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Více než tisícovka úředníků ze sedmnácti odborů magistrátu hl. m. Prahy našla nové zázemí ve Škodově paláci v Jungmannově 
ulici v Praze 1. Od října začal sloužit Pražanům nový moderní úřad o 29 tisíci čtverečních metrů celkové rozlohy. Rekon-
struovaná budova maximálně splňuje standardy obvyklé v zemích Evropské unie (např. moderní podatelna v přízemí řízená 
elektronickým pořadníkem, bezbariérový přístup, soustava sedmi výtahů apod.). V samotném Škodově paláci bude sídlí také 
odbor ochrany prostředí, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebo odbor živnostenský či odbor dopravy.

„Magistrát chce nabídnout občanům služby úřadu na bázi One Stop Shop. Pražané si konečně budou moci vyřídit všechny 
potřebné náležitosti na jednom místě, zatímco doposud museli kvůli roztroušenosti některých odborů magistrátu absolvovat 
cestu z jednoho konce Prahy na druhou.“

Magistrát v novém

Projížďku starou Prahou by si nechal líbit mnohý řidič. Je to už dávno, kdy se moto-
risté mohli nerušeně projíždět například i Staroměstským náměstím. Město se časem 
rozrostlo, aut přibylo. A také pěších zón. Historické jádro města se nejdříve zbavilo 
provozu tramvají, které narušovaly statiku domů v Celetné ulici. Moderní pěší zóna 
zde vznikla téměř před dvaceti lety. 
Také Karlův most si pamatuje silniční provoz. Dnes už málokdo uvěří, že ještě 
v roce 1964 se přes tento krásný most proháněly auta i tramvaje. V roce 1965 se 
dokončila rozsáhlá rekonstrukce Karlova mostu a automobilový provoz se sem už 
nikdy nevrátil. Karlův most se tak stal první neoficiální pěší zónou v Praze. První 
pěší zóna, posvěcená z moci úřední, vznikla v ulicích 28. října, Na Příkopě a Na 
Můstku v roce 1985. 
Metro postupně budovalo další odpočinkové zóny. Náměstí Republiky, které 
dosud bylo víceméně spíš křižovatkou, letos prochází velkou úpravou a změní se 
i dispozičně. Zmizí parkoviště, osadí se zeleň  spolu s novým osvětlením a zvětší se 
samotná pěší zóna.
Chodci i turisté určitě vítají klidná a upravené místa pro pěší, než ulice plné zapar-
kovaných aut. Magistrát už v předchozích letech reguloval dopravu na křižovatce 
Anděl nebo v části Vodičkovy ulice, Spálené a Jugoslávské. Plánuje, že i Smetano-
vo nábřeží po dostavbě severozápadní části městského okruhu bude vyhlášeno za 
pěší zónu a vstup bude povolen jenom tramvajím. Asi za čtyři roky tak z nábřeží 
mezi Národním divadlem a Karlovými lázněmi auta definitivně zmizí. Podobným 
způsobem by mohly být upraveny ulice na Letné nebo v dolní části Holešovic.
Je pochopitelné, že nové pěší zóny se nelíbí řidičům, kteří se tak musí naučit využívat 
průjezdní ulice, ale musíme si také uvědomit fakt, že město žije lidmi a nakonec i po 

všech možných úpravách 
bude Praha ve srovná-
ní s jinými evropskými 
vel koměsty pořád ještě 
postrádat chráněné kli-
dové pěší zóny. Chránit 
si unikátní historické já-
dro, vnímat Prahu nejen 
jako spleť komunikací, 
ale místo pro bydlení 
i odpočinek – takové 
moderní myšlení nám 
má být vlastní.
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Vrakům aut zvoní hrana
Tisíce vraků aut podle magi-
strátu nejen hyzdí ulice 
města, ale zabírají též par-
kovací místa. Ani Pražanům 
se nelíbí dosavadní legislati-
va, která připouští, že vraky 
jsou na místě až měsíce, než 
mohou být odtaženy. Magi-
strát proto navrhuje změnu 
zákona, která odstranění 
opuštěných vozidel urychlí.
„Částečně se to tím zlepšilo, ale nynější dvouměsíční 
lhůta, po kterou musí být vrak na ulici po vylepení výzvy 
k jeho odstranění, je neúnosná,“ řekl. „Budeme usilovat 
o to, aby vrak po vylepení výzvy mohl zmizet již po sed-
mi dnech, kdy by byl odtažen na sběrné místo a tam by 
zůstal do uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty. Poté by 
byl ekologicky zlikvidován,“ vysvětlil Rudolf Blažek.

O změnách bude město jednat s ministerstvy dopravy 
a životního prostředí s nově ustanovenou vládou. Pokud 
k dohodě nedojde, bude město změnu prosazovat samo.
„Vrakem je podle zákona o pozemních komunikacích 
vozidlo trvale technicky nezpůsobilé, bez ohledu na 
to, zda má, či nemá 
poznávací značku,“ 
poznamenal Blažek 
s tím, že majiteli, 
který takový vůz zane-
chal jeho osudu, hrozí 
až dvacetitisícová po-
kuta. Podle zákona 
o odpadech je navíc 
vlastník vozidla, které 
se stalo nepojízdným, 
povinen nechat je 
zlikvidovat u odborné 
firmy.

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

MUDr. Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

OHLASY Z MAGISTRÁTU

V ulicích metropole má přibýt 1000 strážníků
Po novém roce Pražané narazí na hlídky strážníků mnohem častěji než kdy jindy. Počítá 
s tím plán současného vedení města, který chce navýšit počet strážníků ze současných 
1700 na 2700.
„Doufám, že k nim přibudou i nějací státní policisté,“ řekl primátor Pavel Bém. Za posled-
ní čtyři roky vzrostl počet strážníků podle informací magistrátu  o třetinu, počet státních 
policistů asi o desetinu.
Provoz městské policie nyní stojí přes 800 milionů korun ročně, příští rok to má být o 250 
milionů korun víc. Primátor Bém uvedl, že i s posílením kamerového systému a zavedením programu, který dokáže sám 
zjistit, že se stal patrně trestný čin, budou příští rok náklady vyšší o 350 milionů korun. V Praze letos a příští rok přibude 
k nynějším 318 dalších 111 bezpečnostních kamer. Dalších 100 milionů korun by mělo jít na nové služebny strážníků.

Pražská MHD bude 
modernější
Prioritou hlavního města je moder-
nizace městské hromadné dopravy. 
Letos začnou Prahou jezdit nové 
nízkopodlažní tramvaje, příští rok 
magistrát uvolní stovky milionů 
korun na nákup nových autobusů.
Poměr MHD a individuální dopra-
vy je přibližně 60:40. Tento trend se 

magistrát snaží aspoň udržet. I proto se město připojilo k Ev-
ropskému  týdnu mobility. Jeho snahou bylo ukázat lidem ve 
velkoměstě výhody veřejné dopravy.
V příštím roce má být mj. modernizováno dalších 56 tramvají. 
Včetně kloubových, jimiž mohou lidé cestovat např. na lince 
1 nebo 24. Pět tramvají typu T3 bude navíc vylepšeno. Budou 
mít bezbariérový přístup, „řekl radní pro dopravu Radovan 
Šteiner“. Ještě letos začnou v Praze jezdit dvě takové tram-
vaje. Zatím je cestující využívají pouze v Liberci a Ostravě.
„Počítáme také s nákupem padesáti, možná dokonce sta 
nových autobusů,“ prozradil Radovan Šteiner.
Opomenuto nemá být ani metro. V příštím roce totiž projde 
modernizací  deset souprav pro trasu B. „Do tří let chceme 
odstranit z provozu všechny původní ruské vlaky. Ty totiž  
v béčku ještě stále jezdí,“ upřesnil radní.
Kromě obnovy vozového parku bude pokračovat výstavba 
metra z Ládví do Letňan, na niž uvolní hlavní město čtyři a půl 
miliardy korun. První cestující by se měli až do Letňan svézt 
v létě 2008.

Rudolf Blažek
náměstek primátora 

poznamenal Blažek 

Radovan Šteiner,
radní hl. m. Prahy
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KVALITA DOPRAVNÍCH SLUŽEB STOUPÁ

ANKETA SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH

V polovině června proběhla první anketa spokojenosti cestujících se službami metra. Její 
výsledky jsou zajímavé, nikoliv však překvapivé. Služby Dopravního podniku jsou na vy-
soké úrovni a většina respondentů této ankety je s nimi spokojena.

Anketa byla pro cestující připravena v rámci systému managementu jakosti v jednotce Provoz Metro. 
Její metodika vychází ze standardů kvality, které vycházejí 
z evropské normy ČSN EN 138 16 „Doprava – Logistika 
a služby – Veřejná přeprava osob – Definice jakosti služby, 
cíle a měření“. Měření spokojenosti zákazníků vychází ze 
smyčky jakosti služby a má dvě hlediska, hledisko zákaz-
níka a hledisko poskytovatele služba. Pohled cestujícího 
na nabízenou službu je vyjádřen právě v odpovědích na 
anketní otázky. Navíc byla cestujícím nabídnuta možnost 
připsat vlastní komentář.

V polovině června proběhla první anketa spokojenosti cestujících se službami metra. Její 
výsledky jsou zajímavé, nikoliv však překvapivé. Služby Dopravního podniku jsou na vy-
soké úrovni a většina respondentů této ankety je s nimi spokojena.

NAŠE
ANKETA

ZEPTALI JSME SE...
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KVALITA DOPRAVNÍCH SLUŽEB STOUPÁ

Vyhodnocení
Dvě pětiny cestujících se setkaly s uzavřením stanice a polovina z nich pociťuje, 
že nebyla dobře informována. Z cestujících na lince C jich tento pocit má jen 
méně než jedna desetina. S nefunkčním bezbariérovým zařízením má zkušenost 
19 % cestujících na všech linkách, 22 % na lince C a 30 % cestujících, kteří jsou 
starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP.

Spokojenost s informováním ve stanicích, ve vozech nebo při mimořádných 
událostech v metru vyjádřilo ve všech případech, a také v celé síti a také jen 
pro trať C zhruba 81 % cestujících. 82 % respondentů vnímá provoz metra 
jako přesný, tedy odpovídajících danému jízdnímu řádu. Nabízený jízdní řád 
považuje 64 % cestujících za akceptovatelný.

S arogantním chováním personálu ve stanicích se setkalo 12 % cestujících. 
Čistotu a upravenost pracovníků hodnotilo jako velmi dobrou 89 % respondentů. 
Stejnokroj považuje za důležitý 75 % cestujících. Vzhled stanic hodnotí jako 
výborný 93 % respondentů.

Pokud porovnáme odpovědi jednotlivých cestujících mezi sebou, tak získáme 
tzv. index originality v hodnotě 0,95. Výsledek 1,0 by znamenal, že se nenajdou 
žádní dva cestující, kteří by na všech 20 otázek ankety odpověděli zcela shodně. 
U respondentů cestujících převážně linkou C je tento index o něco nižší (0,92). 
Rozdílnost souboru odpovědí byla tedy značně velká. Jak již bylo uvedeno 
výše, kromě anketních otázek měli cestující možnost vyjádřit své názory. Této 
možnosti využily více než dvě třetiny respondentů. Zpracování těchto podnětů 
představuje velké (i mimopracovní) nasazení pracovníků oddělení Kontroly 
kvality, a proto výsledky této části ankety zveřejníme v některém z dalších vy-
dání PDM.

Na závěr bych rád za naše oddělení vyjádřil poděkování všem provozním 
pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a hlavně sběru samotné ankety. 
Výsledky snad potěšily každého z nás, a tak mohu na závěr říct, že jsme oprav-
du uskutečnili anketu spokojenosti a nikoliv „nespokojenosti“ našich cestu-
jících se službami metra, a tudíž pochvalu získali všichni pracovníci metra.

Autor Ing. Bc. Pavel Vančura, DP KONTAKT 8/2006

Mezi cestující byla anketa distribuová-
na dvěma informačními kanály. V jed-
nom z červnových vydání deníku Metro 
vyšla tištěná verze, jejíž sběr zajišťovali 
naši staniční provozní pracovníci. 
Druhou možností byla internetová ver-
ze na webových stránkách Dopravního 
podniku, jejíž součástí byl odpovědní 
formulář. Celkem se ankety zúčastnilo 
1 324 respondentů, z nichž 295 využilo 
tištěnou novinovou formu. Mezi respon-
denty bylo 84 % Pražanů a 16 % těch, co 
do Prahy dojíždějí. 79 % dotazovaných 
vyjádřilo, že rádi cestují metrem. 

Rozdělení cestujících podle toho, jakou 
linku metra nejvíce používají, je zčásti 
podobné skutečným počtům cestujících 
na jednotlivých linkách (výsledky 
přepravního průzkumu z roku 2004).
Vzhledem k tomu, že pro trať C zís-
kala jednotka Provoz Metro Certifikát 
Systému managementu jakosti dle 
normy ČSN EN ISO 9001:2001, byla 
data zkou mána jak celkově za celou 
síť metra, tak i odděleně pro linku. 
Výsledky však ukazují, že cestující jsou 
se službami na všech linkách spokojeni 
v zásadě stejně. Cestující jsou nejvíce 
nespokojeni s dlouhými intervaly na 
lince B, což je všeobecně známý prob-
lém a zcela pochopitelný.

ZEPTALI JSME SE...
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ROZŠÍŘENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Prodej jízdenek na příměst-
ských linkách
Na základě rozhodnutí Rady zastupitel-
stva hl. m. Prahy a smluv s okolními ob-
cemi pražského regionu došlo ke změně 
tarifního systému a odbavování cestu-
jících. Do systém Pražské integrované 
dopravy byl zapojen i Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost regio-
nálními linkovými autobusy řady 301 
až 399, které zajišťují dopravní spojení 
příměstských oblastí s Prahou a část je-
jich trasy je vedena mimo území Prahy.
Od 1. června 1996 při přechodu na 
nový odbavovací informační sys-
tém firmy MYPOL dochází k rozvoji
příměstských linek. Autobusy určené 
pro tento provoz byly vybaveny novým 
zařízením pro výdej jízdenek a cestu-
jící, který nemá jízdenku zakoupenou 
předem, si může jízdenku pro jednot-
livou jízdu zakoupit přímo u řidiče. 

PRODEJ JÍZDENEK ŘIDIČI AUTOBUSŮ 
V OBDOBÍ 1996 – 2006

Jízdenka zakoupená u řidiče a vydaná 
zařízením MYPOL pro výdej jízdenek 
je označená předepsanými povinnými 
údaji. Od roku 1996 do 31. března 2006 
bylo prodáno 10 229 027 kusů jízdenek 
v celkové hodnotě 103 007 527 Kč. V I. 
čtvrtletí roku 2006 bylo na jednotlivých 
provozovnách prodáno 317 410 kusů 
jízdenek v celkové hodnotě 4 241 710 
Kč. Nejnižší prodej jízdenek byl za-
znamenán v únoru, kdy celková tržba 
činila 1 297 186 Kč. Nejvyšší prodej 
jízdenek byl zaznamenám v měsíci 

Provozovna Tržby
Řepy 1 677 904 Kč
Klíčov 1 353 005 Kč
Kačerov 1 018 852 Kč
Hostivař 117 392 Kč
Vršovice 74 557 Kč
Celkem 4 241 710 Kč

Provozovna Tržby
Řepy 1 812 155 Kč
Kačerov 1 024 660 Kč
Vršovice 914 675 Kč
Klíčov 885 680 Kč
Hostivař 615 325 Kč
Celkem 5 252 495 Kč

Od roku 1996 do 31. března 2006 bylo celkem prodáno řidiči autobusů MHD 16 115 555 kusů jízdenek 
v celkové hodnotě 192 465 907 Kč. Zakoupení jízdenky přímo v autobusu u řidiče se již stalo samozřejmostí, 
ale nebylo tomu tak vždy, a proto je vhodné si připomenout, co tomu předcházelo.

březnu, kdy tržba za jízdenky dosáhla 
hodnoty 1 524 256 Kč. Podle výše tržeb 
za prodané jízdenky od nejvyšší hod-
noty k nejnižší lze provozovny seřadit 
dle tabulky.

Doplňkový prodej jízdenek 
na městských linkách
Dnem 1. května 2000 na základě rozhod-
nutí vedení Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, akciové společnosti a po projed-
nání s organizací ROPID byl zaveden 
do praxe doplňkový prodej jízdenek na 
městských linkách v nominální hodnotě 
9 Kč (základní přestupné zvýhodněné 
jízdné) a 15 Kč (základní přestupné 
plnocenné jízdné). Tato skutečnost 
umožňuje zakoupení jízdenky, pokud 
v okolí zastávky není jiná možnost 
na koupi cestovního dokladu. Řidiči 
autobusů byli vybaveni těmito jízden-
kami a byli hmotně zainteresováni na 
prodeji jízdenek. Za každou prodanou 
jízdenku obdrželi 1 Kč. K 1. červenci 
2005 byly ceny jízdenek zvýšeny na 
hodnoty 15 Kč a 25 Kč. Řidiči od 1. 
ledna 2006 obdrží za každou prodanou 
jízdenku 2 Kč.
Od roku 2000 do 31. března 2006 bylo 
prodáno 5 556 528 kusů jízdenek v cel-
kové hodnotě 90 458 380 Kč.
V I. čtvrtletí roku 2006 bylo prodáno 
na městských linkách celkem 215 985 
kusů jízdenek a za tyto jízdenky bylo 
vybráno od cestující veřejnosti celkem 
5 252 495 Kč.
Podle výše tržeb za prodané jízdenky od 
nejvyšší hodnoty k nejnižší lze provo-
zovny seřadit následovně:

Autoři Ing. Hana Tesařová, Ing. Jiří Pařízek, DP KONTAKT 8/2006
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ROZŠÍŘENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Na tramvajové zastávce si jeden z ces-
tujících prohledává peněženku i kapsy 
a marně pátrá po neoznačené jízdence. 
Protože v blízkosti zastávky není žádná 
trafika, kde by jízdenku mohl koupit,
odhodlává se k jízdě načerno. Obrázek 
dříve tak typický pro pražskou hromad-
nou dopravu začíná být skoro vzác-
ností.

Letos přibude 39 automatů
Dopravní podnik totiž reagoval na 
připomínky cestujících a začal zastávky 
povrchové dopravy vybavovat nový-
mi automaty na jízdenky. Letos jich 
v ulicích přibude zhruba třicet, o po-
lovinu méně automatů technici insta-
lují i v regionech kolem Prahy v rámci 
Pražské integrované dopravy.
Možností, kde si v Praze koupit jízden-
ku na tramvaj, bylo až do letošního 
roku pramálo. Zatímco stanice metra 
jsou vybaveny automaty a v autobusech 
lze zakoupit jízdenku u řidiče, cesta na 
tramvajovou zastávku byla pro cestující 
bez předplatního kuponu vždy riskantní. 
Pokud totiž cestující nezískal jízdenku 
od jiných lidí, musel jet načerno.
„V letošním roce vzniklo v Praze na za-
stávkách povrchové dopravy 17 nových 
stanovišť automatů, dalších 12 stanovišť 

Provozovna Tržby
Řepy 1 812 155 Kč
Kačerov 1 024 660 Kč
Vršovice 914 675 Kč
Klíčov 885 680 Kč
Hostivař 615 325 Kč
Celkem 5 252 495 Kč

Dopravní podnik letos na zastávkách tramvají a autobusů nainstaluje 
desítky automatů na jízdenky

Jízdenky budou na každém rohu

bylo dokončeno zhruba do konce září 
2006. Před dokončením je také 14 
dalších automatů v obcích kolem Prahy, 
kam jezdí autobusy Pražské integrované 
dopravy,“ potvrdila mluvčí Dopravního 
podniku Michaela Kuchařová.
„Zatímco v roce 2002 bylo z 311 
automatů jen 87 na povrchových 
zastávkách, v současné době jich je 
přímo na zastávkách už 196. Celkem 

jednotlivých zastávek a také podle toho, 
jestli mají cestující možnost koupit 
jízdenku pro jednotlivou jízdu jinde. 
V předprodejích Dopravního podniku 
nebo  trafikách,“ prozradila mluvčí.
Cestující kroky Dopravního podniku 
vítají. „Určitě je to dobře. Nejezdím 
tramvajemi často, ale stávalo se mi, že 
jsem musel jet načerno, protože jsem 
neměl kde koupit jízdenku.” To to je 
jeden z celé řady pozitivních ohlasů.
O automaty na jízdenky je mezi cestu-
jícími velký zájem. 

Automat přijde na 270 tisíc
Dopravní podnik si pro větší pohodlí 
cestujících sáhl hluboko do rozpočtu. 
Cena jednoho automatu je totiž 270 tisíc 
korun. Na dalších až 90 tisíc korun pak 
vyjde jeho instalace. Celkově městský 
dopravce letos do přístrojů investuje 
kolem 13 milionů korun.
Další desetitisíce korun si musí připravit 
na pokrytí nákladů spojených s jejich 
provozem. Na nemalé peníze přijdou 
také opravy automatů po útocích vandalů 
nebo zlodějů. „Automaty se samozřejmě 
stávají terčem vandalů, kteří nejčastěji 
poškodí přístroj tak, že ucpou otvory 
nebo ho posprejují. Vykrádání není tak 
časté, ale také jsme jich několik zazna-
menali,“ dodala Kuchařová.
Na druhou stranu se “zlodějem” občas 
stane i sám automat, když za vhozené 
mince nevydá jízdenku nebo nevrátí 
drobné. Poškození cestující se v ta-
kovém případě mají podle Kuchařové 
obrátit na telefonní linku 800 188 100 či 
267 310 176.

je dnes v provozu 462 automatů na 
výdej jízdenek, z toho je 231 automatů 
ve stanicích metra a 35 automatů je na 
záchytných parkovištích P+R,“ doplnila 
Kuchařová. Nové automaty tak potěšily 
cestující například na křižovatce Anděl, 
na konečné tramvají v Braníku nebo na 
zastávce Dvorce.
Dopravní podnik nevybíral lokality, 
kam umístit stanoviště automatů, náho-
dou. „Místa jsme vybírali podle zatížení 
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Prostory pro cestující a kabina 
řidiče
Skříň vozidla je tvořena kostrou z ne-
rezové oceli s ocelovým oplechováním, 
což bylo navrženo s cílem maximální 
odolnosti vůči korozi. Tyto panely jsou 
na svá místa lepeny, stejně jako okna. 
Panely vnitřního obložení jsou vyro-
beny z recyklovatelného plastu. Články 
jsou vzájemně spojeny průchozími 
kloubovými spoji, první kloub je tuhý 
na ohyb v podélné ose a v příčné je 
otočný, druhý je pohyblivý v každé 
ose.
Vstup do vozidla je řešen čtyřmi páry 
dvoukřídlých dveří o světlé šířce 
1 300 mm (první z nich s mechanickou 
nástupní rampou pro invalidní vozík) 
a jedním párem jednokřídlých dveří 
o šířce 700 mm – určeny pouze pro 
přístup do kabiny řidiče. Křídla dveří 
s elektrickým pohonem jsou předsuvná 
a otevírána mohou být buď centrálně 
řidičem nebo individuálně cestujícími 
při použití vnějších a vnitřních tlačítek. 
Nástupní prostory v úrovni 350 mm nad 
TK jsou vhodné pro nástup a výstup 
z vyvýšených ostrůvků a nástupišť nebo 
přímo z úrovně vozovky.
Nástupní prostory jsou prostorné, 
umožňující rychlou výměnu cestu-
jících. Ve článcích s pojezdem jsou 
sedadla umístěna podélně a pod nimi 
jsou instalovány skříně s různým 
zařízením (např. tlakové mazání okolků, 
odbrzďovače). V nízkopodlažních čás-
tech jsou sedadla umístěna příčně 
a upevněna k bočním stěnám pro 

Částečně nízkopodlažní tramvaj
                                  Škoda 14 T

snadnější čištění podlahy. Na sedadlech 
je čalounění umožňující jeho rychlou 
výměnu v případě nutnosti chemic-
kého vyčištění. Víceúčelové prostory 
umožňují přepravu invalidních vozíků, 
dětských kočárků atp. Podlaha je po-
kryta snadno čistitelným materiálem 
s protismykovým povrchem.
Vytápění je elektrické, topná tělesa jsou 
zapuštěna do bočnic. Ve vozidle je in-
stalován informační systém s textovými 
panely, na kterých se zobrazují zprávy 
o trase a zastávkách (známý např. z vo-
zidel T3R.P). Na čele a bocích vozidla 
se nachází textový panel zobrazující 
cílovou stanici a číslo linky, na zadním 
čele jen číslo linky. Na boku je ještě 
displej informující o pořadí linky. Ka-
merový systém disponuje kamerami 
uvnitř i vně vozidla.

V roce 2006 Dopravní podnik hlavního města Prahy 
(DPhlmP) vypsal veřejnou obchodní soutěž na 20 nových, 
částečně nízkopodlažních tramvají. Sešlo se v ní několik 
předních výrobců tramvají, přičemž dopravní podnik 
jako nejvhodnější shledal nabídku společnosti ŠKODA 
TRANSPORTATION s cenou cca 59 mil. Kč za jedno vo-
zidlo. Smlouva byla podepsána následující rok včetně opce 
na dalších 40 kusů. První dvě tramvaje typu 14 T, ev. č. 9111 
a 9112, dorazily do Prahy na konci roku 2005 a v současné 
době operují z vozovny Motol. Ještě v průběhu tohoto roku 
má následovat desetikusová série, dalších patnáct vozidel 
pak má být dodáno v roce 2009 a poslední tři v roce 2010.

Nejvýraznější odlišností typu 14 T od 
předchozích modelů tramvají Škoda 
je jistě nový vzhled, pocházející ze 
studia Porsche Design. Ostatní čás-
ti vývoje a výroby se již realizovaly 
výhradně v rámci České republiky. 
Tramvaj 14 T je jednosměrné pěti-
článkové vozidlo, z 50 % nízkopod-
lažní. Konstrukce je řešena tak, aby 
tramvaj mohla být provozována jak 
na klasických městských linkách, tak 
i na předměstských rychlodráhách.
Spočívá na třech podvozcích a má 
poháněné všechny nápravy. Neo-
točné podvozky jsou instalovány 
pod první, třetí a pátou sekcí. Druhá 
a čtvrtá sekce jsou jimi nesené a jsou 
vzájemně loubově spojeny. Podla-
ha nízkopodlažní části je v úrovni 
350 mm nad TK a vyvýšená část 
nad podvozky je od nízkopodlažní 
části oddělena jedním schodem. 
Dimenzování všech důležitých systé-
mů umožňuje spolehlivý provoz při 
všech povětrnostních podmínkách na 
sklonech až 85 %, což představuje 
dostatečnou hodnotu, neboť maxi-
mální stoupání v pražské tramvajové 
síti, konkrétně v Trojské ulici, činí 80, 
2 promile.

Obecný popis



9

MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU

Značně prostorná kabina řidiče je od pro-
storu pro cestující oddělena průhlednou 
příčkou. Ze svého sedadla má tedy 
řidič nejen dobrý výhled před sebe, ale 
také za sebe, přes celou délku tram-
vaje. Vybavení kabiny je konstruováno 
s ohledem na současné ergonomické 
a bezpečnostní požadavky. Optimální 
pracovní podmínky ve všech ročních 
obdobích zajišťují topení a klimatizace 
stanoviště.
Vozidlo se ovládá ručním řadičem, 
umístěným po levé ruce řidiče. Navíc je 
vybaveno systémem, který na základě 
natočení článků omezuje maximální 
rychlost vozidla (zároveň je zobrazena 
na rychloměru). Též je vybaveno tem-
pomatem pro dodržení navolené ry-
chlosti, to je pro řidiče výhodné např. 
na dlouhém klesání z Barrandova, kde 
platí omezení rychlosti na 30 km/h.

Uvedení do provozu
První tramvaj 14 T dorazila z Plzně do 
Prahy v noci 10. 12. 2005. ŠKODA 
pak zorganizovala její veřejnou prezen-
taci, která se konala dne 13. 12. za 
účasti zástupců výrobce, radnice, médií 
a DPhlmP, jež pak mohl s novou tram-
vají absolvovat ukázkovou jízdu po 
pražských ulicích. Následně pak začalo 
postupné školení řidičů.

Do zkušebního provozu s cestujícími 
byl typ 14 T, přesněji tramvaj č. 9111, 
prvně nasazen na lince č. 3 dne 28. 
1. 2006. ŠKODA pak zorganizovala 
veřejný průzkum a dospěla k výsled-
ku, že až 80 % cestujících je s novými 
tramvajemi spokojeno. Jednou z mála 
nezvyklých skutečností, na niž si ces-
tující postupně přivykají, je určení 
prvních dveří výhradně pro řidiče.
Vůz 9112 je však momentálně mimo 
provoz, neboť dne 6. 9. 2006 měl ne-
hodu na zkušební trati Ústředních dílen 
v Hostivaři, a to během zkoušky zkratu 
na troleji v průběhu brzdění. Příčina ne-
hody v době uzávěrky nebyla známa.

Následníci 14 T
Dopravní podnik MPK Wroclaw 
nedávnou ŠT objednal sedmnáct tram-
vají typu 16 T, což je obdoba vozidel 
14 T, rovněž nesoucí tvář Porsche De-
sign. Zásadní rozdíl mezi těmito tram-
vajemi je v tom, že střední podvozek 
pro polského provozovatele není hnací, 
což vychází ze skutečnosti, že wro-
clawská tramvajová síť není zdaleka 
tak „kopcovitá“ jako pražská. Pozi-
tivním důsledkem této úpravy je, že bez 
trakčního zařízení pod třetím článkem se 
plocha nízké podlahy rozšíří na 65 %.
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Lanovka oslavila 115. narozeniny 
Po třech měsících oprav začala dráha na Petřín opět vozit návštěvníky
k oblíbenému bludišti a rozhledně
Lanovka slaví letos 115. narozeniny a Dopravní podnik hl. m. Prahy 
se je rozhodl oslavit zároveň s jejím znovuotevřením. Letní výluku si 
vyžádala nezbytná oprava opěrných zdí podél trati lanové dráhy a dvou 
jejích mostů. „Během rekonstrukce stavbaři nevyhovující části zdi roze-
brali, zajistili i jejich statiku a odvodnění,“ řekl radní Radovan Šteiner. 
Náklady na opravy překročily na 60 milionů korun. Většinou byly 
uhrazeny ze strukturálních fondů Evropské unie. „Rekonstrukce lanové 
dráhy je jedním z případů, jak Praha dokázala využít zdrojů z evrop-
ských fondů a prostřednictvím nich zajistit spolufinancování tak náklad-
né stavby,“ vysvětluje primátor Pavel Bém.
Uzavření lanovky během turistické sezóny mělo i své negativní dopady, 
především se snížila návštěvnost 
bludiště a petřínské rozhledny při-
bližně o 60 000 návštěvníků, jak 
to potvrzuje i jejich provozovatel 
Pražská informační služba.
Současná rekonstrukce je teprve 
třetí velkou rekonstrukcí lanovky za 
uplynulých 115 let jejího provozu. 
První rekonstrukcí prošla lanovka ve 
třicátých letech a druhou si vyžádal 

sesuv podmáčeného petřínského svahu v roce 
1965, který přerušil provoz lanovky na dlouhých 
dvacet let. Poslední rekonstrukce tratě zaručuje, 
že další desítky let bude trať vozit Pražany 
i návštěvníky.

Uzavření lanovky během turistické sezóny mělo i své negativní dopady, 

VÝROČÍ NA KOLEJÍCH

své kulatiny, a to jak lanová dráha na Petřín, tak i pamětníky nezapomenutá 
trolejbusová doprava, i když doba její slávy je už minulostí.

KOLEJOVÁ HROMADNÁ DOPRAVA V PRAZE SLAVILA

70 let od zašlé slávy trolejbusů v Praze
Město se rozhodlo před 70 lety zavést nové dopravní vozi-
dlo do městské hromadné dopravy. Dne 29. srpna 1936 začal 
provoz první trolejbusové linky od Střešovické vozovny přes 
Bořislavku ke kostelu sv. Matěje v Podbabě. Trať měřila 3,5 
kilometrů. „Novinku v pražské hromadné dopravě si lidé 
ohromně oblíbili. Trolejbus totiž jezdil velmi tiše, kapacitně 
lehce předčil tramvaj a oproti autobusu, který do vzduchu vy-
pouštěl páchnoucí zplodiny, byl velmi ekologický,“ vyjmenoval 
hlavní výhody historik Pavel Fojtík a dodal, že přednosti tro-
lejbusu Pražané ocenili hlavně při jízdě kopcovitým terénem.
Trolejbusy typu Praga, Tatra a Škoda Plzeň, které v Praze v ná-
sledujících letech brázdily pražskými ulicemi čím dál častěji. Největší rozmach zaznamenala trolejbusová doprava po druhé 
světové válce, v roce 1959 dosáhla délky 56,9 km tratí. V provozu bylo 11 linek, k dispozici bylo 145 trolejbusů
Šedesátá léta byla svědky náhlého úpadku této dopravy, skutečná příčina však není dosud oficiálně objasněna Naposledy 
projely Prahou 15. října 1972 ze Strahova k vinohradské Orionce. Možnost opětovného zavedení trolejbusů v Praze je ale 
minimální.
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Pražané jezdí MHD nejvíc v Evropě

Nikde jinde v Evropě nejezdí hromadnou dopravou více 
lidí než osobními auty tak, jak je tomu v Praze. Zatímco 
za volant sedne každý den 43 procent Pražanů, celých 
57 procent odejde na zastávku veřejné dopravy.
Ve srovnatelných evropských městech je tento poměr opačný. 
Například v německém Stuttgartu používá k cestě po městě osobní 
auto 58 procent lidí, v Drážďanech 65 procent, ve francouzském 
Nantes dokonce plných 80 procent.
Podle představitelů města lidé dávají přednost autobusům, tram-
vajím či metru před osobními auty především kvůli časové výhod-
nosti.
Z historického hlediska nedává Praha řidičům mnoho příležitostí 
dostat se do centra nebo přes centrum rychle a bez potíží. Zatímco 
metrem nebo tramvají se dostanete všude a mnohem rychleji. 
Důležitým faktorem, který Pražané před cestou do práce zohledňují, 
je i vysoký komfort cestování a nízká cena jízdného. Pražská 
podzemní dráha je například považována za jednu z nejčistších.

Aby byla veřejná dopra-
va pro cestující lákavá, 
vyžaduje to obrovské 
finanční náklady. Město 
každoročně provoz do-
pravců dotuje více než 
osmi miliardami korun, 
což je zhruba 70 procent 
všech nákladů. Zbytek 
zaplatí cestující na 
jízdném. Stejný objem 

peněz dává město každý rok na výstavbu nových tras metra, obno-
vu tramvajových tratí a obnovu tramvají a autobusů.
Magistrát i vedení Dopravního podniku věří, že zájem o hromad-
nou dopravu nepoklesne ani po dostavbě městského silničního ok-
ruhu, který by měl významně odlehčit dopravě v centru. Přestože 
nemalý počet cestujících přiznává, že autobusům nebo tramvajím 
dávají přednost před autem jen kvůli ucpaným ulicím.
Hlavní nárůst automobilové dopravy už máme za sebou. Jezdit 
MHD není ostuda ani znak sociální slabosti. Po zpoplatnění vjezdu 
do centra se význam hromadné dopravy ještě zvýší.

PRAŽANÉ PREFERUJÍ MHD

jízdném. Stejný objem 

Důležitým faktorem, který Pražané 
před cestou do práce zohledňují, 

je i vysoký komfort cestování a nízká 
cena jízdného.

Cestující v Evropě Podíl lidí, kteří jezdí MHD
Praha 57 %
Stuttgart 42 %
Atény 39 %
Lisabon 38 %
Drážďany 35 %
Edinburgh 35 %
Štýrský Hradec 26 %
Nantes 20 %
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PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ – SERIÁL

Zrod
Společnost Dráhy císaře Františka Jo-
sefa I. měla za úkol propojit již existu-
jící tratě s novým spojením mezi Prahou 
a Vídní. Roku 1872 v blízkosti nádraží 
Dráhy císaře Františka Josefa byla na 
samostatné stanici ukončena od severu 
Turnovsko-kralupsko-pražská dráha. 
Obě nádraží brzy splynula. Rovněž 
byla zprovozněna Pražská spojovací 
dráha v trase Smíchov (Česká západní 
dráha) – Praha (dnešní hlavní nádraží) 
– Hrabovka (napojení na Severozápadní 
dráhu), čímž došlo k propojení nádraží 
čtyř různých společností.
Původní budova nádraží byla postavena 
v novorenesančním slohu podle návrhu 
Ignáce Ullmanna a Antonína Barvitia 
a byla dokončena v roce 1871. Zpočátku 
jezdilo mezi Prahou a Vídní šest os-
obních a dva nákladní vlaky za den. 
Během několika let nádraží získalo spo-
jení se všemi drahami ústícími do Pra-
hy a počet osobních i nákladních vlaků 
rychle rostl. Nádraží již nestačilo, bylo 
nutné vybudovat nové ústřední nádraží 
pro osobní dopravu v Praze.
 

Rekonstrukce 1901–1909
Začátkem dvacátého století bylo nádraží 
zrekonstruováno a zvětšeno. Nová 
hlavní budova v secesním slohu byla 

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Dnešní železniční stanice Praha hlavní nádraží byla uvedena do provozu v prosinci 

1871. Prvního vlaku z Vídně do Prahy však využilo pouze devět cestujících. 

postavena v letech 1901–1909 podle 
návrhu architekta Josefa Fanty. Kopu-
lovitý vestibul zdobí sochy F. Krauma-
na, J. Pikarta, B. Šimonovského a práce 
malíře J. Fröhlicha. Po stranách jsou 
dvě věže zdobené alegorickými plas-
tikami Stanislava Suchardy a Hanuše 
Folkmanna. Na jižní věži s hodinami 
vytvořil Čeněk Vosmík sochy Géniů 
držících zeměkouli. Dekorativní 
sochařskou výzdobu fasády i interiérů 
doplnil Ladislav Šaloun, nástěnné 
malby dvorských místností jsou dí-
lem Václava Jansy a Viktora Strettiho. 
Po stranách vestibulu jsou dvě patrová 
křídla, v nichž jsou restaurace, kanceláře 
provozu a ubytovna, v pravém křídle 
je reprezentační sál a bývalý císařský, 
dnes prezidentský salonek se secesním 
vybavením a dekorací stěn (dřevěné ob-
klady, malby, štuky, zrcadla). 
Byly vybudovány podchody a kolejiště 
bylo zastřešeno dvěma ocelovými oblou-
kovými konstrukcemi o rozpětí 33,3 m 
a výšce 18 m, jejichž autory byli J. Mar-
janko a R. Kornfeld. Pod zastřešením 
jsou nástupiště číslo 1 až 4, nástupiště č. 
1A je mimo hlavní zastřešení vysunuto 
k vinohradskému kolejišti.

Jeden z prvních snímků od Františka Fridricha, začátek 70. let 19. století

Názvy nádraží
1871 Praha nádraží Františka 
Josefa I.
1919 Praha Wilsonovo nádraží
1940 Praha hlavní nádraží 
1948 Wilsonovo nádraží
1953 Praha hlavní nádraží. 
1990 byl do názvu Praha hlavní 
nádraží připojen doplněk nádraží 
prezidenta Wilsona. 
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PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ – SERIÁL

Rekonstrukce po II. světo-
vé válce
Po druhé světové válce byla trať na 
Smíchov zdvojkolejněná a byl postaven 
druhý tunel. Roku 1926 byla dokončena 
jednokolejná spojka Vítkov-Libeň 
(horní nádraží), která doplnila jedno-
kolejnou spojku druhou stranou kopce, 
přes Hrabovku, z roku 1872.

Rekonstrukce 1972–1979
Značná část parku před nádražím 
(s jezírkem a skalkou) ustoupila nové 
odbavovací haly v letech 1972–1979 
podle projektu Josefa Dandy, Jana 
Bočana a Aleny a Jana Šrámkových. 
Propojila se Fantovy secesní budova 
s novou odbavovací halou. Hala o ro-
zloze 18 200 m2 je z kovu a skla.
Z haly jsou vstupy do metra trasy C stan-
ice Hlavní nádraží, která byla otevřena 
v r. 1974. Nad halou vede severojižní 

dostane na 30 let do pronájmu, podle 
návrhu českého architekta Patrika Ko-
tase. Má být autenticky rekonstruována 
secesní i moderní budova a přebudován 
park před budovou. Odbavování cestu-
jících se má přiblížit letištnímu, první 
nástupiště má být přebudováno na 
promenádu, ve Fantově budově má být 
obnovena restaurace a nádraží se má 
při zachování dopravních funkcí změnit 
v obchodní galerii. Magistrála se má 
změnit v městský bulvár s povrcho-
vými přechody. Úpravy mají začít na 
konci října roku 2006 a trvat přibližně 
tři až čtyři roky.

magistrála, jejíž oba směry se zde spo-
jují. V letech 1983–1989 byla také 
dokončena stavba třetího vinohradského 
tunelu na jižní straně nádraží a v roce 
1993 a 1994 přibyla tři další nástupiště 
s čísly 5 až 7, která mají samostatná 
plochá zastřešení. Přestavba severního 
(východního) kolejiště hlavního nádraží 
byla dokončena v roce 2005.

Současnost
Technický stav nádraží je na přelomu 20. 
a 21. století špatný, a proto se plánuje 
rozsáhlá rekonstrukce s rozpočtem nad 
650 milionů korun. Garantem je italská 
společnost Grandi Stazioni, která nádraží 
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PRAŽSKÉ MOSTY – SERIÁL

Železobetonový Jiráskův most leží na 
jižní straně od nejstarších kamenných 
a visutých mostů na Vltavě. Jeho zrod 
ovlivnila skutečnost, že Palackého most 
na konci devatenáctého století už nedis-
ponoval dostatečnou dopravní kapaci-
tou. A také k tomu přispěla skutečnost, 
že celá oblast Smíchova se v té době 
neustále rozvíjela.
Plány na výstavbu nového mostu 
se začaly objevovat již před první 
světovou válkou. Most se při svém 
vzniku od počátku potýkal s nepřízní 
osudu. Největším problémem bylo jeho 
umístění. 
Jeden z prvních návrhů, o kterém se 
poměrně velmi dlouho mluvilo, byl 
návrh, že by most mohl vést z Mys-
líkovy ulice do ulice Jakubské (dnes 
Pavla Švandy ze Semčic), Smetanovy 
nebo na prostranství před blokem mezi 
oběma těmito ulicemi. Tato koncepce 
zohledňovala fixování osy mostu. 
Nejvýhodnější možností se zdála být 
na smíchovské straně třetí varianta, 
která byla nakonec přijata. Vše bylo 
naplánováno tak, že když se stavěly 
zdi Masarykova nábřeží, začalo se 
i s výstavbou opěr mostu z Myslíkovy 
ulice. Bohužel zbytečně. Tyto opěry 
zůstaly nevyužity, dnes jsou k vidění 
z terasy kavárny Mánes. 
V roce 1908 se poprvé objevily po-
chybnosti o správnosti připravovaného 
mostu a navržena byla nová koncepce. 

JIRÁSKŮV MOST

Plánovaný most měl tentokrát vést 
z ulice Resslovy. Tato úvaha měla 
zpočátku plno odpůrců, kterým se 
nelíbilo, že most by ležel blízko Palacké-
ho mostu, by byl o 45 m delší a domy 
na smíchovském předmostí by tak 
byly téměř 3 m zasypány. Ale hlavním 
problémem nakonec byl barokní 
Dienzenhoferův pavilón, který byl zne-
hodnocen již stavbou nábřežních zdí. 
Rozpory této koncepce byly vyřešeny až 
v roce 1928, kdy se definitivně rozhod-
lo, že most povede z Resslovy ulice. Na 
základě soutěže byli vybráni architekt 
Vlastislav Hofman a inženýr František 
Mencl. Nový most měl podle plánu 
končit v Dienzenhoferových sadech, 
jejichž součástí byla také Botanická 
zahrada, kde stál už zmiňovaný barokní 

pavilón. Před stavbou bylo rozhodnuto, 
že pavilón bude posunut o 110 m proti 
proudu Vltavy, a tak se ho podaří zachrá-
nit. Nenašla se však žádná pojišťovna, 
která by v případě neúspěšného přesunu 
uhradila vzniklé škody a pavilón byl 
proto zbourán. V celé své impozantní 
šířce byl most dokončen 27. 10. 1933, 
kdy v předvečer 15. výročí obnovené 
samostatnosti státu zazářila světelná 
barevná fontána s kašnou na pravém 
předmostí. To bylo vlastně jediné efekt-
ní zakončení stavby dosud nejširšího 
mostu v Praze, na jehož dopravní služby 
si Praha už do té doby zvykla, podobně 
jako se smiřovala s různými opravami 
i po jeho dokončení. 

(Podle O. Fischer: Pražské mosty, Praha 1985)
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MALÁ JUBILEA

Útvar vznikl 1. července 1956 jako 
„Speciální pohotovostní jednotka“ 
(SPJ). Sídlil tenkrát v Praze 1 a měl 
140 příslušníků VB. Jednotka působila 
na celém území Prahy. Na svou dobu 
byla velice dobře vybavena a v depu 
se skvěly také JAWY 500. Od počátku 
své existence byla motorizovaná jed-
notka mezi Pražany populární a už 
za devět let od svého vzniku se útvar 
rozšířil a disponoval dobře vycvičenou 
pořádkovou jednotkou.
V roce 1965 byl útvar přejmenován 
na „Pohotovostní jednotku“ (PJ) Od-
boru pořádkové služby Městské správy 
VB Praha a stav jejích příslušníků byl 
opětovně navýšen na 210. V roce 1970 
se útvar přestěhoval na Karlovo náměstí 
v Praze 2, kde v roce 1978 sloužilo 149 
příslušníků VB. Postupně se měnil též 
vozový park. Starší modely začala na-
hrazovat vozidla tovární značky Volha. 
Pro potřeby pořádkových jednotek byl 
útvar vybaven zásahovými vozidly 
typu Robur a také vodním dělem z pro-
venience bývalé NDR. 
V té době byl útvar PJ jediným 
pražským útvarem, který byl schopen 
postavit dobře vycvičenou pořádkovou 
jednotku. 
Bezpečnostní situace si koncem 70. let 
vyžádala další reorganizaci – vzniká 
Pohotovostní motorizovaná jednotka 
MS VB Praha. Útvar byl přemístěn 
do Ďáblické ulice a měl tři roty hlíd-
kové služby, rotu silniční kontroly, četu 
psovodů i vlastní autodílnu a pracoviště 
spojařů. Na rekonstrukci zchátralého 
objektu, který byl mnoho let opuštěný, 
se kromě řemeslníků podíleli také sa-
motní příslušníci VB, kteří zde odpra-
covali stovky brigádnických hodin.
Koncem 80. let byla z příslušníků 
sloužících u tohoto útvaru zřízena sku-

Pohotovostní motorizovaná jednotka slavila padesátku
Padesáté výročí vzniku oslavila v červenci Pohotovostní motorizovaná jednotka Policie České republiky.

pina, která prošla speciálním výcvikem 
a byla určena k likvidaci nebezpečných 
pachatelů. Z ní se počátkem 90. 
let vytvořila 3. rota PMJ, do které 
byli postupně zařazováni zkušení 
a fyzicky zdatní policisté PMJ. Na-
konec byl změněn i její název a rota 
byla přejmenována na Zásahovou jed-
notku, která byla vzorem pro vytvoření 
podobných jednotek na všech krajských 
správách v celé ČR. Tato jednotka se 
ale v průběhu 90. let od PMJ odtrhla 
a začala fungovat samostatně stejně jako 
četa psovodů a rota silniční kontroly. 
Postupně se rozšiřovala počítačová síť, 
bylo vybudováno operační středisko 
a zřízeno vlastní lustrační pracoviště. 
K poslední reorganizaci došlo v lednu 
2004, kdy byl útvar rozšířen o další 
dvě oddělení a tudíž se navýšil i počet 
policistů. V současnosti je Pohotovost-
ní motorizovaná jednotka jediným útva-
rem tohoto druhu v republice. Mezi 
služební povinnosti policistů patří také 
potírání trestné činnosti, zajišťování 
prostředků používaných při páchání 
trestné činnosti. Inspektoři PMJ pátrají 
po hledaných a pohřešovaných osobách 
a vozidlech, podílejí se na zákrocích 
v rámci jednotek integrovaného zá-
chranného systému. Pátrají též po hle-

daných a pohřešovaných osobách. Výz-
namnou měrou se podíleli na zajišťování 
úkolů spojených s opatřeními při po-
vodních v roce 2002. Účastní se na 
nejrůznějších dopravně-bezpečnostních 
akcích apod.
Při své činnosti využívají mobilní dato-
vé terminály na bázi rádiové sítě, které 
umožňují policistům v terénu šifrované 
spojení s centrálními databázemi policie. 
Jejich prostřednictvím se výrazně zrych-
lila možnost prověřování automobilů 
i jednotlivých osob. Způsob lustrace 
prostřednictvím operačního důstojníka 
je i nadále funkční a touto novou tech-
nologií byl pouze posílen. Hlídka jen 
pošle textový dotaz a obratem dostane 
odpověď přímo z databáze. Nejlepší 
hlídky jsou takto schopny ověřit údaje 
až 300 vozidel za den na rozdíl od 
původního hlasového dotazování, kdy 
stihly prověřit jen několik desítek vozů. 
Tento systém se nadále rozvíjí a zdo-
konaluje jak v oblasti softwarové, tak 
v oblasti hardwarové. 
Objekt útvaru PMJ nyní prochází roz-
sáhlou rekonstrukcí. Nevyhovující ob-
jekt tak nahradí moderní dvoupodlažní 
budovy splňující ta nejpřísnější kritéria 
Evropské unie a poskytující důstojné 
zázemí pro 350 policistů a policistek.
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Pražané mají nejvíc aut v celé Evropě 
– v přepočtu na obyvatele poráží Praha Londýn i Paříž

Počet obyvatel na jedno auto

Praha 1,9
Mnichov 2,1
Hamburk 2,1
Paříž 2,4
Kolín nad Rý-
nem

2,5

Vídeň 2,5
Stockholm 2,7
Londýn 3,0
Berlín 3,1

Po pražských silnicích jezdí více osobních aut než ve srovnatelných evropských městech. Zatímco 
například v rakouské metropoli vychází jedno auto na 2,5 Vídeňana, v Praze jen na necelé dva 
místní obyvatele.
V hlavním městě je zaregistrováno zhruba 570 tisíc osobních automobilů a jejich počet neustále 
stoupá. „Je to dáno rozvojem ekonomiky i společnosti,“ míní šéf Ústavu dopravního inženýrství 
Ladislav Pivec.

„Na jedné straně si auto může pořídit prakticky každý, na straně 
druhé Pražan auto potřebuje,“ poukazuje na stěhování obyva-
tel do okrajových čtvrtí a do okolních obcí. Každoroční nárůst 
počtu vozů však podle něj není nijak dramatický. 
„V devadesátých letech počet aut stoupal až o 15 procent ročně, 
dnes se pohybujeme kolem dvou procent,” řekl s tím, že řidiči 
denně dohromady najedou po pražských komunikacích skoro 
20 milionů kilometrů, z nichž se dva miliony kilometrů připisují tranzitní dopravě.
V porovnání se západní Evropou v Praze jezdí starší auta. „Zatímco v Praze je průměrné stáří 
vozu 12 let, na Západě je to o dva roky méně,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů 
Pavel Tunkl s tím, že v ostatních českých regionech jezdí auta ještě o rok dva starší. 
„V západní Evropě se snaží, aby řidiči jezdili v bezpečnějších a k přírodě šetrnějších autech. 
Za stará auta se platí vyšší poplatky,“ vysvětlil. Automobily starší patnácti let totiž vypouštějí 
osmdesátkrát více emisí než současné typy vozů. Nejčastěji jsou v Praze k vidění vozy 
Škoda, Ford, Opel nebo Renault.

POLICIE NEVPUSTÍ KAMIONY DO PRAHY
Pro pražské řidiče je to dobrá zpráva. Vedení policie a hlavního města konečně slibuje řešit 
problém s kolonami kamionů, které často blokují průjezd metropolí. Řešení vypadá jednoduše: 
kamiony prostě nepustí do Prahy.
„Ve vypjatých dopravních situacích jsme připraveni znemožnit kamionům průjezd městem,“ potvrdil radní Radovan Šteiner 
s tím, že nákladní auta by musela zůstat stát před branami města do doby, než by se dopravní situace uklidnila.
Dlouhodobě nejhorší je situace s kamiony na Jižní spojce. Denně tudy pomalu popojíždí až 20 tisíc kamionů. Dopravní 
značky jim umožňují jízdu pouze v nejpomalejším pruhu, a tak často blokují sjezdy a nájezdy.
Odhodlání řešit situaci potvrzuje i šéf dopravní policie Pavel Švrčula. Omezení vjezdu pro kamiony by připadalo v úvahu 
například při vážné nehodě, sněhové kalamitě nebo při enormně vysokém provozu.
S touto krizovou variantou se počítá v zimním období, kdy často nastávají kalamitní stavy. Nákladní auta by zůstala stát na 
dálnici před Prahou, aby bylo město průjezdné a tím se výrazně zrychlí provoz a pomůže to sanitkám nebo hasičům rychleji 
se pohybovat po městě.

To, že je pro ně Jižní spojka a okolí noční můrou, potvr-
zují obyčejní pražští řidiči. V těch místech, kde jsou sice 
namalované pruhy, aby tam kamiony nemohly stát, ale 
často normálně stojí. Řidič se pak musí proplétat mezi nimi 
a jen se modlí, aby ho někdo ve vedlejším pruhu, kam není 
vidět, nenaboural. Plánované omezení provozu kamionové 
dopravy bezpochyby přivítá většina Pražanů.
Město by také uvítalo, kdyby před Prahou vznikla 
odstavná parkoviště pro nákladní auta. Těch je dnes abso-
lutní nedostatek a řidiči, kteří musí dodržovat pravidelné 
přestávky, nemají kde zastavit. V případě uzavření města 
pro kamiony by ta parkoviště mohla sloužit jako záchytná.
Problémy s kamiony však definitivně vyřeší až dostavba 
silničního obchvatu, jehož nejdůležitější část mezi Sliven-
cem a Jesenicí má být dokončena v roce 2009.
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Strach lidí z nového silničního zákona se vytrácí. Dokládá to i statistika mrtvých při 
nehodách – začíná pomalu připomínat poměry před bodovým systémem. Do nynějška 
na nový trend upozorňovali policisté, dopravní odborníci či profesionální řidiči. Teď to 
potvrzují i aktuální policejní statistiky nehodovosti.
Od 1. do 28. září zemřelo na silnicích 74 lidí. Loni ve stejné době bylo mrtvých devadesát 
devět. To je sice pořád ještě více, ale letošní září už nepřináší tak skvělá čísla, kterými 
by se policie mohla chlubit v létě. Nejvíc v červenci, kdy počet mrtvých za celý měsíc 
klesl na šedesát.

Nevidí policisty, tak zrychlí
Nehod, které řidiči nahlásili policistům, také ubylo – letos v září jich bylo 
12 660, zatímco loni 15 025.
Jenže tato čísla mohou být zkreslená. Nyní je totiž nutné hlásit policii 
nehodu teprve od škody převyšující částku 50 tisíc korun (dříve to bylo 
20 tisíc). U těžce zraněných se už letošní zářijové číslo vrátilo téměř na 
loňskou úroveň. A konečně, poté co už vystačí na trestní stíhání, když 
někdo vyjede byť jen za vrata s alkoholem v krvi, dalo by se čekat, že 
v kolonce „nehody v opilosti“ bude nula. Skutečnost je jiná: v září bouralo 
500 podnapilých.
Řidiči si podle policie prostě už stihli vyzkoušet, že porušovat předpisy je 
sice risk, ale jen malý. Policistu potkají u silnice jednou za čas a často na 
předem odhadnutelných místech. A tam, kde nikdo nehlídá, není silniční 
zákon strašákem i kdyby za přestupek hrozilo sto bodů. Dopravních 
policistů je málo. V celé zemi jich chybí sto šedesát.
Nový silniční zákon přidělal policistům více „papírování“, takže menší 
díl pracovní doby stráví přímo na krajnici s plácačkou. Dopravní policie 
si také hodně slibuje od nákupu nové techniky. Už dostala alespoň rychlé 
motocykly, stále chybějí nové laserové radary.

Od 1. do 28. září zemřelo na silnicích 74 lidí. Loni ve stejné době bylo mrtvých devadesát 

PŘI NEHODÁCH OPĚT UMÍRÁ VÍC LIDÍ

Srovnání letošního a loňského září

Nehod celkem
Září 2005 15 026
Září 2006 12 660
Mrtvých na silnici
Září 2005 99
Září 2006 74
Těžce zraněných
Září 2005 381
Září 2006 353
Lehce zraněných
Září 2005 2399
Září 2006 1958
Nehody s alkoholem v krvi
Září 2005 708
Září 2006 526

3,5 MILIONU LIDÍ MUSÍ ZMĚNIT ŘIDIČÁK
Kdo si není na řidičském průkazu podobný, toho čeká pokuta. Trestají se i zastaralé údaje
Zkontrolujete si svůj řidičský průkaz, jestli údaje na něm vytištěné v něčem „nelžou“. Když už nyní policisté na silnicích 
bedlivěji kontrolují úplně všechno, posvítili si také na řidiče, kteří měli v řidičáku zastaralé údaje.
Začal platit silniční zákon, tak se i všechny doklady řidiče začaly více kontrolovat. A lidé si proto dávají do pořádku staré 
resty. Denně se odbaví tisíc lidí. O tři sta víc než před několika měsíci. Restem je, když si člověk na fotce není podobný, 
protože se výrazně změnil, nebo když si žena po svatbě nezměnila na řidičáku nové příjmení. Anebo pokud lidé vymění 
bydliště, ale na průkazu se to neobjeví (to se týká jen těch starších). Nepřesnost v řidičáku je přestupek, i když za něj nehrozí 
udělení bodů. Ale pokutu na něj může policie udělit – jestli uzná doklad za neplatný, tak až deset tisíc korun.

Muzeální průkazy skončí
Všichni řidiči by si však měli zkontrolovat rok vydání. Na Silvestra roku 2007 totiž vyprší platnost řidičských průkazů vy-
daných před rokem 1994. Celkem se výměna týká zhruba tří a půl milionu řidičských průkazů. Každý rok se přitom vyrobí 
600 až 800 tisíc řidičských průkazů. Dohromady je v oběhu šest milionů řidičáků.

Zatímco například pasy sed vydávaly s platností na deset let, s jedním růžovým rozkládacím 
řidičákem mohl dosud člověk projezdit desítky let. V oběhu jsou například stále ještě růžové knížečky 
s vyraženými písmeny CS, které se vydávaly od roku 1964 do roku 1986.
Celkem Češi nosí po kapsách šest různých druhů řidičáků, z nichž ten nejnovější se začal vydávat 
po vstupu země do EU v roce 2004. V roce 2013 už bude takový řidičák s evropskými hvězdičkami 
povinný.

Zkontrolujete si svůj řidičský průkaz, jestli údaje na něm vytištěné v něčem „nelžou“. Když už nyní policisté na silnicích 

!
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Městem čtyřikrát rychleji

Čtyřikrát rychleji než dnes projedou řidiči městem, až se dostaví 
okruh kolem Prahy. Odborníci spočítali, že například cesta z ruzyň-
ského letiště na dálnici D8, která dnes trvá přes půl hodiny, se po 
dokončení severní části okruhu podstatně zkrátí.
Na dvaadvacetikilometrové trase řidiči stráví mimo špičku 33 
minut, ve špičce pracovních dnů je situace výrazně horší. Po 
dostavbě okruhu to však bude pouhých 8 minut.
Výrazně se zrychlí i cesta mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí, 
která dnes hlavně řidiče kamionů ztrpčuje život. Řidiči totiž musí 
využívat přetíženou Jižní spojku. V pracovní den dopoledne se 
tento úsek jede 37 minut. Výstavba jihovýchodního úseku okruhu 
cestu zkrátí na 19 minut. Na to si však řidiči ještě počkají. Stavba 
silničního okruhu totiž vázne. Zatím je v provozu jen čtvrtina 
z třiaosmdesátikilometrového okruhu a jeho úplné dokončení se 
plánuje až za několik roků – v letech 2015 až 2020.
V současné době se za devět miliard staví zhruba šestikilometrový 
úsek mezi Lahovicemi a Slivencem, na nějž naváže výstavba 
dalších úseků mezi Lahovicemi a Jesenicí. K propojení dálnic D1 
a D5 pražským okruhem by mělo dojít na podzim roku 2009.

Parkování v „modré zóně“

V místech placeného stání parkují neoprávněně čtyři auta z deseti. Strážníci se rozhodli s tím skoncovat.
Městská policie tak rozjela akci, která má podle představ magistrátu navždy vyčistit zóny placeného stání od aut bez 
povolení k parkování. Naše trpělivost skončila, vzkazují nedisciplinovaným řidičům strážníci, kterým odtahovat vozidla 
z parkovišť nově umožňuje novelizovaný zákon o silničním provozu.
„Před 1. červencem jsme přitom mohli odtahovat jen vozidla, která byla překážkou provozu, a řidiče parkující neoprávněně 
v zónách určených pro auta rezidentů čekala jen pokuta. Dnes už můžeme nařídit odtah takového vozidla. A to na nákla-
dy jeho majitele,“ konstatoval Blažek.
Nedisciplinované řidiče přijde nesprávné parkování na pěkné peníze. Za odtah spojený s prvním dnem parkování na 
odstavném parkovišti zaplatí 1450 korun, na 200 korun pak přijde každý další započatý den, kdy auto na parkovišti 
stojí.
Řidič může navíc dostat pokutu do jednoho tisíce korun. „Pokud se majitel vozidla přihlásí zrovna v momentě, kdy odta-
hujeme jeho vůz, zaplatí 850 korun plus pokutu,“ doplnil ředitel městské policie Vladimír Kotrouš.
Podle statistik neoprávněně parkují v takzvané modré zóně čtyři z deseti řidičů. „V období od 1. července zjistili strážníci 
v modré zóně více než 15 tisíc přestupků. Ve zhruba 1600 případech bylo vozidlo odtaženo,“ uvedl Kotrouš. Podle něj 
bylo v blokovém řízení uloženo téměř 5 tisíc pokut v souhrnné výši skoro 2,5 milionu korun.
Magistrát začal problémy s parkováním vozidel v centru města řešit už v roce 1996, kdy byl 
spuštěn systém zón placeného stání na Starém Městě. Vedle zhruba šesti tisíc stání pro rezi-
denty zde jsou označeny ulice, v nichž mohou za poplatek ve výši 15 až 40 korun za hodinu 
parkovat návštěvníci centra. Rezidenti platí za své auto 700 korun za rok. Ani na stáních 
pro návštěvníky neparkují zrovna disciplinovaní řidiči. Podle statistik poplatek za parkování 
zaplatí jen zhruba každý druhý. Přesto město na parkovném vybralo přes 38 milionů korun.
Úřad si systém placených parkovišť pochvaluje, a proto jej hodlá rozšířit i do dalších částí 
města. Vážně se uvažuje o Malé Straně, Novém Městě, Vinohradech, Žižkově nebo 
Holešovicích.
„Cílem zavádění zón placeného stání je zlepšení nabídky parkování pro rezidenty 
a zlepšení podmínek pro zásobování. Také se zde sníží intenzita dopravy, zlepší 
bezpečnost provozu a v neposlední řadě se od parkujících aut uvolní veřejná pros-
tranství,“ vyjmenovává výhody zón náměstek Blažek, který je přesvědčen, že 
strážníci zvládnou efektivně dohlížet na parkování i v těchto nových 
zónách.
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POJIŠTĚNÍ PRO MOTORISTY

Na co by měl podle Vás dbát manažer při 
pojištění firemních vozidel?
Myslím, že by si měl prozkoumat nabídky na 
trhu a všechny jejich aspekty. Jinými slovy 
– nejen za kolik je možno firemní vozidla
pojistit, ale dívat se i na to, jak pojišťovna 
klienty hodnotí, k čemu všemu přihlíží, jaké 
dává benefity a podobně. Cena by rozhodně
neměla být jediným vodítkem.

Myslíte si tedy, že individuální přístup ke 
klientovi je dnes ten faktor, který určuje 
úspěch na trhu?
Je to jeden z klíčových faktorů. Není to ale 
jediné hledisko – například Kooperativa 
připravila nové programy pro pojištění firem-
ních vozidel a v nich dbáme na individuální 
přístup ke každému klientovi, avšak přitom 
klademe důraz na to, aby veškerá komunikace 
probíhala hladce a administrativní náročnost 
byla minimální. A pojištění na míru není jen 
frází – v našem novém komplexním systému 
dokážeme přihlédnout k mnoha relevantním 
skutečnostem. Vedle dosavadního škodného 
průběhu flotily je hodnocena i struktura vo-
zidel ve flotile,  převažující územní působnost
a další faktory a to se odrazí ve výši pojist-
ného. 

Můžete uvést podrobnosti? 
Nabízíme tři přehledně definované programy
pojištění: program EASY FLEET je určen pro 
menší vozové parky nebo klienty, kteří chtějí 
sjednat individuální podmínky pojištění pro 
každé vozidlo. Program PROFI FLEET je 
program pro větší firmy, které chtějí mít
detailní přehled o platbách za každý svůj 
vůz a konečně vlajková loď naší nabídky, 
program BUSINESS FLEET, který nabízí 
jednoduchý systém zúčtování. Vše vychází 
z potřeb klienta – naši specialisté ve spoluprá-
ci se zákazníkem stanoví rozsah jeho potřeb 
a klient vyplní speciální tzv. Risk-dotazník, 
kde zjistíme všechny relevantní údaje.
Který z těchto programů byste Vy 
váhajícímu manažerovi doporučil?
S vozovým parkem nad 50 vozidel určitě 
program BUSINESS FLEET. Jsem přesvěd-
čen, že obdobně komplexní a kvalitní 
nabídku v současné době na trhu nenajdete. 
BUSINNES FLEET je určen větším fir-
mám, které preferují jednoduchou správu 
plateb i pojistné smlouvy a chtějí mít na 
míru vyměřené pojistné na základě ocenění 
rizika. Tento program navíc přináší jak pro 

Kooperativa nabízí unikátní komplexní pojištění 
vozového parku s mnoha benefity

Ing. Martin Diviš, MBA. 
člen představenstva Kooperativy 

Kooperativa přichází letos s novinkou, která je v ČR unikátní. Přicházíme se speciálním komplexním 
programem šitým na míru dle potřeb firmy, uvádí v rozhovoru člen představenstva Kooperativy
Ing. Martin Diviš, MBA. 

klienta, tak i pro Kooperativu výraznou 
úsporu nákladů v platebním styku a správě 
pojištění.
Kromě na míru šité pojistné smlouvy na 
základě ocenění rizika podle všech relevant-
ních faktorů je to zejména snadné a přehledné 
roční vyúčtování podle průměrného počtu 
vozidel ve flotile. Vše zjednodušuje i to,
že když se počet vozidel změní – klesne či 
stoupne nejvýše o sedm procent počátečního 
stavu – roční doúčtování se neprovádí. Klient 
má však rovněž možnost zvolit pro sebe 
ideální přístup při vyúčtování podle různých 
parametrů. Abych to shrnul: výhodou je 
naprostá jednoduchost správy a plateb pojist-
ného. Máte jednu pevnou platbu ve frekven-
ci, jakou si zvolíte, a vyúčtování proběhne 
jednou za pojistný rok.

Důležité je jistě i to, jak s klientem 
pojišťovna komunikuje…
VIP přístup při správě pojištění považujeme za 
samozřejmost, což v praxi znamená, že klient 
je v kontaktu s konkrétní osobou, která jeho 
požadavky dokonale zná. V případě pojistné 
události pak může využít speciální VIP linku. 
Dále si zákazníci mohou vybrat ze široké 
nabídky dodatkových pojištění. Nabízíme 
pojištění čelního skla, pojištění nákladů na 
nájem náhradního vozidla, úrazové pojištění 
a pojištění asistence. To doplňuje široká 
nabídka benefitů – ať už to jsou zdarma karty
celoročního cestovního pojištění či speciální 
asistenční karty, díky nimž mají klienti k dis-
pozici jako benefit skutečně nadstandardní
služby. Nesmíme samozřejmě zapomenout 
na možnost získat významné obchodní slevy 
v závislosti na škodném průběhu a na faktech 
získaných z vyplněného Risk-dotazníku.

Čím myslíte, že byste ještě mohl motoristy 
přesvědčit?
Chceme rovněž majitele a správce flotil mo-
tivovat a zvýhodňovat, stejně jako to děláme 
v retailovém pojištění, kde umíme ocenit 
dobré řidiče. Když se bude firma o své vozy
starat, zvyšovat kvalifikaci řidičů, pravidelně
přezouvat na zimu atp.,  znamená to, že jak 
v té konkrétní flotile, tak celkově na silnicích
ubude dopravních nehod. A to je něco, co 
samozřejmě chceme a umíme ocenit
A navíc kromě kompletní škály všech 
pojištění u nás klient najde laskavý vstřícný 
přístup a celkové porozumění pro své 
potřeby. Abychom nejen prodávali pojištění, 

ale zároveň klientům poradili, upozornili 
je na některá úskalí, varovali je před riziky 
a společně došli k optimálnímu řešení jejich 
potřeb. My totiž dobře víme, že život umí 
ukázat i odvrácenou tvář. A proto tady jsme 
my, Kooperativa – pojišťovna pro život, jaký 
je.

A kdybych se chtěl dozvědět další podrob-
nosti o nabídce Kooperativy?
Rádi kohokoli uvidíme v kterémkoli z našich 
více než 300 obchodních míst. Naše bezplat-
ná zelená linka 800 105 105 je k dispozici 
nonstop 24 hodin denně a veškeré potřebné 
informace se dozvíte i na našich inter-
netových stránkách www.koop.cz, kde je 
možné rovněž sjednat individuální smlouvu 
povinného ručení. Zároveň bych připomněl, 
že i letos trvá unikátní nabídka Kooperativy 
– ke každé individuální smlouvě povinného 
ručení klient dostane zdarma i pojištění svého 
vozidla proti živelným pohromám.

A na závěr prosím připojte několik slov 
o Kooperativě. Pro všechny, kdo mají sjed-
nánu nějakou pojistku, je velmi důležité, 
aby jejich pojišťovna byla dostatečně sil-
ným a důvěryhodným partnerem…
Jsem přesvědčen, že Kooperativa všem svým 
klientům jistotu silného partnera bezpochyby 
dává. Jsme druhou největší pojišťovnou v ČR 
a na trhu pojištění vozidel máme přibližně 
čtvrtinový podíl – pojistili jme jich na 1,4 
milionu. Hlavním akcionářem Kooperativy je 
Vienna Insurance Group, jedna z největších 
pojišťovacích skupin v Evropě.



20

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI 

Vrtbovská zahrada
Barokní Vrtbovská zahrada je nemovitá kul-
turní památka I. stupně zapsaná na seznamu 
UNESCO. Vlastníkem je Hlavní město 
Praha. Spolu s dalšími třemi barokními zahr-
adami, Vratislavskou, Schőnborskou a Lobko-
vickou, na svahu Petřína a je považována za 
jednu z nejvýznamnějších a nejkrásnějších 
barokních zahrad.
Na místě zanedbané vinice vznikla na podnět 
majitele Jana Josefa z Vrtby palácová zahra-
da. Příkrý svah přeměnil architekt František 
Maxmilián Kaňka založením tří teras s různě řešenými schodišti. U zrodu barokní zahrady stál i sochař Matyáš Bernard 
Braun a malíř Václav Vavřinec Reiner. 
Zahrada má dva přístupy. Hlavní vchod, používaný i dnes a další vchod je přímo z paláce prostřednictvím saly terreny. 
Oproti se nachází další důležitá součást zahrady - voliéra. Příchod z interiéru paláce salou terrenou tak každému hostu 
připravil úžasné překvapení. Nejprve jeho pozornost upoutal protější ptačinec a teprve když k němu zamířil, otevřel se 
po jeho levé ruce nádherný pohled vzhůru. Už tento postup navíc návštěvníkovi skýtal vzácný umělecký zážitek – do 
zahrady totiž vcházel pod freskami V. V. Reinera.
Sala terrena, hlavní brána a zejména střední terasa a ramena schodiště jsou doplněny sochami M. B. Brauna z jeho dílny. 
Zahrada Vrtbovského paláce byla zpřístupněna po pětileté náročné rekonstrukci v červnu 1998.

Adresa: Karmelitská 25, 118 00 Praha 1-Malá Strana, Tel/fax: +420 257 531 480

Vrtbovská zahrada přístupná z Karmelitské ulice na Malé Straně v Praze 1 (stanice metra A Malostranská). Je otevřena 
od dubna do října, a to denně od 10 do 18 hodin.

TIP NA VÝLET

Prevence kriminality
Účinnost drog je nepředvídatelná

Nejčastěji používaná droga je alkohol. Rozhodně za volant nepatří a zákon ji 
vysloveně zakazuje. Avšak nebezpečné je i užívání různých na první pohled nevin-
ných prášků. Prášky proti bolesti hlavy, na alergii, uklidňující prášky jsou za volantem 
skutečně záludné. Obzvláště jejich kombinace. Člověk totiž nikdy neví, jak dlouho 
ho ovlivňují a jaké sekundární účinky mohou mít. Účinek drog za volantem nelze 
odhadnout. Pokud je možné spočítat dobu odbourávání u alkoholu, u drog tomu tak 
není. Proměnných faktorů je více: momentální zdravotní stav řidiče, kvalita látky, 
způsob podání, množství atd. Povzbuzení je jenom dočasné, následný útlum přináší 
únavu, řidič se hůř soustředí, je ospalejší. Navíc u některých drog (i alkoholu) je třeba 

počítat s efektem dojezdu. I některé drogy ještě dlouho po požití ovlivňují chování řidiče. 
I když testy prokáží přítomnost návykových látek (marihuany, hašiše, extáze a pervitinu), nedokáží už předpovídat, zda ještě 
ovlivňují chování řidiče. Marihuana a hašiš zpomalují reakce a oslabují paměť. Zesilují náladu, dobře naladěný člověk bude 
veselejší, smutný konzument se asi začne propadat do depresivních stavů. Halucinogeny (LSD) ovlivňují vnímání prostoru, času, 
barev a objevují se po nich zrakové a sluchové halucinace. Jejich účinek trvá přes deset hodin. Stimulancia (kokain, pervitin, 
extáze) způsobují euforické stavy. Člověk ztrácí sebekontrolu, může být podrážděný. Po euforii nastává útlum. Opioidy (heroin) 
tlumí a prodlužují reakční čas, někdy navozují pocit nepřiměřeného sebevědomí.
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Královské Vinohrady
První zprávy o zdejších vinicích pocházejí 
už z roku 1197. Viniční hory byly v roce 
1849 spojeny v katastrální obec Vinohrady, 
která císařským nejvyšším rozhodnutím ze 
dne 16. ledna 1867 získala jméno Královské 
Vinohrady. Už v 80. letech 19. století byly 
zbořeny hradby mezi Poříčím a Ječnou ulicí. 
To mělo zásadní vliv na rozvoj Královských 
Vinohrad, jejichž zástavba začala splývat 
s novoměstskou. Páteří zástavby byla dnešní 
Bělehradská ulice.  
V roce 1871 zde vzniklo první železniční 
nádraží dráhy císaře Františka Josefa a první 
vinohradský tunel slouží už od roku 1871. 
Rychlý růst města Královské Vinohrady se brzy projevil i potřebou městské hromadné dopravy. Od 20. května 1884 
byla v provozu linka koněspřežné tramvaje, která zajišťovala spojení Vinohrad s Václavským náměstím. Konečná stanice 
bývala u horního konce Nuselských schodů a na Zvonařce byla postavena i vozovna. 

V roce 1885 se objevily první návrhy na stavbu tratě parní tram-
vaje. V roce 1890 stál u zrodu dalšího projektu přímo vinohrad-
ský starosta J. Friedländer. I když se jeho projekt nepodařilo 
uskutečnit, stal se významným impulsem pro rozvoj tramvajové 
dopravy v Praze. Všechny návrhy na výstavbu tramvajové sítě 
v Praze a okolí pak už počítaly s tratěmi na Vinohrady. V roce 
1897 měly Vinohrady tramvajové spojení s Žižkovem, od roku 
1898 s Karlovým náměstím a Spálenou ulicí, od roku 1899 
s Vršovicemi. V roce 1900 byla elektrifikována vinohradská trať 
koňky a koncový úsek této tratě byl v roce 1904 přeložen k dol-
nímu konci Nuselských schodů. Výstavba tramvajových úseků 
byla završena v letech 1907 a 1908 tratí v dnešní Vinohradské 
třídě. 
V průběhu dalších let se na Vinohradech vystřídala většina tram-
vajových linek a směrová nabídka zde byla vždy velmi pestrá 

a kvalitní. Tradičními hlavními vinohradskými dopravními uzly bývaly (a jsou) náměstí Míru, Tylovo náměstí, Flora 
a v moderní době také terminál u stanice metra Želivského. Nabízené služby rozšířily Elektrické podniky hlavního města 
Prahy od 18. září 1927 o první pražskou vnitroměstskou autobusovou linku H, která zajistila atraktivní spojení s centrem 
Prahy (později i se Smíchovem) a se Žižkovem.
 Po válce se na Vinohradech objevil nový dopravní prostředek – trolejbusy. Jako první se zde objevila 27. února 1949 linka 
č. 54 (Václavské náměstí – Zdravotní ústav), vedená Slezskou ulicí. Další, mimořádně významné trolejbusové spojení 
bylo zřízeno na počátku 50. let přes Žižkov do vysočanské průmyslové oblasti. V průběhu let se na Vinohradech objevily 
linky č. 54, 56, 57, 60, 62 a 63. Tento přepravní směr nahradily v roce 1966 autobusy, trať ve Slezské ulici byla v provo-
zu až do ukončení trolejbusového provozu v Praze v říjnu 1972. Autobusy se v poválečném období začaly na Vinohra-
dech objevovat znovu až 3. října 1960, kdy trasy linek č. 126 a 127 
přeťaly vinohradský katastr v jeho východní části ulicemi Votickou, 
Soběslavskou, U Zdravotního ústavu a Benešovskou. Od 2. listopadu 
1964 poskytnula zcela nové spojení autobusová linka č. 135, která 
kromě spojení přes Vršovice na Spořilov nabídla směr Italskou ulicí 
k Florenci (a původně do Bubenče a Dejvic). V dalších letech se na 
Vinohradech objevilo mnoho dalších linek. Jedním z důvodů bylo je-
jich soustřeďování na terminály u stanic metra. Zásadní význam má 
trať a linka A, která se stanicemi Náměstí Míru (v provozu od 12. srpna 
1978), Jiřího z Poděbrad, Flora a Želivského (všechny od roku 1980) 
tvoří páteř dnešní dopravní obsluhy Vinohrad. V budoucnosti má přes 
Vinohrady vést i čtvrtá trať sítě metra D, která je ve stádiu projekčních 
příprav.

DOPRAVNÍ ZEMĚPIS
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Přeprava psa
Přepravné za psa bez schránky na území hl. m. Prahy činí 20 Kč. 
(Přepravné ve vlacích ČD se řídí Železničním přepravním řádem). 
Časové jízdenky neopravňují k bezplatné přepravy psa bez 
schránky.

Bezplatně se přepravují
• děti do 6 let věku
• držitelé průkazů „ ZTP“ a „ZTP-P“ včetně průvodce a psa
(ve vlacích ČD se přepravují dle ŽPŘ)
• držitelé průkazů ČSBS
• občané ČR a osoby s trvalých pobytem v ČR starší 70 let
• vozík pro invalidy s držitelem průkazu „ ZTP-P“ 
• aktivní účastníci  Pražského povstání ( jen v pásmech P+0)
• dětské kočárky s dítětem 
(ve vlaku ČD pouze ve složeném stavu tzv. „golfové hole“)
• zvířata ( pes) ve schránce

INFOSERVIS DP

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM INFORMOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH NA RUZYŇSKÉM LETIŠTI

Žijeme v informační době. 
Kdo dokáže poskytnout přes-
né a srozumitelné informace 
v aktuálním čase, tak aby-
chom neměli pocit tápání, 
vyhrává. Proto je snahou Do-
pravního podniku současný 
systém stále zlepšovat. Další 
významný krok byl učiněn na 
začátku roku na ruzyňském 
letišti.  
S otevřením terminálu Server 2 byl uveden do zkušebního provozu elektronický vizuální a akustický systém informování 
cestujících, připravovaný ve spolupráci  Dopravního podniku, ROPIDu, Apexu a SVT. Koncem března už přešel informační 
systém do rutinního provozu. 
Nyní se na každém terminálu můžete setkat  s velkoplošnými panely se sedmi pevnými řádky  a jedním pohyblivým. Pevné 
řádky zobrazují číslo linky, cílovou zastávku, čas odjezdu a nástupiště, vše doplňuje informace o aktuálním datu a čase. 
Pohyblivý řádek slouží pro doplňkové informace, jako jsou výluky, změny v dopravě, změny tarifu nebo mimořádné 
události. Systém mohou využívat i nevidomí a slabozrací. Při použití vysílačky se z panelu rozezní akustické informace.
Firma Apex při projektování tohoto zařízení využila zkušeností z již několik let fungujícího informačního systému na za-
stávkách Malostranská a především z tramvajové tratě Hlubočepy – Barrandov. Díky aplikačním počítačům využívajícím 
internetovského protokolu je zajištěno spojení s Centrálním  systémem jízdních řádů ( IDOS), a tím plně automatizovaná 
aktualizace jízdních řádů. Obsluha ve střediscích dopravních informací má možnost provádět změny na pohyblivém řádku, 
a tím aktuálně reagovat na dění pražské městské hromadné dopravě.
Zajímavou novinkou ve vybavení střediska v terminálu Server 2 je LCD displej, který znázorňuje stejné informace jako 
na vnějším panelu terminálu Server 2. Cestující vycházející z příletové haly okamžitě dostává informace o tom, kdy mu 
odjíždí jím vybraná linka. Dalším zvýšením komfortu pro cestující je instalace informačního systému pro vyhledávání 
dopravního spojení od firmy ČSAD SVT Praha. Cestující využívá dotykovou obrazovku a celý systém je přizpůsoben pro 
nevidomé a slabozraké.

Z PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU

• jeden nebo dva  pára lyží s holemi
• jízdní kolo ( pouze v metru)
• předměty nepodléhající placení 
přepravného
• pojízdná taška
• snowboard
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NABÍDKA DOPRAVNÍHO PODNIKU

Sedm středisek dopravních informací Dopravního podniku (Muzeum, Anděl, 
Můstek, Nádraží Holešovice, Letiště Ruzyně I+II a Magistrát hl. m. Prahy) ne-
nabízí jen aktuální informace o celém systému Pražské integrované dopravy, 
ale také zajímavé publikace z produkce Dopravního podniku, které mohou být 
hodnotným a zajímavým dárkem!
Na jaře letošního roku byla vydána publikace Lubomíra Kysely Průvodce Muzeem městské hromadné dopravy v Praze. 
Na 232 stranách formátu A4 získáte podrobné informace o všech muzejních exponátech, které jsou představeny nejen 
slovem, ale především obrazem. Publikace poskytuje i nejvýznamnější události z historie pražské MHD a také se dočtete 
o minulosti střešovické vozovny, která je významnou technickou památkou. Cena je příznivá, krásné čtení s působivými 
fotografiemi na křídovém papíře stojí 220 Kč.

U příležitosti otevření stanice metra Depo Hostivař byla vydána kniha Pražský cho-
dec v metru, ve které Eduard Škoda poutavě mapuje okolí všech 54 stanic pražské 
podzemní dráhy. Inspirace pro vaše všední i víkendové cesty po Praze vás přijde na 
249 Kč.

Zájemci o vývoj vozového parku městské hromadné dopravy v Praze se dočkali nové 
rozsáhlé publikace pod názvem Kolejová vozidla pražské městské hromadné dopravy, 
kterou připravili Stanislav Linert, Pavel Fojtík a Ivo Mahel. Kniha má 374 stran a je 
rozdělena do čtyř základních tématických kapitol. Bohatou fotografickou dokumenta-
ci hlavních kapitol doplňuje rozsáhlý soubor barevných kreslených vyobrazení všech 
základních typů pražských kolejových vozidel a jejich úprav. S ohledem na charakter 
vyobrazení má publikace netradiční formát A4 „naležato“ a přijde Vás na 620 Kč.

Jedním z příspěvků k oslavám 130. výročí městské hromadné dopravy v Praze bylo 
třetí vydání jedné z nejprestižnějších ve svém oboru Historie městské hromadné do-
pravy v Praze, autorů Pavla Fojtíka, Stanislava Linerta a Františka Proška. Má 368 
stran se 414 vyobrazeními.
Proti předchozímu vydání byla v hlavním 
textu stručně aktualizována o události 
z let 2000 až 2005. Historie městské hro-
madné dopravy v Praze stojí 460 Kč.

Historii autobusů mapuje kniha Pražské autobusy 1925–2005, opět od 
autorů Pavla Fojtíka a Františka Proška, která vyšla jako připomenutí 80. 
výročí městské autobusové dopravy v Praze a je k dispozici za 195 Kč.
Koncem ledna se dostala na pulty středisek publikace mapující padesát let 
garáže Vršovice s názvem Garáž Vršovice 1955–2005. Publikace o rozsahu 
necelých 50 stran navazuje na podobné tituly o vozovnách a garážích Do-
pravního podniku vydané v předchozích letech a přijde vás na 45 Kč.

Drobným dárkem je plakát „Vozidla městské hromadné dopravy“ (od om-
nibusu až k soupravě metra M1) o rozměrech 100x70 cm, který dostanete 
za 30 Kč, dalším vhodným dárkem pro děti je pexeso s tématikou městské 
hromadné dopravy za 18 Kč nebo sada propagačních ilustrovaných tácků. 
Jedno balení (5 kusů) je k dostání za 29 Kč.

INFOSERVIS DP
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