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Rozmarné léto, rozmarná zima
– to je obrázek několika posledních
let. Počasí se rozhodlo i letos, že
zjistí odolnost motoristické veřejnosti
předčasnou nadílkou sněhu. Jenom
tři milimetry sněhu – a řidiči stáli
v kolonách. Problémy s namrzajícími vozovkami měli řidiči v celých
středních Čechách.

Snad nejhorší situace byla na nejdůležitějším místě hlavního města
– severojižní magistrále. Hromadná
srážka 21 aut byla příčinou uzavření
magistrály a za chvíli bylo centrum
Prahy neprůjezdné. Pravda, Praze stačí
málo a už čekáte ve frontě, i když je
35 stupňů nad a vozovky jsou suché.
Mnozí motoristi si hned postěžují na
technické služby. Nejezdí, nesypou,
nestačí. Silničáři obvinění odmítají
a tvrdí, že jsou každoročně připraveni,

sklady mají plné materiálů a stroje i lidi
jsou v pohotovosti. Navíc TSK přiznává,
že má v Praze pomocníky: k dispozici
má 20 meteorologických stanic, které
s předstihem monitorují stav vozovky
a upozorňují na náledí.
Silničáři tvrdí, že za mnohé nesou
odpovědnost také ti řidiči, kteří jezdí
na letních pneumatikách a nepřizpůsobí
jízdu stavu vozovky, i když by měli
znát, že letní pneumatiky při teplotě pod
7 stupňů ztvrdnou a ztratí přilnavost
k povrchu vozovky. Auto je pak neovladatelné.
A co nato zlomyslná paní
Zima? Tváří se nevinně
a v pohodě pozoruje tento
dopravní zmatek. Nebude
se přece nudit až do Vánoc.
A my – řidiči či silničáři – zdá
se, taky ne. I když neporučíme
větru dešti a námraze, silničáři
a řidiči spojte se! Lidské
životy a zdraví za to stojí.
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MAGISTRÁT HL. M. PRAHY
MAGISTRÁT V NOVÉM
Moderní, polyfunkční úřad – to jsou
synonyma vystihující rekonstruovanou
budovu Magistrátu, která slouží Pražanům více než měsíc.
I když rekonstrukce a restaurátorské
práce se odehrávaly ve svižném tempu několik měsíců, na samotném
novém vzhledu budovy stopy spěchu
nejsou patrné. Naopak. Škodův palác v Jungmannově ulici zdařile propojil krásu historických interiérů
a funkčnost moderního úřadu. Lehkost, světlo, příjemné prostředí připomíná nám občanům, že úřad není
strašák, ale místo kde se nejenže dovoláme pomoci, ale máme-li čas a chuť,
můžeme si odpočinout při prohlídce
výstavy nebo se občerstvit v přízemí
pasáže mezi Jungmannovou a Charvátovou ulicí. Pasáž spojuje oba hlavní
vchody budovy, své služby zde poskytují 2 informační centra, copycentrum,
kancelář Dopravního podniku, TSK,
podatelna, služba ověřování podpisů,
přepážky všech odborů a nachází se tu
také služebna městské policie. Nutné informace lze lehce získat v počítačovém
centru blízko občerstvení. V pasáži je
kromě dostupných počítačů nainstalováno ještě 12 infokiosků. Nejpříjemnější
novinkou, která Pražanům výrazně
usnadní komunikaci s úřadem, je moderní podatelna v přízemí budovy. Každý
návštěvník po příchodu získá z elektronického pořadníku osobní číslo, zvukový signál a světelné tabule ho včas
upozorní, kdy a na které přepážce bude
obsloužen.
Škodův palác je pro potřeby moderního
úřadu naprosto vyhovující. Vedle ideální
polohy v centru města splňuje všechna
technická kritéria: objekt disponuje také
bezbariérovým přístupem a soustavou

sedmi výtahů, bude tedy dobře dostupný
i pro handicapované občany, starší lidi
nebo maminky s kočárky. Budovy jsou
přístupné několika vchody, což umožní
jednoduché členění interiéru na nezávislá oddělení.
I dnes obě budovy splňují nejvyšší
požadavky díky svému ﬂexibilnímu
prostorovému využití kancelářského
a společného prostoru v objektu.

Služby motoristům

Do nové budovy se přestěhoval i Registr
řidičů, který dosud sídlil v Kongresové
ulici a k dispozici je také Evidence
řidičů i oddělení správních řízení, které
dosud sídlilo v Novodvorské ulici.
Motoristé si tak mohou všechny
náležitosti spojené s řidičským oprávněním (řidičské průkazy, osvědčení
profesní způsobilosti řidičů a výpisy
z evidenční karty řidičů pro žadatele
s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území hlavního města Prahy)
vyřizovat pod jednou střechou.
ADRESA:
Jungmannova 35, Praha 1
Návštěvní dny:
pondělí až čtvrtek
7.00 –20.00 hod.
(Přestávka 16.15–16.45 hod.)

Upozornění: registr silničních vozidel
však zůstává na svých dosavadních pracovištích – Praha 3, Jarov, Osiková 2, Praha 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou
88, Praha 5, Motol, Plzeňská 215 b, Praha
9, Na Výběžku 11, Praha 13, Stodůlky,
Jeremiášova 870.

Dále si budou moci motoristé v Jungmannově ulici v budoucnosti vyřídit i některé
další náležitosti, například žádost o schválení stavby a přestavby automobilu
včetně převedení vozidla na plynový
pohon, dozví se také informace o autech
v pátrání.Informace o stěhování magistrátu i úředních hodinách odborů, které
ve Škodově paláci sídlí, se Pražané dozví na webových stránkách www.mestopraha.cz.

Historie Škodova
paláce
Pozdně kubistická budova v Jungmannově ulici byla postavena v roce 1929
pro Škodovy závody podle návrhu profesora Pavla Janáka. Přilehlá administrativní budova v Charvátově ulici se
datuje k roku 1937. Již ve své době se
jednalo o velkorysé stavební dílo: zastavená plocha je přibližně 5000 m2, při 2
podzemních a 7 nadzemních podlažích
je celková užitná plocha téměř 28 000 m2.
Do nadzemních podlaží jsou situovány
kancelářské prostory (za zmínku stojí
především reprezentativní plochy pro
ředitele Škodu ve druhém nadzemním
podlaží), v podzemí nacházíme technické a provozní zázemí, archivy, trezor
a kryt. Budova je obsluhována 7 schodišti s výtahy.
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ROŠÁDY NA KOLEJÍCH

Řídit šestnáctitunovou mašinu, mít za sebou sto cestujících a projíždět nejrušnějšími křižovatkami města bez volantu a bez možnosti
objet překážku a rychle změnit směr, hlídat výhybky, koleje, kontakty, světla, chodce a auta vyžaduje velkou pozornost a dostatečné
umění. A že se s takovou tramvají dají dělat opravdové kousky, nás
přesvědčili řidiči a řidičky na Mezinárodní jízdě zručnosti v Praze.
Soutěž byla vyhlášena pro smíšená
dvojčlenná družstva, skládající se
z muže a ženy, kteří pracují v profesi
řidiče či řidičky tramvaje z každého dopravního podniku v České a Slovenské
republice a z dalších pozvaných dopravních podniků ze zahraničí. Soutěž
v mezinárodním
duchu
probíhala
v areálu vozovny Pankrác a byla
podpořena nádherným počasím babího
léta, což přispívalo velkou měrou
k perfektní náladě všech účastníků
stejně tak jako vynikající organizační
zvládnutí celé akce, která vyžadovala
dlouhodobou přípravu. „Nechtěli jsme
nic nechat náhodě, cílem všech bylo,
aby si účastníci soutěže odváželi kromě
získaných zkušeností a cen také milou
vzpomínku na pražský Dopravní podnik,“ říká vedoucí soutěže Petr Hloch,
vedoucí jednotky Provoz tramvaje.

Obavy byly zbytečné

Před zahájením soutěže byla provedena instruktáž a všichni účastníci
byli seznámeni s tratí za přítomnosti
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všech soutěžících a vedoucích jednotlivých výprav. Generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové
společnosti Tomáš Jílek odmávl pomyslný start a mohlo se jet naostro.
Jako první vyjíždí na trať energická mladá dáma a já žasnu, jak to
s červenobílou kamarádkou umí. Slečna
Krásová přiznala, že se nejvíc obávala
rozpojování soupravy při manévru couvání, ale dle mého laického oka to zvládla na výbornou, obdivuji, že si u toho

Mezinárodní jízda zručnosti v Praze
prokázala vysokou profesionalitu
pražských dopraváků.
neskřípla prsty, je prostě dobrá! A jak
se dostala právě k tramvaji? „Člověk
něco dělat musí a tak jsem si říkala, že
to zkusím jako řidička tramvaje. Jezdím
v Brně už tři roky a zatím mě to baví.
Vyhovuje mi práce na směny, je fajn
být občas přes den doma,“ dodává

sympatická tmavovláska. Paní Loukotková z Dopravního podniku Olomouc
vysvětluje, že na ulici se řidič tramvaje
velmi často dostane do úzkých a právě
jen zručností může situaci zvládnout.
Vysvětluje mi společně se svými kolegy, že tramvaj má v zimě či v létě stejné obutí kol a přitom se může dostat
do smyku! Někdy to pěkně podkluzuje
a právě v tuto chvíli nastupuje na scénu
to odklápěcí sedadlo v tramvaji, které
mě už jako dítě fascinovalo a byla jsem
hrozně zvědavá, co pod ním je. Dnes
vím, že je tam písek, bez kterého se
tramvajáci mnohdy neobejdou!
„Občas nás polije studený pot, když
řidič auta vjede na tramvajový pás před
tramvaj a rychle zastaví,“ tvrdí shodně.
Je to každodenní situace, s kterou si
řidič tramvaje musí poradit, předvídat ji
a zabránit kolizi.

Tramvaják pilotem

Jeden německý kolega nám objasnil výsledky studie, ke které došlo při
měření náročnosti řízení tramvaje. Podle
jejích závěrů je totiž možné řízení tramvaje přirovnat k manévru pilota při nouzovém přistání. Z toho také vyplývá, že
není možné srovnávat řidiče autobusů
a tramvají a vůbec není možné říct, co
je těžší či lehčí, protože je to úplně jiné.
Kolegyně z Drážďan však dodává, že
kdo umí ovládat tramvaj, je i lepším
řidičem automobilu. Zvláště v odpoledních zácpách u velkých německých měst
se jí to již mnohokrát potvrdilo.
Naši kolegové ze zahraničí měli stejné disciplíny, ale celkové umístění se
u nich posuzovalo zvlášť s přihlédnutím
na jiné typy vozů, které u nich jezdí.
„Nemůžeme si zvyknout, že ovládáme
pedály nohou, dělá nám to trochu problémy,“ vysvětluje mi řidička z Berlína
a dodává, že pro ně by byla ideální naše
nová tramvaj z plzeňské Škodovky,

ROŠÁDY NA KOLEJÍCH
byl jeden z největších oříšků, ale podle
mínění rozhodčího Lubora Švarce to
všichni zvládli, jen každý v trochu jiném
časovém limitu. Mně osobně se nejvíce
líbilo couvání vozidlem a zastavení
před překážkou, kde úkolem bylo zastavit vlak, otevřít dveře, vypnout řízení
a revers, nastoupit do kabiny zadního
vozidla, zapnout řízení a revers, zavřít
dveře a couváním zastavit na přesně
určeném místě, po dokončení couvání
opět přejít do druhé soupravy a odjet.
Vavříny putují na Slovensko
Za nesplnění jednotlivých disciplín dostala družstva trestné body, a tak vítezem
se mohlo stát družstvo s nejmenším
počtem nasbíraných bodů, což se nakonec podařilo Aleně Samašové a Lubomíru Rajterovi s Dopravního podniku
nazývána lidově Porsche, která stála
v areálu vozovny, krásně se v tom
sluníčku třpytila a kterou si mohli také
všichni prohlédnout.

Teorie i praxe

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Teoretická probíhala jako
ve škole formou testů, k čemuž sloužila
učebna v areálu vozovny, praktická formou jízdy s tramvají, ke které sloužila
cvičná trať jak venku, tak v hale depa.
„Praktická část je zaměřena na jízdu
a dílčí úkony, které musí řidič vykonávat při běžné službě na tramvajovém
vozu,“ vysvětluje hlavní rozhodčí
soutěže Jaroslav Šimon, který bedlivě
střeží společně s ostatními členy štábu
regule celého klání. Dodává, že družstva
soutěží podle předem vylosovaného
pořadí a během jízd mohou být ve voze

pouze příslušní soutěžící a rozhodčí.
V praktické části soutěžící procházeli osm disciplín, začíná se na startu
vykonáním dechové zkoušky. Následuje zapnutí řízení, zkouška funkčnosti
kolejnicových brzd a rozsvícení potkávacích světel, zavření dveří, zvoncem
se dá návěst odjezd a jede se k zastávce MHD. „Tady musí řidič zastavit
soupravu přesně dle předpisů, otevřít
všechny dveře, nesmí zapomenout na
signalizaci při zavření dveří, dá zvoncem návěst odjezd a pokračuje k další
disciplíně,“ vysvětluje Jan Šurovský,
rozhodčí této disciplíny a dodává, že
všichni zatím zastavili v danén rozmezí, jen někteří zapomněli zacinkat.
Při dalších disciplínách museli řidič
odhadnout, zda projedou nebo neprojedou zúženým průjezdním proﬁlem nebo
rozpojovali a následně spojovali soupravy, což podle samotných soutěžících

Bratislava. A že jsou v Bratislavě opravdu velice zruční, dokázalo i umístění
v kategorii jednotlivců, kdy si nejvyšší
vavříny mezi ženami odvezla rovněž
Alena Samašová a její kolega byl mezi
muži druhý, ocenění nejvyšší zůstalo
v mužské kategorii doma, v pražském
Dopravním podniku, pohárem pro
vítěze se může pyšnit Martin Stránský z
vozovny. Mezi zahraničními účastníky
se nejlépe dařilo kolegům z dopravního
podniku v Drážďanech, kterým se
stejně jako všem ostatním v Praze moc
líbilo a velice rádi naše hlavní město,
stejně tak jako jeho Dopravní podnik,
zase někdy v budoucnu rádi navštíví
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TVORBA GRAFIKONŮ

Časová náročnost sestavení graﬁcké
podoby jízdního řádu tramvají, tedy
graﬁkonu, není samozřejmě jednotná
a nelze jednoznačně tuto dobu stanovit.
Je také rozdíl, zdali se jedná o graﬁkon
trvalý, kde polohy spojů v různých obdobích provozního dne určuje ROPID,
nebo graﬁkon výlukový, kdy částečně
nebo úplně určuje tyto polohy sám
tvůrce graﬁkonu, tedy konstruktér.
Dobu konstrukce průměrného graﬁkonu
můžeme odhadnout asi tak na 10 až
15 pracovních hodin. U složitějších
graﬁkonů, kde je například střídání
řidičů na přestávky, lze hovořit již
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o třech pracovních dnech. V současné
době zkušební provoz na linkách číslo
11 a 19 s oddělením řidiče od vozidla
pak zabírá více než týden práce jednoho člověka na dvou počítačích (tady
je však třeba poznamenat, že vzhledem
k absenci programového vybavení pro
konstrukci tohoto typu graﬁkonů je tady
velmi mnoho ručních zásahů i vytváření
excelových tabulek). V současné době
již probíhá příprava softwaru, který tuto
činnost zásadním způsobem zjednoduší
a zpřístupní dalším uživatelům výstupy,
které zatím nejsou k dispozici a nahrazují se právě výše uvedenými excelovými tabulkami. Je samozřejmé, že
jsou i graﬁkony mnohem jednodušší,
práci na nich můžeme počítat na hodiny
a zkušený konstruktér zvládne i 2 za
pracovní den.

Při tvorbě grafikonů pro jednotlivé
trakce městské hromadné dopravy jsou
podstatné rozdíly a to nejen v tvorbě,
ale i v jejich časové náročnosti.
Přestože ve SGŘ č. 20/2005 (Tramvajové a autobusové výluky v síti PID
provozované Dopravním podnikem)
jsou zakotveny termíny předávání

podkladů a informací podstatně delší,
stále se nedaří je naplňovat. Důvodem
jsou v tramvajové dopravě přesuny
plánovaných termínů výlukové činnosti,
kdy o zahájení, přesunu či zrušení
výluky není rozhodnuto dva týdny,
či dokonce i několik dní před jejím
plánovaným zahájením. Pak je potřeba
pracovní dobu konstruktérů nastavovat
o přesčasovou práci a ve stresu pracují
i další pracovníci, kteří s jízdními řády
pracují následně a zajišťují informace,
provoz a vyvěšování ZJŘ.
Za prvních deset měsíců letošního
roku (tedy do 31. října 2006) bylo
zpracováno pro tramvajovou dopravu
a náhradní autobusové dopravy, které
jsou zajišťovány soukromými dopravci,
celkem 309 nových graﬁkonů, dalších
103 graﬁkonů bylo změněno. Avšak
z výše uvedených důvodů nebylo vůbec
použito dalších zpracovaných 162 graﬁkonů (ať již nových či změněných),
tedy plných 28 %!
Značné rozdíly mezi jednotlivými
graﬁkony najdeme i u autobusových
linek MHD. Zde se můžeme setkat jak
s relativně jednoduchými graﬁkony
jednovozových linek s minimálním
množstvím vazeb na ostatní MHD, tak
i se složitými systémy mnoha linek,
jejichž provoz je vzájemně provázán
návaznostmi, proklady a přejezdy. Zatímco v prvním případě stačí na konstrukci jednoduchého graﬁkonu několik
desítek minut, v případě druhém se čas
potřebný pro konstrukci počítá na týdny. Příkladem jednoduchého graﬁkonu
může být například graﬁkon linky č.
128. Mezi nejsložitější naopak patří
většina příměstských linek (například
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skupina linek č. 158, 166, 202, 305,
351, 365 a 366) a dále pak vzájemně
provázané skupiny linek v sídlištních
oblastech (svazek linek č. 106, 124, 139,
150, 157, 170, 182, 203, 205, 253 tvoří
více než 10 % autobusového vypravení
Dopravního podniku).
Nových graﬁkonů bylo pro období
1. ledna–31. října 2006 v autobusové
síti vytvořeno 430, dalších 670 změn
bylo realizováno úpravou graﬁkonů
stávajících.
V provozu metra je příprava graﬁkonů
speciﬁcká širšími vazbami na dopravní cestu a zabezpečovací zařízení,
s jejich přípravou se proto začíná ve
větším časovém předstihu. V letošním
roce byly graﬁkony vlakové dopravy
(dále jen GVD) měněny při příležitosti
prodloužení linky A o stanici Depo
Hostivař. Intenzivní práce na přípravě
GVD začaly již na začátku roku
přípravnými pracemi jako je přepočítání
přestupů v rámci metra v době delšího
intervalu a o sobotách a nedělích, organizace zahájení a ukončení provozu
na všech linkách včetně odsouhlasení
starých a stanovení nových deponovacích míst, upřesnění rozsahů provozu
pro všechny linky, prověrka projektovaných jízdních dob na novém úseku
a další nezbytné práce nutné pro konstrukce nových GVD. Pro zpracování
směn jízdního personálu, včasné předání
podkladů pro tisky a elektronické zpracování dalších pomůcek a případnou
úpravu návazností povrchové MHD
musely být GVD pro pracovní den
(PO – ČT), pátek, sobotu a neděli zpracovány do konce února 2006, GVD pro

pracovní den prázdniny přibližně s 6 týdenním zpožděním.
V současné době se připravují GVD pro
smíšený provoz vozů 8171 a 8171M
na lince B, měření a upřesnění jízdních
dob na trati B proběhlo v období letních
prázdnin.
Mezitím na základě požadavků investora a dodavatelů byly zejména o víkendech v několika variantách upravovány
stávající GVD pro dokončení všech
prací a zkoušek pro zahájení provozu
na zhlaví depa Hostivař.
Celkem tedy bylo odborem Jízdní řády
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v období 1. ledna až
30. října 2006 připraveno do provozu
přibližně 2000 grafikonů.

Výroba grafikonů ►
Tvorba grafikonů městské hromadné dopravy je tak zrcadlením složitosti integrovaného dopravního systému každé metropole.
Pražskou integrovanou dopravu (PID)
tvoří městská hromadná doprava: metro,
elektrické dráhy, lanová dráha na Petřín,
městské autobusové linky, příměstská autobusová doprava (linky řady 300 a 400)
a železniční doprava (pouze 2. vozová třída osobních a spěšných vlaků a vybraných
rychlíků – uvedených v jízdních řádech ČD)
v Praze a příměstských oblastech.
Výchozím podkladem pro sestavu všech
druhů jízdních řádů jsou nákresné jízdní
řády – grafikony, ze kterých se sestavují
např.: jízdní řády služební, vlakové, pro
vlaky služební, určené pro přepravu pracovníků; dispečerské, výpravenské, jízdní
řády pro potřebu cestujících a další.
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KONTROLUJTE SI SVÉ BODY
Bodová nadílka se zatím nekoná
O stav svého bodového konta se zajímá jen malé procento
řidičů. Nula na účtu v centrálním registru přitom neznamená, že řidič jezdí od 1.července striktně podle pravidel.
Evidence přestupků, které jsou řešeny ve správním řízení,
se totiž může protáhnout i na dva roky.
Kolik bodů si již na silnicích od prázdnin někteří řidiči
vykoledovali, má dokonalý přehled jen malá část těchto
řidičů. Žádat o výpis záznamů bodového hodnocení láká
stále málo řidičů. Na tom se shoduje řada pracovníků
odborů dopravně správních agend. Stojíte-li přesto
o ověření aktuálního stavu svého konta, musíte si podat
písemnou žádost nebo navštívit odbor dopravně správních
agend magistrátu osobně. Určité ulehčení při hlídání
svého konta nabízí možnost, aby každý mohl nahlížet do
své karty v registru řidičů on-line. Ministerstvo dopravy
však o této možnosti zatím neuvažuje, protože tento systém by plně nezaručoval ochranu osobních údajů a ani
by nebyl dostatečně střežen před zásahem hackerů. Ani nula na výpisu z registru však
nezaručuje, že řidič stále disponuje plným počtem bodů. Od prázdnin, kdy nový zákon
o silničním provozu vstoupil v platnost, zvládli čeští řidiči spáchat více než stodvacet
pět tisíc přestupků, čímž si stačili připsat na
svá konta minimálně dvojnásobný počet bodů
- další provinění se ještě řeší u správních nebo
trestních orgánů. Zatímco běžný přestupek by
se měl v řidičově kartě objevit nejpozději do
osmi dnů, řešení přestupků ve správním řízení
se může protáhnout i na několik let. Rozhoduje rychlost daného úřadu, který po pravomocném rozhodnutí o výši sankce musí do pěti
pracovních dnů zaregistrovat. Mnozí řidiči se
tak bodové nadílky teprve dočkají.

Evropské bodové stupnice
Bodový systém není v Evropě nic neobvyklého, spíše
naopak. Na stupnice se totiž „naladili“ téměř všechny
členské státy EU, výjimku tvoří jen Belgie, Nizozemsko,
Finsko a Slovensko. Nejdéle systém funguje ve Velké Británii, kde se řidičům na konto vejde maximálně dvanáct
bodů a na dodržování pravidel dohlížejí zvláštní dopravní soudy. Zřejmě nejefektivnější varianta je k vidění
u sousedů v Německu. Tamní osmnáctibodová škála má
několik výhod. Při dosažení hranice osmi bodů úřad řidiče
písemně varuje, za 14 bodů již musí absolvovat doškolovací
lekce o pravidlech silničního provozu a je mu doporučena
návštěva psychologa. Obdobný systém jako u nás - jen s rozdílem, že se body odečítají - funguje ve Španělsku, kde se
systém bodového hodnocení dopravních přestupků přešlo
také od letních prázdnin. Rozsah odečítaných bodů se pohybuje v rozmezí od dvou do šesti bodů. Kdo přidělený
limit vyčerpá, musí absolvovat kurz o předcházení rizikům
na silnici, navíc si půl roku nezařídí. Španělské ministerstvo dopravy předpokládá, že v průběhu pěti let se počet
usmrcených sníží až o15 procent.
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BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

!

Pozor na slepý úhel

Ve zpětných zrcátkách kontrolujete prázdnou silnici
za vámi a začínáte předjíždět. Z ničeho nic je vedle
vás auto. Kde se tam tak najednou vzalo. V policejních statistikách se skrývají pod dopravním
přestupkem „nedání přednosti v jízdě“ i mnohé jiné důvody. Řada
řidičů se odvolává na tzv. slepý (mrtvý) úhel, pro který neviděli vozidlo
poškozeného. Tento argument řidičů však při projednávání dopravního
přestupku na Policii neobstojí. Vyhláška totiž přikazuje věnovat se plně
řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.
Pokud řidič uvede při vyšetřování dopravní nehody, že např. druhé vozidlo neviděl, protože ho měl v mrtvém úhlu, pak je dopravní nehoda
posuzována tak, že porušil povinnost dle ustanovení §5 zákona č. 361/
2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Slepý úhel označuje
prostor šikmo vedle vozidla, který při pohledu z místa řidiče zpětná zrcátka nezobrazují. U některých vozidel je daní za pasivní bezpečnost
automobilu špatný výhled přes masivní přední sloupky střechy, kde se
při odbočování na přechod lehce schová postava chodce.
Přestože některé automobilky zaspaly, jiné proti slepým úhlům aktivně
bojují pomocí fundovaných technických vynálezů např. vyhřívaných
a lomených zpětných zrcátek. Volvo montuje do své novinky XC 90 detektor projíždějících
vozidel BSIS-informační systém o slepých místech. Čidla umístěná ve zpětných zrcátkách
monitorují při překročení rychlosti nad 10 km/hod. prostor šikmo za vozem a ve dne v noci
upozorní kontrolkou v předním sloupku dveří na vozidlo v mrtvém úhlu. Majitelé starších
vozů mohou proti slepému úhlu bojovat nalepením pomocné lomené nebo vypouklé odrazové plošky do kraje zpětného zrcátka. Vždy se však musí jednat o doplňky schválené
k provozu na domácích pozemních komunikacích. V obchodech lze koupit sadu dvou kusů
od šedesáti korun. Zrcátka je nutné i dobře nastavit. Vnější zrcátka, která zobrazují pouze
nebe nebo celý bok vozidla, stejně tak i nastavení vnitřního, v němž vidíte pouze strop nebo
své čelo, mohou být příčinou zbytečných komplikací s policií a pojišťovnou.

tel.: 603 449 869
e -mail:klisky@volny.cz
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Foto: Roman Kliský

PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ – SERIÁL

Nádraží Praha-Těšnov

aneb jak budova s číslem popisným 562
v Praze 8-Karlín neměla nikdy štěstí
Když se 16. března 1985 rozlehla detonace ve středu města, všichni pochopili,
že tak deﬁnitivně mizí novorenesanční
budova nádraží Těšnov v Praze.
Těšnovské nádraží vyrostlo v letech
1872 až 1875 na místě zbořených hradeb
jižně od Poříčské brány na rozhraní
pražských čtvrtí Nové Město a Karlín.
Až do roku 1919 neslo název Severozápadní. Později bylo pojmenováno
po významném francouzském historikovi a slavjanoﬁlovi Ernestu Denisovi
– Denisovo nádraží, lidově se mu říkalo
Deniska. Za okupace ho Němci znovu
přejmenovali, a to na Moldau Bahnhof čili Vltavské nádraží. Po válce se
nádraží vrátil jeho název Denisovo, po
únoru 1948 bylo nádraží přejmenováno
na Těšnov.
Nádraží přestalo sloužit veřejnosti už
v červenci roku 1972. Celých třináct
let Těšnov chátral a svědčil o tom, jak
mocipáni umí být omezení. Proč vůbec
nádraží muselo zaniknout? Nádraží odsoudil k zániku nápad nějakého „velikána“ z padesátých let minulého století,
a to prorazit dálnici napříč celou Prahou
od jihu na sever. A Hlávkům most na
Štvanici bude jeho součástí.
Historicky samotnou trať vybudovala Rakouská severozápadní dráha,
která budovala nové dálkové spojení
Vídeň-Německo. Nová trať se Praze vyhnula a vedla z Nymburka přes Starou
Boleslav a Mělník–směr Děčín. V Praze

se postavila jenom odbočná trať a koncové nádraží (zpočátku na Rohanském
ostrově). Deﬁnitivně se zrodilo nádraží
Praha-Těšnov v roce 1875 a jmenovalo
se Praha Severozápadní nádraží.

Architektura

Těšnov patřil ke skvostům železniční
archiktektury. Projekt vypracoval architekt Karel Schlimp, který v 70.
letech 19. století působil jako profesor na vídeňské technice a byl autorem
komplexu novorenesančních budov
společnosti Rakouské severozápadní
dráhy. Střední trojkřídlá budova o délce 115 metrů, která byla vstupem do
odjezdové haly, byla honosně zdobena
římským obloukem a čtyřmi vysoký-

mi sloupy. Nad nimi stály sochy, které
znázorňovaly Obchod, Vědu, Průmysl
a Hospodářství. Na samém vrcholu
pak bylo alegorické sousoší Austrie,
chránící Orbu a Průmysl.
Vnitřek budovy byl vyzdoben štukovými dekoracemi. Boční křídla neměla vnější ozdoby, zato vnitřek byl
bohatě vyzdobený: reprezentační salon, čekárna a restaurace (pravé křídlo).
Levé křídlo sloužilo jako příjezdová
budova a sídlily tam i kanceláře. Odjezdová hala byla vyzdobena městy, kterými projížděla tehdejší Severozápadní
dráha.
Tři koleje nádraží na Těšnově, doplněné
manipulačním kolejištěm, sloužily že
leznici téměř sto roků. Oslav jubilea
se však už nedočkala. Dálnice středem
velkoměsta byla zřejmě významnější,
a tak nádraží Těšnov zmizelo z povrchu
zemského. Dnes je tam miniparčík a pár
laviček na malém plácku.
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PRAŽSKÉ MOSTY

Hlávkův Most
Hlávkův most je napojen přímo na tzv.
přemostění Masarykova nádraží. Spojuje ulice Wilsonovu na Novém Městě
a Bubenskou v Holešovicích. Hlávkův
most je nejširším mostem v naší republice a prvním pražským betonovým mostem přes Vltavu. Podnětem pro jeho
stavbu bylo vybudování Ústředních jatek
Pražské obce v Holešovicích (1890–
1994). Při přípravě stavby se střetly dvě
generace techniků a těm odpovídající
také dva přístupy k volbě materiálu.
Starší odborníci dávali přednost železu,
mladší modernějšímu betonu.
Železná část byla postavena v letech
1908–1910 (spojovala novoměstskou
část se Štvanicí) podle projektu Mečislava Petrů. Délka železné části mostu
byla 96 m, šířka 16 m, chodníky byly
třímetrové. Provoz mostu byl zahájen až
po skončení druhé severní části mostu na
holešovické straně o délce 200 m, která
se stavěla v letech 1910–1912.
Most tvoří celkem sedm kleneb. Nad ostrovem Štvanicí jsou čtyři menší oblouky
o rozpětí 17,85 metru. Most je vyzdoben
reliéfy vysokými 2,65 m, které jsou nad
ostrovními pilíři. V hlavních klenbách
jsou medailony dvanácti představitelů,
kteří se podíleli na stavbě mostu, avšak
podobiznu architekta Pavla Janáka byste
hledali marně.
V letech 1958 až 1962 byl most rekonstruován a rozšířen protože už nestačil
vzrůstající dopravě. Železná část mostu
byla vyměněna za železobetonovou
a zároveň byl celý most rozšířen z původních 16 m na 28 m. Nedotčena zůstala
pouze část jeho výzdoby.

Výzdoba mostu

Pozoruhodná je výtvarná výzdoba tohoto
technického díla. Nad ostrovními pilíři
jsou méně známé přes 2,5 m vysoké reliéfy mužských torz, které vytesali přímo
do betonového zdiva Myslbekovi žáci
Bohumil Kafka a Ladislav Kofránek.
Při rozšiřování mostu reliéfy zmizely,
v 80. letech však byly vyrobeny jejich
kopie a byly opět osazeny na mostě
nad Štvanicí. Známější jsou medailony
nad pilíři na bocích mostu od sochařů
Josefa Mařatky a Otty Guttfreunda,
které představují portréty 12 radničních
představitelů. Nejvýznamnější a nejznámější plastiky jsou skupiny Práce
a Humanita, které vytvořil Jan Štursa.
Sousoší byla kvůli rozšiřování mostu
a stavbě mimoúrovňové křižovatky
rozebrána a skoro 20 let uschována na
ostrově Štvanici. Manipulace s pískovcovými přes 5 m vysokými skupinami
byla značně obtížná, každé ze sousoší

se skládá z 12 dílů a váží 16 tun. V r.
1983 byla osazena zpět na holešovické
předmostí na nově vybudované pylony
vzdálené od sebe přes 80 m. Autorem architektonicky ztvárněných kubistických
pylonů je arch. Stanislav Hubička. Do
sochařské výzdoby mostu měl původně
patřit ještě pomník Josefa Hlávky, což
se neuskutečnilo. Most však nese jméno po staviteli, architektovi, stědrém
mecenáši věd a umění a zakladateli
České akademie věd Josefu Hlávkovi.

Pavel Janák
Pavel Janák, architekt, návrhář
a teoretik, významný představitel
kubismu v Evropě. Působil jako
profesor na VŠUP v Praze, v letech
1939–1941 byl jejím rektorem.
Prosazoval směrodatné koncepce
v české architektuře – od secese
inspirované O. Wagnerem a kubismu až k národnímu dekorativnímu
stylu a k funkcionalismu (zdymadlo v Obříství a Předměřicích,
Hlávkův most v Praze, palác
Adria, Škodovy závody, rodinné
domy na Ořechovce v Praze).
Podílel se na obnově Černínského
paláce, míčovny na Pražské hradě,
letohrádku Hvězda.
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AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI
BEZPEČNĚJŠÍ OSTRŮVKY
Chybějící a úzké nástupní ostrůvky
si v Praze ročně vyžádají až 8
usmrcených chodců. Mezi taková
nepřehledná místa patří ve Vršovicích
Koh-i-noor, Palackého náměstí či
stanice Staroměstská. Proto město
plánuje přestavbu nebezpečných zastávek a iniciovat změnu zákona.
Kromě vytipování a oprav nebezpečných ostrůvků město plánuje
doplnit také přechody mezi ostrůvky
a přístřešími. Ze zákona totiž může
chodec přecházet mimo přechod
jen když ten nejbližší je dál než 50
metrů. Vše by se vyřešilo dopravní
značkou, která by označovala místo
pro přecházení, ta však zatím u nás
neexistuje. Město plánuje příští rok
vytipovat zastávky, kde by mohli mít
chodci úplnou přednost před auty.

Noční linky s průvodčím?
Téměř rok se uvažuje o zavedení
nočního průvodčího do tramvají. Větší
bezpečnost cestujících a současně
méně poškozených vozů a méně
černých pasažérů – to jsou zajisté
lákadla pro cestující veřejnost, pokud
noční jízdné nebude stát 40 korun,
jak se o tom také uvažuje. A komu by
byla tato práce svěřena: Dopravnímu
podniku anebo strážníkům? Zatím Dopravní podnik ve spolupráci s Ropidem
vypracovaly dvě varianty: buď by
v tramvajích jezdili strážníci, nebo pracovníci bezpečnostních agentur. Radní
pro dopravu Radovan Steiner preferuje
strážníky, protože by měli víc pravomocí než revizoři.
První průvodčí by se mohli objevit
začátkem příštího roku.
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Botičky nebo odtah?
Městská policie dává botičky
za špatné parkování podstatně
méně než dříve, o to více však
strážníci nechávají vozidla rovnou odtáhnout. Od 1. července
dostali strážníci nově pravomoc odtahovat vozidla, které
špatně parkují. A počet odtahů
se rapidně zvýšil. Odtahy jsou efektivnější, protože se okamžitě uvolní místo pro
ty, kteří si za místo platí. Majitelé aut tak zaplatí pokutu za špatné parkování, která
může být až dva tisíce korun a pak odtah za 1450 korun. Když se k tomu připočte
poplatek za každý započatý den na parkovišti (200 korun), špatné parkování se
značně prodraží. A tak se, řidiči, nelekejte, vaše auto zaparkované jenom na chvíli
v modré zóně nejspíš zloději neukradli, a připravte si raději peněženku.

Autovraky odstraní z ulic dobrá legislativa
Od ledna letošního roku má na starosti problematiku autovraků Správa služeb Městské
policie hl. m. Prahy, která na základě
usnesení Rady hlavního města přebírá
úlohu zástupce vlastníka komunikace při
zajišťování a odstraňování vozidel na území
Prahy. Legislativa, která likvidaci vraků Správě služeb umožňuje, má však stále
zásadní nedostatky. Stovky občanů se neustále obracejí na strážníky, pracovníky
Správy služeb MP a úřady s podněty, aby byl vrak okamžitě odstraněn z komunikace. Zákon přikazuje na vrak vylepit výzvu a čekat 2 měsíce, než toto „vozidlo“
může odstranit z komunikace. Zkrátit lhůtu na týden, jak navrhuje radní R. Blažek,
by napomohlo situaci řešit. Snaha představitelů města o legislativní změnu povede
k uvolnění mnoha parkovacích míst na území Prahy.
Majitelé by neměli zapomínat, že i podle stávajícího zákona o odpadech je vlastník motorového vozidla, které se stalo nepojízdným – ať už po havárii či stářím
– povinen nechat takové vozidlo zlikvidovat u odborné ﬁrmy. Majiteli, který starý
či nepojízdný automobil ponechal svému osudu, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc
korun.
Problematiku
opuštěných
a ztracených
věcí
řeší
občanský zákoník a Hlavní
město Praha. Již v loňském
roce na základě podnětu
R. Blažka navrhlo úpravu
této právní normy, aby nakládání s těmito věcmi bylo
efektivnější. „Došlo k zásadní změně v občanském
zákoníku, kdy byla zkrácena
dvanáctiměsíční lhůta na polovinu a věc se po uplynutí
stává majetkem obce, která
pak dokončí započatý proces,“
přiblížil provedenou změnu
její autor radní R. Blažek.

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI
Praha má nejvíce dopravních nehod v Česku
Další oběť si na své konto připsala Patočkova ulice, která je nedaleko
Břevnovského kláštera v Praze 6.
Patočkova je místními obyvateli nazývána „ulicí smrti“. Není ale
jediná. Podobně rizikové jsou například ulice Novodvorská v Praze
4, Roztocká na šestce, Radlická (Praha 5), Evropská směřující od
Vítězného náměstí k letišti nebo Českomoravská na Praze 9. Podle
šéfa pražské dopravní policie Pavla Švrčuly se ale nedá určit, která
místa jsou riziková více a která méně.
„Každý den provádíme kontroly ve všech ulicích, vyberou se tak
statisíce na pokutách,“ řekl Švrčula s tím, že se policie pravidelně
schází se zástupci magistrátu, Dopravních podniků a Technické
správy komunikací, kde řeší, jakým způsobem co nejvíce nehodovost v Praze snížit.
„Dá se říct, že Praha je na tom s počtem usmrcených při dopravních
nehodách celkem dobře. I celkově se ve třetím čtvrtletí nehodovost
ve srovnání s loňskem snížila, a to o pět set osmaosmdesát nehod,“
konstatoval Švrčula.
Přesto je s 26 001 nehodami za uplynulých devět měsíců Praha na
prvním místě v republice. Nejméně nehod se stalo ve Východočeském
kraji – 9 807. Naopak usmrcených lidí při dopravních nehodách má
Praha nejméně – 41. Z toho jedenáct jich zemřelo v Praze-východ.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu nehod
schválil magistrát už v květnu vyčlenění celkem 37 miliónů korun na
nákup a instalaci zařízení pro měření rychlosti vozidel. Z této částky
připadá 25 mil. Kč na vybavení deseti míst, kde bude postupně osazeno zařízení pro měření průměrné rychlosti a 12 mil. Kč
připadne na radary, celkem v deseti lokalitách. Bude to zejména v blízkosti škol, zastávek hromadné dopravy nebo poblíž
frekventovaných přechodů.
Prvním úsekem, který budou hlídat stacionární radary, je Ústecká ulice protínající Chabry. Následovat bude mimo jiné na
Praze 4 úsek Jižní spojka-Vyskočilova ve směru do centra nebo Barrandovský most-Sulická (směr
Praha 4).
Podle tiskového mluvčího magistrátu Jiřího Wolfa se problematika nehodovosti řeší prakticky stále.
„Celkem je v Praze dvanáct tisíc ulic, staráme se o všechny. Ale uhlídat všechny ulice je prakticky
nemožné, stejně jako zaměřit se více jen na některé. Když teď sednete do auta a pojedete po Evropské stopadesát, nikdo vám v tom nezabrání,“ podotkl Wolf.

!

Připravuje se jednotný řidičský průkaz pro celou Unii
Evropská unie (EU) udělala další krok k zavedení jednotných řidičských průkazů pro všechny členské
země. Dopravní výbor Evropského parlamentu ve druhém čtení podpořil návrh směrnice, podle níž se má
nahradit 110 odlišných národních průkazů společným o velikosti kreditní karty. Směrnici však musí ještě schválit plénum Evropského parlamentu. Hlasovat se o ní bude v polovině prosince.Podle návrhu by měl přechod v EU na jednotný řidičský průkaz
začít nejpozději v roce 2012. Bude mít desetiletou platnost, ale členské země si ji mohou prodloužit až na patnáct let. Staré typy
řidičských průkazů by měly zcela zaniknout nejpozději v roce 2032. O jednotném řidičském průkazu, který by museli mít řidiči
ve všech členských zemích, se v Evropské komisi a parlamentu hovoří už od roku 2003. Letos na jaře však tomu daly zelenou
členské země EU.
Čeští řidiči si zatím starosti s evropským jednotným průkazem dělat nemusejí. Od 1. května 2004, kdy Česko vstoupilp do EU,
dostávají naši motoristé nové řidičské průkazy se znakem Unie. Jsou to růžovomodré plastové karty o velikosti 54 x 86 milimetrů.
Tedy o polovinu menší než předchozí řidičské průkazy v plastikovém obalu. Odpovídají velikosti kreditní karty. Pro výměnu
řidičských průkazů v ČR platí termíny schválené v parlamentu v roce 2005.
Řidičské průkazy vydané do konce roku 1993 mají platnost do 31. 12. 2007. Pro průkazy vydané v období 1994–2000 je
termín výměny do konce roku 2010. Motoristům, kteří obdrželi řidičský průkaz v roce 2004, skončí platnost až v roce
2013, kdy by měl nastat čas pro jednotné řidičské průkazy EU.
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ZMĚNY V PARKOVÁNÍ
Bezplatné parkování v centru a okolí končí a rozšiřují se zóny, kde se musí platit.
V zónách placeného stání mohou parkovat obyvatelé Prahy 1, ale za několik měsíců stejný osud potká Prahu 2, 7 a z velké
části i Prahu 3, pokud nové zastupitelstvo projekt podpoří. Že je regulace nutná, o tom není pochyb. Situaci se částečně
vyřeší výstavba dalších P+R parkovišť na okraji města. Problém parkování je palčivý i na pražských sídlištích, kde to často
vypadá jako na autovrakovištích.

Změny od září 2007

Praha 1
Na pravém břehu Vltavy bude v modré zóně 5765 míst, v oranžové
1098 míst, v zelené 1194 míst.
Na levém břehu (Malá Strana a Hradčany) vznikne v modré zóně 1533
míst, v oranžové 82 míst, v zelené 206 míst.
Platby – obyvatelé: modrá zóna 700 Kč, za druhé auto 7 000 Kč a za
každé další pak 14 000 Kč.
Platby – ﬁrmy: modrá zóna právnické osoby 36 000 Kč ročně,
živnostníky 12 000 Kč.
Praha 2
si vytipovala tři místa: v modré zóně vznikne 11 069 míst, v oranžové zóně 1658 v zelené zóně (max. 6 hod.) 724 míst.
Radnice Prahy 2 plánuje výstavbu dalších parkovišť na Jiráskově a Tylově náměstí.
Platby – obyvatelé: modrá zóna 700 Kč
Platby – ﬁrmy: rozhodne rada hl. města.
Praha 3
V Praze 3 vznikne zóna placeného stání mezi Vítkovem a ulicemi Husitská, Želivského, Vinohradská, U Vinohradského
hřbitova, Šrobárova, Korunní, U Vodárny Slavíkova, Vozová, Italská, Seifertova směr do centra, Bulhar. V modré zóně bude
9 383 parkovacích míst, v oranžové 835 míst (stání max. 2 hod.) a v zelené 551 míst (stání max. 2 hod.).
Platby – obyvatelé: modrá zóna 700 Kč
Platby – ﬁrmy: rozhodne rada hl. města.
Praha 7
Zastupitelstvo Prahy 7 rozhodne, zda se zóna placeného stání bude týkat celého území sedmého pražského obvodu. Počítá
se 7 983 místy v modré zóně a 493 v oranžové a 663 v zelené zóně.
Platby – obyvatelé: modrá zóna 700 Kč
Platby – ﬁrmy: rozhodne rada hl. města.

Nový dům pro 375 aut
Nedostatek parkovacích míst se rozhodla řešit radnice Prahy 11. V ulici
Vojtíškova roste parkovací dům, další podobné stavby budou zřejmě následovat.
„Pořád nám tu chybí zhruba sedmnáct tisíc parkovacích míst, proto je
důležité tento problém řešit. Parkovací dům je pilotní projekt, pokud se
osvědčí, nebráníme se budování dalších,“ říká Filip Procházka, mluvčí
Prahy 11.
Stavba začala v září a obyvatelé tu budou moci zaparkovat od nového roku. V objektu vzniklo 375 parkovacích míst, radnice vyčlenila prostor i pro lidi se sníženou pohyblivostí. Těm bude k dispozici dvacet míst.
Obyvatelé okolních domů výstavbu nových parkovacích ploch vítají. A to přesto, že se jim paradoxně parkování na
přechodnou dobu ztížilo.
Dům totiž roste na ploše, kde předtím parkovalo zhruba sto obyvatel okolních domů.
Objekt bude hlídat kamerový systém, aby bylo vidět i do nejvzdálenějších míst garáží.
Garáže budou sloužit obyvatelům Jižního Města, ostatní v nich nezaparkují. Stání se budou jen pronajímat - přednostně těm,
kteří již na pozemku dříve parkovali. Místa zatím volná jsou, obsazená je tak třetina stání, ale zájem stále vzrůstá.
A kolik zájemci za nové stání zaplatí? Místo na střeše přijde na 800 korun za měsíc, v prvním až třetím patře pak musí
zájemci ještě dvě stě korun přidat. Pokud se všechna místa nepodaří zaplnit, dostane se i na zájemce z ﬁrem. Kdo si chce
místo zaplatit, může se i nadále registrovat na úřadě městské části. Stavbu, která stála zhruba 50 milionů korun, hradí
městská část.
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PREVENCE KRIMINALITY

NEDÁVEJTE ŠANCI ZLODĚJŮM
Ani letos to v Česku nevypadá, že se počet ukradených aut dostane pod magickou hranici dvaceti tisíc za rok. Přitom existuje tolik možností, jak
zlodějům jejich choutky překazit!
V Česku se denně ztratí přes šest desítek
aut. Pravda, statistika se mírně zlepšuje
(před deseti roky třicet tisíc ukradených
aut, loni „jen! dvaadvacet tisíc), pořád
však jde o zbytečně kruté číslo. A hádejte, kolik ukradených aut se nakonec
najde – ani ne pětina!
Přitom jde o zbytečné ztráty, řidiči totiž
stále šetří tam, kde se to ani v nejmenším
nevyplatí – v zabezpečení vozidel. A to
se nabídka ochrany aut stále rozšiřuje
a zdokonaluje. Pojišťovny navíc ohodnocují instalování ochranných systémů
slevami.
Majitelé aut mohou volit z několika skupin zabezpečení: mechanického, elektronického a vyhledávacího nebo jejich
kombinace či doplňkových prvků.

Typy zabezpečení vozidel
1. Mechanické
Tyč na volant, zámky na pedály,
zámek řadicí páky.
2. Elektronické
Sériově zabudovaný imobilizér
nebo autoalarm, dodatečně montovaný autoalarm, tajný vypínač,
LED dioda, spínače dveří, kapoty,
zavazadelníku.
3. Vyhledávací
Například GSM pagery – obsluha
prostřednictvím sítí GSM.
4. Doplňkové
Označení všech skel VIN kódem
zapsaným v TP vozidla, ochranné
fólie skel, neviditelný sprej.

Krádeže motorových vozidel v Česku
1997
29 422
1998
27 889
1999
27 092
2000
23 839
2001
22 139
2002
24 977
2003
24 174
2004
23 133
2005
21 980
2006
11 415
Vloupání do automobilů v Česku
1997
64 515
1998
70 194
1999
67 060
2000
62 005
2001
53 472
2002
66 941
2003
65 877
2004
59 459
2005
51 624
2006
26 632

10 Rad,
jak na zloděje
1. Pořiďte si zabezpečovací zařízení, nejlépe kombinaci dvou
a více.
2. Zaregistrovali jste poškození
zámku nebo přišli o víčko palivové
nádrže? Pozor! Okamžitě zámky
vyměňte. Zloděj si možná právě
nechal udělat kopii klíčku. Při
koupi ojetiny měňte zámky automaticky.
3. Zabezpečení používejte vždy,
i když opouštíte auto, jen na
chvilku. Hodně se jich ztratí
jen proto, že majitel při minutkovém odběhnutí neaktivoval
zabezpečovací zařízení, i když si
ho nechal do vozu namontovat
a běžně ho užívá.
4. Zamykejte se uvnitř – zvlášť
ve městě kolikrát stačí vteřina na
semaforu a věci z kufru či sedadla
už neuvidíte.
5. Z auta si vždy odnášejte odnímatelná rádia a další „lákadla“.
6. V autě rovněž nikdy nenechávejte osvědčení o registraci vozidla (malý techničák), ani žádné
jiné doklady. Ty si naopak dobře
uložte doma, včetně čísel motoru,
podvozku, VIN kódu a fotograﬁí.
7. Nemáte-li garáž nebo uzamykatelný pozemek, rozhodně neparkujte na tmavých a opuštěných
místech. Čím větší pohyb, tím lépe.
A místa parkování občas měňte.
8. Neparkujte na svahu. Neníli zbytí, umístěte auto za nějakou
překážku, nebo alespoň stočte kola
k obrubníku.
9. Používejte trik: na okno si dejte nálepku jiného zabezpečovacího
zařízení, než jste si nechali namontovat. Zloděje otrávíte, zmatete
nebo alespoň zdržíte.
10. Auto si vždy pojistěte.
V případě instalovaného ochranného systému se slevou.
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TIP NA VÝLET

PRAŽSKÝ HRAD
Praha ležící v srdci Evropy je významnou městskou památkovou rezervacÍ a známou turistickou atrakcí. Její dominantou je Pražský hrad, v minulosti sídlo českých knížat
a králů, v dnešní době slouží jako rezidence prezidentů.
Součástí Hradu je bazilika sv. Jiřího, Starý královský palác,
katedrála sv.Víta, Královský letohrádek, Jízdárna. Součástí
Starého královského paláce je Vladislavský sál. Celý areál
obklopují rozlehlé zahrady.
Z historie Pražského hradu
Podle archeologických průzkumů se soudí, že Pražský hrad
založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců.
Středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem
z hlíny a kamení. První zděnou stavbou byl kostel Panny
Marie. Další kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu,
byly založeny v první polovině 10. století. Od 10. století
byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později
krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského
biskupa. Také první klášter v Čechách byl založen na
Pražském hradě, při kostele svatého Jiří pro řeholi benediktýnek. V hlavním hradním kostele, jímž byla od 11. století
bazilika svatého Víta postavená v místě původní rotundy,
byly uchovávány relikvie světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
Dobu románskou zastupují bazilika sv. Jiří a Starý
královský palác. Z doby gotiky je zde katedrála sv.
Víta, která uchovává v kapli sv. Václava cenné české
korunovační klenoty. Součástí Starého královského paláce
je také monumentální Vladislavský sál, který představuje
pozdní gotiku. V Královské zahradě najdeme Královský
letohrádek královny Anny v renesančním stylu, perlu zaalpské renesance. Z barokních objektů připomeňme Jízdárnu Pražského hradu, z novodobé historie pak dostavbu
katedrály sv. Víta a úpravy architekta J. Plečnika. Pražský
hrad nabízí množství pamětihodností, stálých sbírek nebo
výstav.
Pražský hrad je dnes kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní a historickou památkou. Na Pražském hradě
jsou uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých

králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady
a také historické dokumenty.
V jeho zdech se odehrávaly
události významné pro celou zem. Pražský hrad je tedy zhmotněním historické tradice
českého státu, spojení současnosti s minulostí.
Obrazárna Pražského hradu
Stálá expozice Obrazárny Pražského hradu představuje
návštěvníkům výběr více než jednoho sta nejkvalitnějších
obrazů z majetku Pražského hradu čítajícího kolem 4000
obrazů. Obrazárna se kvalitou děl vyrovná nejvýznamnějším
evropským uměleckým sbírkám. Kořeny Obrazárny sahají do
konce 16. století, kdy císař Rudolf II shromáždil na Pražském
hradě největší sbírku uměleckých děl té doby. Nová kolekce
z poloviny 17. století obsahuje díla významných italských,
německých, nizozemských, vlámských a dalších mistrů.
Spolu s obrazy malířů českého baroka, zakoupenými ve 30.
letech 20. století z Masarykova fondu, je Obrazárna po mnoha úpravách a rekonstrukcích přístupná veřejnosti.
Od 1. 9. 2006 je pro vás Obrazárna opět otevřena denně. Od
6. 9. 2006 je Obrazárna také součástí návštěvnického okruhu
A Pražského hradu. Po zakoupení vstupenky na tento okruh
(plné vstupné 350 Kč, snížené 175 Kč, rodinné 520 Kč) je
tedy možné navštívit Starý královský palác, Příběh Pražského
hradu, Obrazárnu Pražského hradu, Baziliku sv. Jiří, Jiřský
klášter – Národní galerie a Zlatou uličku s věží Daliborkou.
Palácové zahrady pod Pražským hradem
Zahrady pod Pražským hradem (Ledeburská, Malá a Velká
Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská) získaly
svá jména podle posledních šlechtických majitelů přilehlých
malostranských paláců, ale jejich historie je daleko starší.
Některé z nich byly založeny už v 16. století. Původně střídmé
renesanční zahrady byly zvláště v 17. století upravovány
v barokním slohu. Dnes se z jejich vyhlídkových teras otevírá nádherný pohled na pražské panorama, přičemž každá
z téměř třiceti zahradních teras má jiný půdorys a jiný vzhled.
Komplexní obnova všech pěti zahrad pod Pražským hradem,
se uskutečnila v letech 1992–2000.
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DOPRAVNÍ HISTORIE

Jak se kdysi jezdilo v Praze
Omnibusy

Prvním městským dopravním prostředkem se staly omnibusy,
pokračovatelé poštovních vozů. Byly určeny jenom na krátké
tratě. Už provoz prvních osmi omnibusů se velmi přibližoval
potřebám veřejné dopravy: pravidelné trasy, stanovený časový
harmonogram a pravidelné intervaly podle jízního řádu a pevný tarif. Za léta 1829–1904 fungovalo 27 základních omnibusových linek. Jakub Chocenský zahájil dopravu (rok1829)
na dvou linkách mezi oběma břehy Vltavy od Staroměstské
radnice k Zemskému domu a od Hlavní celnice k poštovnímu
úřadu na Malé straně. Tento první pokus nebyl úspěšný a omni▲ Výkres patrového omnibusu z roku 1873
busová doprava hned v následujícím roce zanikla.
Další omnibusové linky, většinou s krátkodobou existencí, se
v pražských ulicích objevily v roce 1842 a začátkem roku 1843. Šlo o divadelní linku z Malé Strany do Růžové ulice na
Novém Městě. Provoz byl také nerentabilní.
Po zavedení parní železnice do Prahy v roku 1845 byl zaznamenán provoz tzv. hotelových omnibusů k nádražím. Bohužel
bližší údaje o provozu se nezachovaly, avšak ještě v roce 1904 Prahou projel poslední hotelový omnibus.
Na počátku 60. let 19. století ve směru budoucí první trati koňky (Karlín-Malá Strana) fungovala omnibusová doprava asi
čtyři roky. Nejvýznamnějšími pražskými podniky provozujícími omnibusovou dopravu byly Karlínské podniknutí omnibusů
(1870–1879) a První pražská společnost pro omnibusy (1872–1883). U obou provozovatelů jsou uváděny vždy dvě linky:
Karlín-Malá Strana a Karlín-Smíchov.
Další dílčí zmínky o provozu omnibusových linek jsou o krátkodobých linkách: Václavské náměstí-Žižkov-Karlín-Karlovo
náměstí a Nové Město-Holešovice-Václavské náměstí-Severozápadní nádraží-Karlín. Před zavedením své tramvajové dopravy provozoval od křižovatky U zlatého anděla k restauraci na Klamovce omnibusovou linku i košířský starosta Matěj
Hlaváček.
(Podle: Historie městské hromadné dopravy, Praha 2000.)

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

Na nové adrese:
Náchodská 644/128, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
tel.: 274 860 111, fax.: 274 860 211, mobil: 602 641 777
www.e-autodily.cz, e-mail: info@e-autodily.cz

17

JEDEME NA STK
Jak projít technickou kontrolou
Nové auto po čtyřech letech a starší vůz každé dva roky. Takto
často musí řidiči se svým vozem absolvovat technickou kontrolu.
Její opomenutí přijde až na 2 500 korun.
Při technické kontrole se prověřuje celkový stav vozidla. Auto musí být v takovém stavu, aby neohrožovalo ani posádku, ani ostatní účastníky silničního
provozu. Nejvíce se prověřuje řízení, brzdy a osvětlení. Právě osvětlení je
jednou z mála věcí, kterou si řidič chystající se na STK může prověřit sám.
Lidé si na autě sami mohou zkontrolovat maximálně to, co se dá zjistit pohledem. Kromě světel to může být prorezlá karoserie nebo to, jestli je v interiéru
auta vše, co tam má být. Sluneční clony nebo lékárničku s předepsaným vybavením.
Tradičními problémovými zákazníky stanic technické kontroly jsou majitelé
různě upravených aut. Všechny nepůvodní díly musí být homologovány, což
je při technické kontrole potřeba dokázat certiﬁkátem s atestem. V případě,
že byly na autě zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická
prohlídka po jejich odstranění opakovat. Pokud je provedena do třiceti dnů,
kontrolují se jen závady zjištěné při předchozí návštěvě.
Cena za provedení technické kontroly je v jednotlivých stanicích různá.
Většinou se pohybuje mezi 500 až 800 korunami. K nákladům je ještě třeba
připočítat asi 550 korun za změření emisí, které jsou k vykonání technické
kontroly nezbytné. Ještě více za emise zaplatí majitelé aut s naftovým motorem. Ti totiž obvykle musí z peněženky vytáhnout tisícovku.
Technickou kontrolu musí majitelé nového osobního auta poprvé absolvovat
po čtyřech letech. Poté, stejně jako všichni ostatní řidiči, každé dva roky.
Pokud technickou kontrolu se starším osobním vozem absolvujete například
zítra, datum bude uvedeno ve velkém technickém průkazu a v protokolu
o jejím vykonání. Zároveň majitel vozu dostane červenou známku, na které
je vyznačen měsíc a rok, dokdy vůz musí technickou kontrolou projít znovu.
Ale na známce už není vyznačen konkrétní den.
Pak se nabízí otázka, jak policista při silniční kontrole pozná, jestli auto musí
projít technickou kontrolou na začátku či na konci srpna 2008. Řidič totiž
s sebou velký technický průkaz ani protokol o technické kontrole s přesným
datem kontroly vozit nemusí. „Policie má přístup do databáze, kde je uveden den, kdy auto STK prošlo. Když policista z databáze zjistí, že řidič termín nestihl, hrozí mu na místě pokuta až 2 000 korun, případně ve správním
řízení až 2 500 korun.
To však za předpokladu, že auto je v takovém technickém stavu, že neohrožuje
ostatní účastníky silničního provozu. V opačném případě je sankce mnohem
větší – pět trestných bodů, pokuta pět až deset tisíc korun a zákaz řízení na
šest měsíců až jeden rok.
Posouzení, zda vozidlo je v takovém stavu, který by ohrožoval ostatní
účastníky provozu, je na policistovi. Ten přestupek neřeší na místě, ale
předává ho úředníkům, kteří zahájí správní řízení. „Příčiny technické
nezpůsobilosti jsou popsané ve vyhlášce. Konkrétně jde například o vážné
závady na řízení nebo na brzdách vozu.“
Vyhláška říká, že vozidlo není způsobilé k provozu už ve chvíli, kdy prasklina na čelním skle je delší než 20 milimetrů. Přehled všech závad, za které
hrozí pět trestných bodů, pokuta až 10 tisíc korun a ztráta řidičského průkazu,
přineseme v dalším čísle.
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INFOSERVIS DP
NABÍDKA DOPRAVNÍHO PODNIKU
Předprodej jízdenek na rok 2007
Vážení cestující, předprodej jízdenek na rok
2007 pokračuje od 27. listopadu 2. etapou, ve
které si můžete zakoupit všechny typy jízdenek
na rok 2007 s výjimkou měsíčních, které budou
dány do prodeje 11. prosince.

2. etapa od 27. listopadu

Co je prodáváno?
Všechny typy jízdenek na rok 2007 (klasické
roční a čtvrtletní; klouzavé 365denní, 90denní
a 30denní). Měsíční jízdenky na leden 2007 budou v prodeji od pondělí 11. prosince.
Bonus za včasný nákup
Cestující, kteří si koupí libovolnou roční jízdenku (365denní klouzavou nebo klasickou) do 16. prosince 2006 obdrží drobný dárek (propisovací tužku).
Prvních 2000 zákazníků, kteří si přijdou koupit klasickou roční jízdenku do středisek dopravních informací (Muzeum,
Můstek, Magistrát, Anděl a Nádraží Holešovice) obdrží druhý drobný dárek (brožuru křížovek).
Místa prodeje
Předprodejní síť ve stanicích metra v rozšířeném provozu (pondělí až pátek 6.30 až 19 hodin; sobota 7.30 až 12 hodin),
kde si můžete zakoupit klasické i klouzavé jízdenky.
Ve stanicích metra Roztyly, Hůrka, Karlovo náměstí, Hloubětín, Nádraží Holešovice, Želivského a v budově Centrálního
dispečinku DP v ulici Na Bojišti je možnost platit platební kartou!
Klasické jízdenky si můžete zakoupit v pobočkách České pošty na území Prahy, u vybraných traﬁkantů, ve vybraných
železničních stanicích v Praze a okolí, ve střediscích dopravních informací (střediska Anděl, Nádraží Holešovice a Můstek
mají stejnou otvírací dobu jako předprodejní místa ve stanicích metra. střediska Magistrát a Muzeum mají běžnou otvírací
dobu).
Ve všech střediscích dopravních informací (Muzeum, Anděl, Magistrát, Můstek a Nádraží Holešovice) lze platit platební
kartou.
Upozornění: Studentské jízdenky na rok 2007 lze zakoupit pouze v předprodejní síti ve stanicích metra!

Nové středisko dopravních informací DP je součástí nově
rekonstruované budovy Magistrátu hl. m. Prahy
Sedm středisek dopravních informací Dopravního podniku (Muzeum, Anděl,
Můstek, Nádraží Holešovice, Letiště Ruzyně I+II a Magistrát hl. m. Prahy)
nenabízí jen aktuální informace o celém systému Pražské
integrované dopravy, ale také
zajímavé publikace z produkce
Dopravního podniku, které mohou být hodnotným a zajímavým dárkem!
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