteří nakonec nestartovali. Navíc některé soutěže na těchto hrách byly určeny výhradně
domácím závodníkům.

Předpokládané rozmístění sportovišť pro OH v Praze

nice, v celé republice pak dobudování
dálnic a železničních koridorů). Stejně
tak by pomohly i rozvoji oblastí, které by se bez OH rozvíjely buď obtížně
nebo „na dlouhou trať“.
Jedním z klíčových projektů, který
souvisí s pořádáním olympiády u nás,
je výstavba a využití nového letňanského výstaviště. Praha může nabídnout
nejen prostory pro rozvoj výstavnictví,
ale také kredit a značku města světového formátu a přitáhnout výstavy, které
se nedostanou do Brna.
Dalším bodem projektu je kromě dalších rozvoj plaveckého centra na Maninách. Vzniklo by centrum vodních
sportů s atraktivním programem pro
sport a odpočinek, jaké hlavní město
zatím nemá.

Zlepšila by se doprava

Podle různých variant, kde by bylo
„srdce“ olympijského dění v Praze, se
počítá i s různými variantami dopravní obsluhy. Ve všech případech by se
usnadnila, zpřehlednil by se provoz
a hlavně, dopravní infrastruktura by
stejně musela být bez ohledu na OH
dobudována. Jen by to možná trvalo
déle…
Celkové náklady na dopravu, které vyvolá olympiáda by byly v Praze 2871
milionů korun a na železnici v rámci
Prahy dalších 2100 milionů korun.
Náklady obsahují například vybudování pohyblivého chodníku v rámci olympijské vesnice a nebo úpravy přístavišť
pro zakotvení botelů na Vltavě i vybudování záchytných parkovišť. Obsahují ale také kromě jiného modernizaci

tratě Praha – Liberec v úseku Letňany
– Vysočany. Kvůli projektu OH se počítá i s výstavbou dálnice D3 z Prahy do
Českých Budějovic, dokončení dálnic
D8, D11 a dobudování výjezdu z Prahy na Karlovy Vary a nebo vybudování
Pražského okruhu.
Nesporný přínos letních olympijských
her je důvodem, že o jejich pořádání
roste zájem.

Poprvé v novodobé historii byly
OH před 110 lety

Kdo se trochu zajímá o sport, ví, že
francouzský baron Pierre de Coubertin před 110 lety navázal na starověkou
tradici olympijských her. Přitom doba,
která uplynula od uspořádání poslední
olympiády ve starém Řecku do roku
1896, kdy začal olympijský novověk,

Na pořadu bylo 43 soutěží v 11 sportech
(atletice, cyklistice, jachtingu, plavání,
sportovní gymnastice, sportovní střelbě, šermu, veslování, vzpírání, tenisu
a zápasu). Vítězové dostali stříbrnou
medaili, certiﬁkát a korunu z olivových
listů. Druzí získali bronzovou medaili
a vavřínovou korunu. Ti, kteří skončili
na třetím místě, jeli domů s prázdnou.
Prvním vítězem olympiády byl Američan James Brendan Connolly, který
v trojskoku doskočil do vzdálenosti
13,7 metru. Nejúspěšnějším sportovcem her se stal německý gymnasta Carl
Schuhmann se čtyřmi vítězstvími, nejúspěšnější zemí Spojené státy.
Na hrách nestartovali čeští ani slovenští sportovci. Pozvánka sice přišla i do
Prahy, ale Česká obec sokolská v souladu se stanoviskem Evropské federace
gymnastiky (FEG) se k účasti postavila
negativně. Jediným českým zástupcem
na hrách byl zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru Jiří Guth.

Kdo má ještě zájem ►
Mezinárodní olympijský výbor ví ještě o šesti
zemích, které projevily zájem o pořádání letních olympijských her v roce 2016. Nejbližší
hry chtějí uspořádat Indie, Japonsko, Španělsko, Spojené státy americké, Brazílie a možná
i Itálie. Zatím nejde o formální kandidatury,
ale o předběžné projevení zájmu. Seznam
případných kandidátů slibuje možný průlom
v olympijské historii. Hry pod pěti kruhy se
totiž ještě nikdy nekonaly v Jižní Americe ani
v Indii, která je druhou nejlidnatější zemí
světa.
Oficiální kandidatury bude MOV přijímat v roce 2008, volba olympijského města proběhne
o rok později.

Připomenutí hvězdných okamžiků našich
sportovců na OH v Aténách
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DOVOLENÁ AUTEM

Autem na dovolenou po Evropě

Velké natěšení a radost. Ale také starosti a zápřah. Cestu na dovolenou vlastním autem
podniká většina Čechů jen jednou do roka. Podle toho by k ní měli přistupovat.
Letní prázdninové „štreky“ mají spousty
specifik: a většinou bohužel negativních.
Začíná to už shonem těsně před odjezdem: v zaměstnání dohnat všechny resty,
doma zařídit, aby vše fungovalo po dobu
nepřítomnosti. A navíc balení.

Rady na cestu do zahraničí

1. Cestu si dobře naplánujte, a to předem. Nemáte-li navigaci, vytiskněte si plánovací
program (router) – itinerář si můžete „na míru“ zdarma stáhnout na internetu. Zvolit se
přitom dá trasa nejkratší, nejrychlejší, nejlevnější (s minimem placených úseků) atd.
2. Nechte si prohlédnout celý automobil, včetně pneumatik a klimatizace.
3. O cestě (včetně itineráře) informujte libovolnou vám blízkou osobu, která bude během vaší cesty v Česku, a domluvte si s ní možnost kontaktu (například pomocí SMS),
údaje o této osobě si zapište obyčejnou tužkou do cestovního pasu. V případě dovolené
s vyšší mírou rizik (exotické země, individuální turistika) informujte zároveň o programu
cesty příslušný zastupitelský úřad.
4. Zvláštní pečlivost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno se dostavit na český
zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.
5. Adresu a kontakt na ambasádu mějte po ruce, stejně jako čísla tísňového volání.
V mnoha státech funguje celoevropské číslo 112.
6. Co je třeba k řízení motorového vozidla v zahraničí? Český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o registraci (technického průkazu) vozidla, zelená karta
a u půjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatření překladem.
7. Pokud nemáte sjednáno havarijní pojištění auta, před odjezdem se v každém případě pojistěte alespoň vy! Informace, se kterými státy má Česko sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče, získáte na Ministerstvu zdravotnictví ČR, 128 01 P. 2, Palackého
nám. 4, internet: www.mzcr.cz .
8. Před cestou si odpočiňte, minimálně se dobře prospěte. Čím více namáháte tělo, tím
rázněji na vás únava udeří.
9. Který den je na cestu nejlepší? Obecně úterý, středa. Jet o víkendu rovná se obalit si
nervy trpělivostí v zácpách.
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Když člověk všechno zvládne, čeká ho mnoho dalších tlaků: extrémně dlouhá cesta, málo
či absolutně neznámá trasa, odlišné dopravní
předpisy, rizika dopravních zácp, snaha být
u moře co nejrychleji. K tomu neodhadnutelná nálada cestujících. Ne nadarmo se říká,
že cesta na dovolenou autem je prubířským
kamenem vztahů.
Rovněž tak výrazně naloženým vozem, jak
je tomu při cestě na dovolenou, jezdíte přes
rok jen výjimečně.
Auto byste měli naložit maximálně na hranici užitečné hmotnosti (dočtete se v „malém
techničáku“), i tak ale počítejte, že se bude

DOVOLENÁ AUTEM
10. A další dilema: ve dne, nebo v noci? Druhá možnost slibuje volnější silnice a rychlejší tempo jízdy, ale pro řidiče znamená narušení biorytmu – hlavně ve dvě, ve tři ráno
je těžké udržet pozornost. Domluvte se, aby byl spolu s řidičem stále někdo vzhůru a povídal si s ním.
11. Nezapomínejte na odpočinek! Nemusí být dlouhý: stačí si udělat fotku, opláchnout
si obličej, napít, podívat do mapy.
12. Nezapomínejte pít a jíst. Nejlepší jsou minerálky, hořký čaj, ovoce, zelenina.
13. Dbejte na to, aby byla posádka po celou dobu cesty připoutána.
14. Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů, porušení
místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta
či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro
případ kontroly.
15. Dodržujte místní zákony a předpisy. Ke vstupu na území cizího státu není právní
nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, že
cestující je vybaven příslušným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte
jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu vám může být uložena sankce dle tamních předpisů, značně odlišná od postihu v Česku.
16. V případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský
úřad ČR.

vaše vozidlo chovat úplně jinak: potřebujete
víc času na předjíždění, na brzdění, k tomu
manévry v horách a zatáčkách – a obojího
vás cestou k moři čeká víc než dost.
Rozhodně nepodceňujte důkladné naplánování trasy. I když nemáte chytrého digitálního pomocníka – navigaci – plánovačů tras
existuje na internetu hned několik. Cestu tak
můžete mít na papíře rozebranou kilometr po
kilometru.
Od věci není ani rozvržení tankování. Ceny
pohonných hmot se totiž v jednotlivých státech liší a dobrým plánem se dá ušetřit.
Dost se odlišují i sazby za přestupky, jejichž
přehled najdete na závěr přílohy spolu se seznamem povolených rychlostí.
Obzvlášť za hranicemi se rozhodně vyplatí
jezdit podle předpisů, vyhnete se zbytečným
starostem, o to větším, že na cizincích si policie s chutí „zgustne“, nemluvě o komplikaci
s domluvou v neznámém jazyce.

Desatero při dopravní nehodě v zahraničí
1.

Rozhodně zkontaktujte policii, v případě nutnosti zdravotní pomoc, pojišťovnu či její asistenční službu.

2.

Důležité jsou doklady: musíte mít u sebe platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost,
řidičský průkaz, osvědčení o technické způsobilosti vozidla a doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zelenou kartu).

3.

Pokud jste nabourali se zapůjčeným vozem, měli byste mít u sebe plnou moc majitele s jeho ověřeným podpisem. Nejlépe i v jazyce země, do níž jedete.

4.

Podívejte se předem, jak vypadá EAS – Evropský dokument o dopravní nehodě (European accident
statement) a nejlépe ho uložte v autě.

5.

Mějte ve voze (po ruce, ne v zavazadelníku) reﬂexní vestu.

6.

Nehodu si vyfoťte.

7.

Pokuty: bez řádného překladu nemusíte nic podepisovat. Zaplacením se připravujete o možnost
opravného řízení. Vždysi nechte vystavit potvrzení.

8.

Pokud neovládáte jazyk státu, kde k dopravní nehodě došlo, můžete se obrátit na konzulární oddělení
příslušného zastupitelského úřadu, za tuto službu se nevybírá žádný poplatek.

9.

Podnikáte-li dovolenou ve spolupráci s cestovní kanceláří, je vhodné řešit celou situaci kolem nehody
v součinnosti s ní.

10.

Mějte na paměti, že sankce v případě nedodržení předepsaných povinností stanoví obecně závazný
předpis cizího státu.
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PRAŽSKÉ MOSTY

Most – odedávna vzbuzoval sympatie člověka, umožňuje mu překonávat nejrůznější překážky. Mosty bývají
často na platidlech či na poštovních známkách i na každé nové bankovce Evropské unie – eura – je obrázek
některého z proslulých evropských mostů.

Trojský most alias Most Barikádníků
V severní části holešovického meandru
Vltavy se postavil most, podle své polohy nazvaný Trojský. Provoz byl na něm
zahájen ve stejný den jako na Libeňském
mostě – 29. října 1928. Byl postaven ze
železobetonu a obložen umělým mramorem.˝Přes vlastní řeku byly postaveny
celkem 4 oblouky o rozpětí 43,5 m (oba
krajní) a 47,2 m (oba vnitřní). Most byl
dlouhý 220,75 m , ale široký jen 16 m,
z čehož 10,4 m připadalo na vozovky
včetně dvoukolejné tramvajové tratě,
zbytek na chodníky. Jen rámová pole
měla šířku 25 m. Šířka mostu kritici považovali za neodpovídající době.
V roce 1928 byly na mostě položeny tramvajové koleje v délce 240 m,
ale hned nenavazovaly na žádnou trať.
Nebyla totiž ještě ujasněna koncepce
tramvajové dopravy v této oblasti. Trať
se stavěla nakonec až v roce 1935 v rozšířené Argentinské ulici a v nové ulici
V Holešovičkách. Pravidelný tramvajový provoz začal 17. ledna 1936.
Brzo nato, v srpnu 1940, byla tramvajová trať rekonstruována. Koleje byly totiž
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původně uloženy na dřevěných fošnách
a kryt tvořila dřevěná špalíková dlažba.
Dřevo bylo brzy prohnilé a dlažba se propadala, a protože tudy každý den jezdil
do Prahy říšský protektor, bylo Elektrickým podnikům nařízeno, aby trať opravily. Podklad pak tvořil tvrdolitý asfalt,
kryt drobná žulová dlažba.
Trojský most vstoupil do povědomí veřejnosti těžkými boji během Pražského
povstání. Byl při nich vážně poškozen,
takže tu byla doprava přerušena od 5.
května až do 4. října 1945! Na počest
obránců byl most přejmenován na most
Barikádníků.
Na konci 60. let 20. století most zcela
přestal vyhovovat vzrůstající intenzitě
automobilové dopravy a jeho konstrukce
byla v havarijním stavu. Ještě dříve, než
došlo k jeho radikální přestavbě, muselo
být v jeho sousedství vybudováno provizorium. Dočasný most byl postaven
železničním vojskem 40 m západně od
starého mostu. S ohledem na charakter
pobřeží a nájezdových ramp byl o něco
delší než most Barikádníků. Měřil 242 m

a fakticky se jednalo o dva souběžné
mosty široké 5 m. Jednalo se o rozebíratelnou konstrukci typu ŽM 16, která
byla použita pro čtyři pole. Krajní pole
byla zhotovena z IP nosníků. Mostovka
byla z dubových fošen. Pilíře byly rovněž ocelové a rozebíratelné.
Od 26. srpna 1970 byla veškerá silniční doprava převedena na nový most,
zatímco starý most zůstal vyhrazen jen
tramvajím a chodcům. Mimořádně silné
zatížení provizoria bylo příčinou jeho
rychlého opotřebení. V lednu 1975 byla
zahájena náročná přestavba mostu. Starý
most byl po částech rozebrán na třísettunové bloky a pomocí lodí dopraven
do vytěžené pískovny u Žernosek a tam
potopen.
Části pilířů původního mostu byly využity pro most nový. Most dosahuje délky 212 m a šířky 33,5 m. Má 6 jízdních
pruhů po 3,75 m (tři pro každý směr)
a chodníky. Na severní straně navazuje
na mimoúrovňovou křižovatku Pelc-Tyrolka. Hotový most byl uveden do provozu 28. listopadu 1980.

NOVÉ SPOJENÍ

Co přinese stavba Nové spojení
aneb v roce 2010 na nových tratích
Nově vybudované mimoúrovňové křížení železničních tratí v úseku Novovysočanská–Pod Plynojemem včetně nových
napojení přilehlých areálů. Změny budou i ve směrovém a šířkovém uspořádání Husitské ulice v úseku pod novou
železniční estakádou. Pro příjezd požárních vozidel budou upraveny příjezdové
komunikace k novým portálům tunelu.
V rámci konečných úprav budou postaveny komunikace pro pěší, doplněné sadovou výsadbou, čímž dojde k rozšíření
zelených ploch zejména v oblasti Krejcárek–Sluncová ve východním předportálí. Po opuštění stávající vítkovské trati
dojde na jejím místě k vybudování cesty
pro pěší a cyklostezky s návazností na
pěší a parkové komunikace hory Vítkov.

Mosty, tunely a tunelové mosty

Pro mimoúrovňová křížení tratí s komunikacemi je navrženo celkem deset
železničních a dva silniční mosty, doplněné jedenácti propustky, celková délka
přemostění činí asi 1 290 metrů. Mezi
rozhodující mostní stavby lze zařadit
čtyřkolejnou železniční estakádu přes
Masarykovo nádraží z předpjatého betonu délky přibližně 450 metrů, sloužící
k překlenutí tratí Libeň–hlavní nádraží
a Praha–Turnov přes komunikace Husitské a Trocnovské ulice a prostoru mezi
Masarykovým nádražím a západními

portály tunelů. Na trati Libeň–hlavní
nádraží bude z předpjatého betonu vybudována dvojkolejná estakáda Sluncová
délky 322 metrů navazující na východní
portál severního tunelu.
Na trati Praha–Turnov bude v km 3,319
tzv. tunelový most tvořen dvěma kotvenými stěnami s vetknutou deskou délky
přibližně 130 metrů a km 4,354 bude
nová železniční most spřažené ocelobetonové konstrukce délky 44 metrů
umožňující mimoúrovňové křížení této
trati s tratěmi Libeň–hlavní nádraží
a Česká Třebová–Praha. Mezi dominující objekty i je silniční estakáda Krejcárek–Palmovka délky asi 285 metrů odstraňující stávající úrovňové křížení trati
Praha–Turnov v ulici Pod Plynojemem.
Pro nová železniční a silniční tělesa jsou
v řadě míst navrženy opěrné a zárubní
zdi s přihlédnutím na místní poměry pro
dosažení požadovaných prostorových
poměrů. Celková délka těchto zdí činí
2615 metrů.

Nové spojení splňuje přísná kritéria
Na základě dokumentace o posouzení
vlivu stavby na životní prostředí z roku
1996 bylo rozhodnuto vést trati Libeň–
hlavní nádraží a Praha–Turnov v úseku
mezi Trocnovskou ulicí a oblastí Sluncová vrchem Vítkov dvěma dvojkolejnými
tunely. Důvodem řešení je minimalizace

dopadu železniční dopravy na obyvatelstvo a urbanizovanou krajinu. Oba dvojkolejné tunely jsou ražené, s hloubenými
úseky v blízkosti portálů. Délka ražených
částí činí 2401 metrů, délka hloubených
části je 280 metrů. Odvoz veškeré vytěžené rubaniny je proveden po železnici
tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování pražských komunikací nákladní
automobilovou dopravou.
Pro umístění technologických zařízení
tratí nového spojení bude v rámci stavby postaven bezobslužný objekt v lokalitě Balabenka. V blízkosti východního portálu bude zřízena trafostanice
pro elektrický ohřev výměn, osvětlení
a vystrojení tunelu, sloužící jako jeden
z nezávislých zdrojů napájení osvětlení
a větrání v tunelech. Pro dodržení limitních hodnot hladiny hluku ze železniční
dopravy na obyvatelstvo jsou na tratích
navržena protihluková opatření v podobě protihlukových stěn v celkové délce
2807 metrů a individuální protihluková
opatření u pozemních objektů v ulicích
Příběnická, Řehořova a V Mezihoří.
Veškeré nově vybudované trati a traťové
spojky budou elektriﬁkovány i vzhledem
k ekologii železničního provozu v městské zástavbě. Nosné prvky trakčního zařízení (stožáry) budou v centrální oblasti
z architektonických důvodů částečně řešeny atypickými konstrukcemi.
Výstavba si vyžádala demolici vybraných objektů. Většinou se jednalo o dnes
již nevyužívané a opuštěné stavby. Je
rovněž doprovázena sadovými úpravami, které uvedou stavbou narušenou
zeleň do původního stavu a navíc dojde
k rozšíření zelených ploch.
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TRAMVAJE V EVROPSKÝCH MĚSTECH

Jak to dělají
v Budapešti
hlavním městě Maďarska
ce můžete na obrazovkách prohlédnout,
jak rekonstrukce pokračuje kupředu.
Velkou odlišností MHD v Budapešti jsou
zastávkové jízdní řády. Nejen Praha, ale
i Budapešť se topí v záplavě automobilů,
takže spoléhat na jízdní řády bývá ošidné. Možná i proto jsou po většinou dne
uváděny pouze přibližné intervaly. Pokud je ale na jízdním řádu uveden konkrétní čas, nenechte se zmást. Tato past
na neznalé spočívá v tom, že jízdní řády
udávají jen odjezdy z konečných a je
nutné dopočítat čas konkrétní zastávce.
Často je ale problém zjistit, jak se vlastně
ta vaše zastávka jmenuje.
První problém na který našinec naraNaštěstí má Dopravní podnik snahu toto
zí, je jazyková bariéra. Maďarština je
řešit. Třeba formou certiﬁkovaných lioříškem, který jen tak nějaký cizinec
nek. Projekt s názvem BKV Plusz zavánerozlouskne. Naštěstí Budapešťský
dí do budapešťské MHD vyšší kvalitu.
dopravní podnik (zkratka BKV) tuto
Postupně se jednotlivé linky certiﬁkují,
situaci chápe a veškeré informača tedy skokově zkvalitňují. Co vlastně
ní materiály mají i anglickou verzi.
znamená BKV Plusz? Z letáků si můV Budapešti nejsou cizojazyčné inžeme přečíst, že jde o přesnější provoz,
formace luxusem, ale naprosto norpodrobnější jízdní řády, lepší vybavemální. V létě probíhá dost zásadní výní zastávek, provoz modernizovaných
luka metra v centru, kdy je za úplného
vozidel, která se denně čistí a podobně.
vyloučení provozu rekonstruována
Rozdíl mezi linkou BKV Plusz a běžnou
důležitá část trasy M2, otevřené roku
tuctovou linkou je opravdu znát. Jen ško1970. Díky kvalitním, srozumitelným
da, že je linek BKV+ zatím tak málo.
a hlavně dvojjazyčným informacím se
Pro cestování MHD je tu také důleživšak ve výlukovém chaosu neztratíte.
té vědět, že všechny zastávky jsou „na
V některých stanicích metra si dokonznamení“. A to ve stejném duchu, jako
v řadě západních
měst Evropy. Tedy
pro nástup není
nutné mávat, ale
stačí stát viditelně
na zastávce. Pro
výstup je však potřeba stisknout tlačítko. Tuto jedinou
nevýhodu bohatě
kompenzuje nejen
urychlení
jízdní
doby, ale také zahuštění počtu zastávek dle potřeby,
protože
alespoň
Linka 69 prochází sídlištěm s pozoruhodnými paneláky.

Budapešť je domovem dvou milionů lidí, a tudíž se může pyšnit rozsáhlým systémem městské dopravy. Najdete tu skoro
všechny dopravní prostředky,
které vás napadnou – metro,
tramvaje, trolejbusy, autobusy,
příměstskou železnici a dokonce
také dvě lanovky a jednu ozubnicovou železnici.
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Tramvaje Ganz ze 70. let 20. století
část se stejně projíždí. Také odpadá
zbytečné komplikování MHD, kdy se
musíte dívat na hodinky, abyste věděli,
jestli už máte mávat či ne. A samozřejmě odpadají i náklady na zjišťování,
zda zastávka může být na znamení
nebo nemůže. Pro tento systém je však
nutné hlásit název příští zastávky. A to
v Budapešti splňují, i když většina
vozového parku už dávno překročila
dobu své životnosti a neoplývá moderním informačním systémem. V těchto
vozidlech vyhlašuje zastávky řidič pomocí mikrofonu.
Když jsem u řidičů a jejich práce, nemají to tu lehké. Autobusáci kromě
hlášení zastávek ještě musí bojovat
s tragickým stavem vozovek. Na druhou stranu si za jízdy vesele kouří a díky nezničitelným Ikarusům s automatickou převodovkou si mohou dovolit
poněkud ostřejší jízdu. Na konečné
zastávce řidič nechá vozidlo v nástupní zastávce napospas cestujícím, uzam-

Konečná stanice expresních linek 7
a 173 u nádraží Kelenföld. Pro tyto
linky jsou vyčleněny speciální Ikarusy.

TRAMVAJE V EVROPSKÝCH MĚSTECH
kne kabinu a odchází kamsi na odpočinek. Cestující si tak mohou posedět
ve voze i před jízdou. Ti dobíhající si
mohou na digitálním panelu na modernějších zastávkách přečíst, kolik
minut či vteřin jim ještě do odjezdu
zbývá.
Dalším zpestřením, které v Praze také
nemáme, je hlášení a zobrazování
přestupů nejen u metra, ale u všech linek MHD. Systém také zjednodušuje
co nejmenší počet linek a díky tomu
i krátké intervaly. Na druhou stranu
je číslování linek chaotické a člověk
musí často přestupovat. K dobudování sítě metra kompletně chybí čtvrtá
trasa. Tu zatím suplují mohutné autobusové linky. Na této páteři se sjíždějí
linky 7, 7A, rychlíková 7 a rychlíková

Nejstarší tramvaje typu UV z 50. let 20. století

Velký autobusový terminál Moszkva Tér z návazností na metro i tramvaje.
Na levém břehu Dunaje najdete spíš novější vozidla.

Konečná Hüvösvölgy v kopcích nad Budapeští je rájem krátkých Ikarusů

173. Rychlíkových linek je v Budapešti mnoho a mají stejné číslo jako jejich
pomalejší sestry. Poznáte to podle červeného čísla linky. Rychlíková sedmička je rozeznatelná již z dálky, neboť
zde jezdí speciálně upravené červeně
zbarvené autobusy. Tento nejrychlejší
rychlík je mezi cestujícími oblíbený
a není divu. Linka zastavuje jen v těch
nejdůležitějších bodech a díky jízdním pruhům vyhrazeným pro autobusy, kterých je v Budapešti daleko více
než v Praze, je linka opravdu rychlá.
Rychlíkovým autobusům také bohužel
nahrávají pomalé a přestárlé tramvaje
(od roku 1985 nebyla zakoupena jediná
nová tramvaj kromě ojetých z Německa). Všechny tramvaje jsou obousměrné, protože většina linek není ukončena
smyčkou, ale pouhým kolejovým přejezdem. Zato se dají tramvajové trati
ukončit opravdu kdekoli.
Autobusovou linku potkáte i na pěší
zóně, kde se autobus jen o pár centimetrů míjí se sedícími hosty zdejší kavárny. Své místo má v Budapešti i mnoho
minibusových linek, rozložených rovnoměrně po celém městě. Na cyklisty
město pamatuje daleko více než v Praze – rozsáhlou sítí cyklistických komunikací. Bohužel městská doprava tvoří
pro cyklisty ještě větší bariéru než u nás
– s kolem se nesmí ani do metra. Celkově by se ale dal systém MHD hodnotit kladně, i když je vidět, že ﬁnančních
prostředků se tu trvale nedostává. Přesto je 50 nejnovějších kloubových autobusů vybaveno klimatizací, a to nejen
pro řidiče.

Zdroj DP Kontakt 11/2005, Filip Drápal, student dopravní fakulty ČVUT v Praze
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Cvičení na Barrandově

Podle slov vedoucího
jednotky hasičského
záchranného sboru DP
Ing. Michala Brunnera byla jednotka povolána na místo nehody jako posilová jednotka.
„Naši členové se účastnili evakuace
zraněných cestujících v tramvaji,
na což bylo potřeba hodně sil, pomocí nosítek byli cestující sneseni
po tramvajové estakádě do prostoru
Hlubočepy, kde probíhalo naložení zraněných do vozidel záchranné
služby.“ Kromě této mimořádné
události byl součástí cvičení i nácvik likvidace další mimořádky
– vykolejení soupravy.
Ověření způsobilosti tratě se uskutečnilo v čase plánované výluky,
kdy se zavedla náhradní autobusová doprava a nebyla ohrožena ani
plynulost dopravy a bezpečnost
cestujících.
Místo bylo pro obtížnost zásahu
vybráno úmyslně – atypický kolejový svršek na mostní konstrukci
prověřil lidi i techniku dokonale.
Podobná trať se totiž jinde v Praze
nenachází.
Cvičení tohoto typu a v takovém
rozsahu se uskutečnilo poprvé.
Podle dosavadních vyhodnocení
zvládli družstva své úkoly naprosto
profesionálně.
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Hořící tramvaj číslo 12 na tramvajové
trati Hlubočepy–Barrandov, kolem
led, sníh a nutnost evakuovat cestující bez využití přilehlých betonových
chodníků – to bylo zadání simulace,
která procvičila schopnosti šestnáctičlenného hasičského záchranného
sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy. Centrální dispečink po zmapování
situace podává instrukce hasičskému
záchrannému sboru, který přijíždí do
deseti minut. Za dvacet minut jsou
i těžce ranění v rukou lékařů a situaci
mají plně pod kontrolou.

Co přinese nová právní úprava v oblasti zdravotní způsobilosti
některých řidičů?
Nová právní úprava přinese především zpřísnění podmínek pro zdravotní způsobilost řidičů k výkonu jeho povolání nebo činnosti. Řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené
hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního
automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg, a řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí
autobus, je povinen se podrobit dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření
neurologickému včetně elektroencefalograﬁckého, a to tehdy, pokud vykonává
přepravu, která není soukromé povahy, pokud není přepravou za úplatu.
Tomuto vyšetření se musí podrobit řidič před zahájení m výkonu řidičské činnosti
a poté znovu před dovršením 50 let věku (nejdříve šest měsíců před jeho dovršením) a poté každých 5 let. Náklady spojené s tímto vyšetřením si každý řidič musí
hradit sám.
Co se stane, když řidič neabsolvuje povinné vyšetření nebo jeho vyšetření bude
hodnoceno jako nevyhovující? Tento řidič bude hodnocen jako „zdravotně nezpůsobilý“ a bude mu odňato řidičské oprávnění, jelikož toto vyšetření je součástí
posudku o zdravotní způsobilosti řidiče.
Pozor na to, že všichni řidiči, pro něž platí povinné zdravotní prohlídky, tedy i „neprofesionálové“ po dosažení 60, pak 65 a 68 let a poté každé dva roky, budou od
účinnosti nového zákona o silničním provozu, tedy od 1. července 2006, povinni
předkládat potvrzení o těchto prohlídkách při silničních kontrolách.

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ KALEIDOSKOP

Ulicemi Prahy budou jezdit tři stovky tramvají Porsche
Praha (ČTK) – Pražané se po roce 2009 budou vozit ve třech stovkách moderních tramvají s designem Porsche. Plzeňská ﬁrma Škoda Transportation, kterou
včera navštívil pražský primátor Pavel Bém, podepsala s metropolí dva kontrakty celkem na 310 vozidel.
Prvních 60 tramvají typu 14T je z poloviny nízkopodlažních – dvě tramvaje už
Praha má, dalších deset získá letos a zbylých 48 vyrobí podnik do roku 2009.
„S kvalitou vozů Porsche je hlavní město spokojeno,“ prohlásil Bém při prohlídce výroby tramvají a modernizovaných vozů metra v Plzni. Mluvil o zkušenostech se dvěma vozy Porsche, které jezdí po Praze od konce února.
Zbylých až 250 tramvají, které budou stoprocentně nízkopodlažní, Škoda teprve
vyvíjí a s jejich dodávkami začne v roce 2009. Do konce letošního roku bude
v Praze jezdit dalších deset škodováckých souprav.
První kontrakt představuje 3,5 miliardy korun. Druhý může v případě objednávky všech 250 vozů dosáhnut 18 miliard korun. „Podle mě je to horní hranice, co
si zatím můžeme dovolit,“ řekl Bém.

Parkování
na vyhrazených
místech

Na „invalidech“ se nevyplácí
parkovat, policie přitvrdila

Během jednodenní kontrolní akce
v sítích policie uvízl vysoký počet
provinilců.
Až pět tisíc korun pokuty může
dostat řidič, který parkuje na místě
pro invalidy. Přesto, že to je všeobecně známo, takové řidiče běžně
najdeme. Potvrzuje to jednodenní
akce, při které se pražští strážníci
zaměřili právě na špatně parkující
automobily.

171 hříšníků

Karlův most bude opraven
Plánovaná oprava Karlova mostu v Praze začne
až v závěru hlavní turistické sezony, nikoli v červenci, jak magistrát původně zamýšlel. Stavební
práce budou prováděny postupně tak, aby jen částečně omezily provoz na mostě.
Během zhruba dvouleté rekonstrukce bude vyměněna mostovka a přeloženo kamenné zábradlí
této významné historické památky. Náklady jsou
odhadnuty na přibližně 250 milionů korun. „Konečná cena vzejde z nabídek ve výběrovém řízení,“ řekl náměstek primátora Jan Bürgermeister.
„Pokud všechno půjde dobře a nenastanou nějaké
formální komplikace, tak by se mohlo v srpnu či
v září začít s opravou,“ uvedl náměstek.
Práce se budou provádět jen na určitém úseku mostu, a to šachovnicovým způsobem, aby
byl vždy zachován čtyřmetrový průchod pro pěší. Zařízení staveniště bude na řece, tak
jako při nedávné opravě pilířů, aby přeprava materiálu nezatěžovala provoz na mostě.
Až ve třetí etapě oprav se má postupně vyměnit veškerý zkorodovaný kámen z ostění oblouků i pilířů Karlova mostu. Termín nebyl zatím ještě stanoven a magistrát podle
Bürgermeistra na tyto vysoce odborné práce zatím nespěchá. Specialistům se také zatím
nepodařilo najít lom, z něhož by bylo možné těžit vhodný kámen na opravu. V hledání
kamene, který má být stejný jako ten, který byl použit ve středověku, budou pokračovat.

Během kontroly zaparkovaných
vozidel narazili strážníci na 171
automobilů, které neoprávněně
parkovaly na místech vyhrazených
pro invalidy. Nejvíce jich zjistili
ve druhé městské části.
Během dne bylo na místě uloženo
48 pokut celkem za 34 500 korun,
čtyři automobily byly odtaženy.
Jejich řidiči tak musí kromě pokuty zaplatit ještě 1300 korun za
odtah a další peníze za stání na
odtahovém parkovišti městské policie. Úřadům strážníci předají ke
správnímu řízení 10 případů.
Loni pražští strážníci zjistili
24 393 přestupků řidičů, kteří nerespektovali parkovací místa pro
vozy postižených lidí. Za poslední
čtyři měsíce letošního roku bylo
zjištěno přes devět tisíc podobných přestupků, z čehož přes 3000
bylo řešeno pokutami ve výši
2 832 900 Kč.
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Tunely změní celou dopravu
Investice ve výši 10 miliard přinese nejen zklidnění
dopravního ruchu, ale propojí i nádraží

Nejdelší dvoukolejný tunel v Česku stisknutím tlačítka „prorazil“ primátor Pavel Bém. Přes čtyřicet kilogramů trhaviny
rozmetalo posledních 39 metrů krychlových horniny, a otevřelo tak Jižní tunel pod Vítkovem. Ten je 1365 metrů dlouhý a dělníci z Metrostavu ho stihli vyrazit a opatřit základní
obezdívkou za necelý rok.

Obří tunel urychlí dopravu ve městě

Obří tunel je součástí takzvaného nového spojení, jež propojí
jak pražská vlaková nádraží, tak urychlí automobilovou dopravu ve městě.
První stavbu souvisící s novým spojením si mohli Pražané
vyzkoušet už loni v prosinci. Právě tehdy byla uvedena do
provozu estakáda mezi Ohradou a Palmovkou.
Do té doby projížděli lidé mezi Žižkovem a Libní klikatými
serpentinami a nekonečné desítky minut čekali při spuštěných
závorách. Nyní přejedou auta elegantní estakádou s protimrazovou úpravou během několika minut.

Proražený Jižní tunel propojí hlavní nádraží s Vysočany a Holešovicemi. Severním, jenž bude hotov již za měsíc, povedou koleje z hlavního nádraží do Libně. Na to vše se Pražané i mimopražští
občané mohou těšit koncem roku 2008.
Celkem nové spojení spolkne okolo deseti miliard korun a bude bezkonkurenčně nejdražší železniční stavbou v historii
Prahy.
„Od příjezdu prvního vlaku do Prahy v roce 1845 se toho na
železničním uzlu v hlavním městě příliš nezměnilo,“ připomíná primátor Bém jeden z důvodů, proč město vyprovokovalo zájem státu investovat takovou sumu. Podle radních
nové spojení není investicí, již by měla hradit Praha, a prozatím s tím vláda souhlasila. „Je to stavba, o které se uvažuje
více než sto let, zjednoduší propojení koridorů a je klíčová
jak pro rozvoj Prahy, tak pro zvýšení konkurenceschopnosti naší dopravy,“ řekl ministr dopravy Milan Šimonovský.
Přestavba, již odstartovala včerejší prorážka Jižního tunelu,
se totiž sice úzce dotýká Pražanů, ale má dopad pro dopravu
v celé republice.

Kamiony blokují sjezdy z D1
Kolony stojících kamionů u sjezdu z dálnice D1 na Jižní
spojku představují pro pražské řidiče jeden z nejpalčivějších dopravních problémů.
Tato situace je způsobena neschopností vnitřního městského okruhu, zejména Jižní spojky, pojmout obrovské
množství kamionů mířících do Prahy po dálnici D1, které pak stojí před sjezdem na Jižní spojku často i ve dvou
pruzích.

Značení na silnici zakazuje stání kamionům

Situaci může vyřešit až výstavba jižní části pražského okruhu, která kamiony odvede z přetíženého městského okruhu
a jehož stavba by měla začít koncem května. Jižní spojka je
nejzatíženější komunikací v Česku. Denně tudy průměrně
projede sto třicet tisíc aut a z toho je asi jedenáct tisíc těžkých nákladních aut.
Než bude okruh v roce 2009 dokončen, je potřeba kolonu
stojících kamionů usměrňovat i jinými prostředky, třeba
dopravním značením. První takové značení – žluté zkřížené
čáry – se už pokusně objevilo u sjezdu na Kačerově. Pokud se vytvoří kolona na D1, snažíme se pomocí žlutých
zkřížených čar vytvářet místo, kde kamiony nemohou stát,
a umožnit tak plynulý provoz ostatní dopravy. Tato místa
by měla ve zvýšené míře kontrolovat i dopravní policie.
To potvrzuje i Pavel Švrčula, šéf pražské dopravní policie.
„Nové dopravní řešení může zlepšit situaci. Uvažovali jsme
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i o omezení provozu a připravujeme instalaci dopravních
značek upravujících předjíždění kamionů. Ale Praze chybí
obchvat,“ říká Švrčula.
Podobně vidí řešení problému i Jan Heroudek, ředitel odboru dopravy magistrátu.
„Na křižovatce dálnice D1 a Jižní spojky se sjíždí většina
pražské dopravy. Křižovatka se nedá nafouknout a nelze ani
uzavřít průjezd přes Prahu nebo svést nákladní dopravu do
jednoho pruhu dálnice. Pomoci může jedině výstavba jižního okruhu mezi dálnicí D1 a Slivencem,“ upřesňuje ředitel
Heroudek.

PREVENCE KRIMINALITY

AUTOSTOP
Problematika autostopu je
aktuální po celý rok, no obzvlášť v létě nabývá na důležitosti. Celý problém se dá
shrnout do dvou slov: ano
– ne. Zdá se, že v zahraničí
je autostop poměrně běžný,
našich vyznavačů je poméně – vítězí neochota řidičů
zastavit a nejít zbytečně do
rizika. Řidiči také oprávněně
poukazovali i na skutečnost,
že mladí stopující nejsou pojištěni pro případ úrazu při
dopravní nehodě. Naopak,
mnozí řidiči si ani neuvědomují, že mohou odmítnout
pomoc, kterou někdo naléhavě na okraji silnice potřebuje.
A stejně tak, mnoho mladých
lidí nerado slyší rodičovské
kázání, že neštěstí se nepodává ruka. Přesto stopování
existuje a pro někoho znamená také volný styl nekonvečního myšlení. Rozumnější
stopaři vědí kam se postavit,
jak komunikovat s řidiči, jak
se obléct a dobře zapůsobit
a respektují pravidla bezpečného cestování, které si
i vzájemně sdělují, jak o tom
svědčí některé internetové
stránky. Protože prevence
není nikdy dost a i těchto několik řádek nemá nic jiného
na mysli.

a jeho záludnosti

Cestování autostopem se nedá časově naplánovat.
Cestování ve dvou je bezpečnější.
Stopujte pouze na bezpečných místech tam, kde řidič může zastavit
(ne na dálnici, v nepřehledných úsecích apod.).
Zjistěte nejdřív, kam řidič jede a až po prvním kontaktu se rozhodněte, zda s ním pojedete. Když se vám nebude líbit, můžete říct, že
cestujete někam jinam. I když bude řidič sympatický, pečlivě si zapamatujte jak se dveře otevírají.
V autě zatelefonujte někomu známému, že už jedete.
Určitě si zapamatujte registrační značku auta, vzhled řidiče.
Zásadně si sedejte na zadní sedadla. Musíte mít přehled o řidiči
a možnost vozidlo rychle opustit.
Nepřehlížejte sexuální narážky ani vulgarismy, či jiné neslušné chování. Snažte se
pod jakoukoli záminkou přimět řidiče zastavit a zmizet.
Pokud vás už obtěžuje, nezapomeňte na
strohé jednoznačné ne, nepanikařte a nenadávejte, abyste nezahnali protivníka do
úzkých.
Při pokusu o násilí či okradení použijte
nejlépe pěnové spreje či paralyzéry, klíče,
úder kabelkou, prvky sebeobrany či bojových umění, použití zbraně vždy v mezích
nutné obrany.
Po útoku na vaši osobu, pokud je to
možné, se snažte co nejdříve utéci
z dosahu zvrhlíka a věc oznámit policii. Potřebujete pomoc a také nejsou
nutné další oběti.
Vyvarujte se autostopu po setmění.
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RADY – TIPY – VÝLETY

Tip na výlet
Botanická zahrada hlavního města Prahy

Milovníci exotických rostlin mohou po celý rok v Praze navštívit jeden z nejkrásnějších skleníku na
světě „Fata Morgana“. Expozice moderně vybaveného skleníku Botanické zahrady hlavního města
Prahy je chlazená. Praha se tak řadí k několika málo městům, která disponují s takto náročnou technikou. Kromě této technické vymoženosti vás určitě nadchnou například kolekce vysokohorských druhů
masožravých rostlin – láčkovek.
K zahradě patří i vinice sv. Kláry
s kaplí. Na své si na procházce přijdou
i rodiny s malými dětmi: nedaleká
naučná stezka, přírodní park, dětská
hříště a archeopark je jistě zaujmou
a pobaví. A kdyby zbyly síly můžete
ještě nakouknou do nedaleké zoologické zahrady.
Do zahrady se dostanete z metra linky C – Nádraží Holešovice a pak autobusem č. 112 do stanice Zoologická
zahrada.

Zdraví za volantem
– letní rady řidičům
Stokrát opakovaná pravda se stává lží, tvrdí někdo.
A nemá pravdu. Léto nás vždy naláká na dlouhé
cesty a kromě zavazadel je vždy dobré „přibalit si“
a zopakovat několik dávno známých a trochu opomíjených rad.
● Nejezděte nonstop. Vystavujete se nebezpečí mikrospánku Obzvláště na dlouhých cestách si dopřejte dostatečný počet zastávek, dostatek spánku a odpočinku.
Neštvěte se za dovolenkou!
● Zacvičte si! Vyhnete se bolestím krční a bederní páteře.
● Dostatek vody. Stálý přívod neslazených tekutin snižuje únavu a přehřátí organizmu.
● Věnujte také zvýšenou pozornost namáhaným očím
a investujte do kvalitních brýlí z oční optiky. Ty za 120
korun vás správně neochrání a navíc nejsou dostatečně
bezpečné.
● Ošetřete si pleť krémem. Ideální je hydratační krém
s UV ﬁltrem.
● Vhodné oblečení a ponožky z přírodního materiálu
a obuv, která dýchá, rozhodně zpříjemní i několikahodinovou cestu za sluncem.
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Ilustrace zapůjčena od Vzdělávací agentury 1. VOX a. s.

Kunratice

Kunratice mají původ doloženy z roku 1287. Nacházejí se na jihu
Prahy. Připojení k Prze se dočkaly až v roce 1968. Dnes tvoří jednu z 57 městských částí hlavního města. Kunratice se ve 20. letech
minulého století hojně začaly osídlovat, a to si vyžádalo zavedené
hromadné dopravy. Díky blízkosti silnice (dnes II/603) získaly slušné silniční spojení. Chybějící železniční dopravu vyplnila poštovní
doprava koněspřežkami. Od roku 1925 jezdila nová autobusová linka Elektrických podniků hl. m. Prahy a patří mezi nejstarší autobusové linky Dopravních podniků. V letech 19441945 se do Kunratic
nejezdilo vůbec. Autobusy se do obce vrátily až v roce 1946. Od
roku 1950 má kunratická autobusová linka č. 114, v 70. letech byla
prodloužena do zastávky Šeberák a Kunratice získaly novou linku
165 do Modřan. . Od roku 1984 projíždí linka č. 197 po Kunratické
spojce do území na levém břehu Vltavy. Linka 272 (později nahrazena příměstskou linkou 332) spájela Betáň od roku 1992. Dnes jsou
Kunratice přímo propojeny, především sítí metra.

INFORMAČNÍ SERVIS DP

Trvalé změny v městské hromadné dopravě od 28. května
V rámci uvedení do provozu stanice metra Depo Hostivař na lince A, dochází od neděle 28.
května (celostátní termín změn jízdních řádů) ke změnám ve vedení linek městské hromadné
dopravy a regionální dopravy ve východní části města a přilehlé části Středočeského kraje.

Metro

Metro v úseku Skalka–Depo Hostivař pojede v pracovních
dnech v době od 7 do 19 hodin pouze každý druhý vlak. Intervaly mezi vlaky zde budou v ranní špičce přibližně 5 minut,
v dopoledním sedle 10 minut a v odpolední špičce přibližně
6 minut. V pracovní dny brzy ráno a večer a o sobotách a nedělích po celý den pojedou do stanice Depo Hostivař všechny
vlaky.

Autobusy

• V nově zbudovaném terminálu autobusové dopravy Depo
Hostivař budou ukončeny linky č. 163, 228, 229, 264, 265,
266, 268, 329, 364, 381, 382, 383, 387 a 393, které nebudou
zajíždět ke stanici metra Skalka.
• Pro linky č. 208, 212 a 238 bude zastávka Depo Hostivař nácestnou na jejich pravidelné trase, v terminálu Depo Hostivař
nebudou ukončeny.

• V terminálu u stanice metra Skalka budou ukončeny linky
č. 111, 138, 154, 194, 224, 271 a 277. Pro linky č. 145, 177
a 195 je zastávka Skalka nácestnou stejně jako dosud.
• Aby byla nahrazena přerušená přestupní vazba mezi linkami ukončenými u Depa Hostivař a linkami č. 145, 177 a 195
ve směru do Vysočan, bude zavedena nová linka č. 146 se
zastávkami Depo Hostivař (v Černokostelecké ulici)–Černokostelecká–Limuzská–Sídliště Malešice–Malešické náměstí
Pod Táborem–Spojovací–Balkán–K Žižkovu–Nádraží Libeň–Českomoravská. Linka bude v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů.
• Zastávka Hutní základna v Černokostelecké ulici bude pro
tramvaje i pro autobusy přejmenována na Depo Hostivař,
pro autobusové linky bude zastávkou na znamení.
V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů veřejné
dopravy dojde od zahájení provozu v neděli 28. května
2006 k dalším trvalým změnám:
1. Na linkách č. 138 a 224 bude zřízena zastávka Na Padesátém (v zastávce linky č. 195)
2. Linka č. 183 bude zastavovat též v zastávce Nad Jetelkou
(v zastávce linky č. 145).
3. Linky č. 194 a 271 zastaví při odjezdu ze Skalky také
v ulici Na padesátém (v zastávce linky č. 111).
4. Pro linky č. 381 a 387 bude zrušena zastávka Dolnoměcholupská a zřízena zastávka Na Návsi (v zastávce linky č.
329)
5. Pro linku AE (Nádraží Holešovice–Letiště Ruzyně) bude
zřízena nová zastávka Dejvická (v zastávce linky 218), ve
směru Letiště Ruzyně jen pro nástup a ve směru Nádraží Holešovice jen pro výstup cestujících.
6. Linka č. 506 nebude zajíždět do zastávky Kablo.
7. Pro linku č. 348 bude zřízena zastávka Fryčovická (v zastávce linky č. 140).

Z rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy se mění názvy těchto zastávek:
Původní název
Zborov
Dolnoměcholupská
Chudenická
Košířské náměstí
Poliklinika Petrovice
Rezlerova (směr Sídliště Petrovice)
Rezlerova (směr Na Vartě)
Sídliště Horní Měcholupy
Strančice, rozc. Všechromy
Strančice, rozc. Kašovice

nový název
Zborov – Strašnické divadlo
U Střediska (pouze Dolnoměcholupské ulici)
Toulcův dvůr
Kavalírka
Veronské náměstí (jen směr Na Vartě)
Wattova
Poliklinika Petrovice
Boloňská
Strančice, Všechromy
Strančice, rozc. Průmyslová zóna
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