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Oslavy státního svátku 28. října 
k výročí vzniku Československa v Praze

» » » Obsah tohoto čísla » » »
4      Prodloužení metra trasy A 6      Modernizace tramvají 13      Od přestupku k přidělení bodu

Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

   Praha si připomene 28. října vznik samo statného Československa. 
Oslavy státního svátku začnou dopoledne pietním aktem v Emau-
zích, kterého se zúčastní primátor Pavel Bém. Na Hradě se usku-
teční vojen ská přísaha a večer prezident Václav Klaus ocení státním 
vyznamenáním významné osobnosti.
   Oslavy založení samostatného českosloven ského státu se uskuteč-
ní také v Obecním domě, který je s tímto svátkem úzce spjat. Právě 
v Grégrově sále Obecního domu představitelé Národního výboru 
slavnostně přijali zákon o zřízení samostatného Československa.
   Při této významné příležitosti si zájemci budou moci od 14 do 
17 hodin prohlédnout jedinečné reprezentační prostory Obecního 
domu. Prohlíd ková trasa povede všemi reprezentačními sály v prv-
ním patře. Například v Primátorském sále budou návštěvníci moci 
obdivovat výzdobu, která je dílem světoznámého Alfonse Muchy. 
Mezi další umělce, kteří se podíleli na výzdobě Obecního domu, pa-

tří malíři Mikoláš Aleš, Max Šva-
binský a František Ženíšek a so-
chaři Josef Mařatka, Josef Václav 
Myslbek a Ladislav Šaloun. Večer 
zazní od 20 hodin ve Smetanově 
sále Dvořákovy, Smetanovy a Su-
kovy skladby v podání Dvořákova 
symfonického orchestru pod vede-
ním J. Vodňanského. Nebudou chy-
bět Vltava a výběr z Dvořákových 
Slovanských tanců a Novosvětské.

14      150 let pražské záchranky 16      České dráhy 17      Letiště Ruzyně Praha

Radní hlavního města na svém 
zasedání rozhodli, že rozpočet 
Prahy bude v příštím roce 
vyrovnaný. Primátor Pavel Bém 
počítá s příjmy i výdaji ve výši 
44 až 47 miliard korun.

Nejvíce peněz bude použito stejně jako v minulých letech na 
dopravu. Do výstavby severozápadní části vnitřního auto-
mobilového okruhu hodlá Praha dát 6,5 miliardy korun. Na 
dostavbu nového úseku trasy C metra z Ládví do Letňan bylo 
vyčleněno 1,6 miliardy korun. Na přípravu výstavby prodlou-
žení linky A podzemní dráhy z Dejvické směrem k letišti je 
v návrhu 100 milionů korun. Na výstavbu zábran proti velké 
vodě hodlá magistrát dát 600 milionů korun.

Finanční požadavky na strategické investice byly pokryty. Cel-
kem na ně, včetně přípravy přestavby čistírny odpadních vod, 
půjde 10,3 miliardy korun. Radní do návrhu rozpočtu doda-
tečně zařadili 87,5 milionu korun na opravu Karlova mostu. 
Ve třetím čtení návrhu rozpočtu se bude diskutovat i o zvýšení 
běžných výdajů v souvislosti s plánovaným náborem nových 
strážníků městské policie, který začal už letos.
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Radovan Šteiner
radní pro dopravu

Město přidá světla
Bezpečnost provozu má zvýšit
200 nových semaforů

 Dopravní problémy v metropoli by měly pomoci řešit nové 
semafory. Do dvou let má totiž přibýt téměř šedesát světelných 
křižovatek. Do deseti let by se pak jejich počet ještě jednou měl 
radikálně zvýšit – přibude jich dvě stě.
 V současnosti je v Praze zhruba pět set křižovatek se sema-
fory. „V dalších letech až do roku 2017 pak bude postaveno 
v průměru čtyřiadvacet křižovatek ročně a zhruba stejný počet 
jich bude obnoven,“ uvedl radní Radovan Šteiner. Počítá se také 
s opravou těch, které nyní nefungují.
 Technická správa komunikací příští rok zahájí výstavbu 
dalších řídících dopravních ústředen. S novou ústřednou se 
počítá v Praze 8 Kobylisích. Obnoví se také zastaralé ústředny 
převážně v druhé městské části.

 Prodloužení trasy metra A do Ruzyně chce pražský magis-
trát financovat z peněz Ev ropské unie. U trasy D chce prověřit 
mož nost realizace pomocí soukromých zdrojů. 
 Náklady na každou trasu se odhadují na zhruba 40 miliard 
korun. Vlaky by po obou nových tra tích měly projíždět už 
brzy. Tím, že již nyní na plno běží přípravy, bude už za pět let 
v provozu první část prodloužení trasy A, o dva roky později 
pak i klíčový úsek nové trasy D.

 „Nepreferujeme trasu A před trasou D ani obráceně, ani jih Prahy před západem. Termíny 
zpro voznění jsou prakticky shodné,“ říká R. Šteiner. Výstavba ale začne dřív na trase A, 
protože tam je již jasná technologie. „V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro územní 
řízení, která by měla být hotova do konce tohoto roku,“ sdělil radní.
  Právě trasa D, která má v první fázi výstavby spojit dnešní stanici Pankrác se sídliš-
těm No vodvorská, by totiž podle plánů města mohla být koncipována jako takzvané lehké 
metro. „Jde o koncepčně levnější a provozně méně náročnou dopravu, kterou nezajišťují 
klasické těžké vlaky, ale lehčí vozy. Její výhodou je vedle možné úspory i to, že může být 
celá trasa méně zahloubená, pro tože tato technologie umožňuje překonat větší stoupání,“ 
vysvětluje R. Šteiner. Trasa A by už za devět let měla být delší o 14 kilometrů. Cestující 
budou moci cestovat v první fázi, tedy už za pět let, do nových stanic Červený Vrch, Ve-
leslavín, Petřiny a zřejmě i Motol. V další fázi pak budou tunely pokračovat do stanic Bílá 
Hora, Dědina, Dlouhá Míle a Letiště Ruzyně, do předposlední jmenované stanice by mělo 
metro jezdit už v roce 2017, na letiště pak o rok později. 

Výstavba metra bude pokračovat 

 Nejdelší pražský tunel, který povede od Špejcharu na Let-
né po křižovatku Pelc-Tyrolka v Tróji, se začal stavět. Kom-
plex tunelu by měl být hotov do října 2011.
 Názory na stavbu tunelu, jehož délka má dosáhnout 
rekordních 5,5 km, ale nejsou jednoznačné. Někteří opoziční 
zastupitelé například tvrdí, že se po jeho dokončení intenzita 
dopravy uvnitř města ještě zvýší. S tím nesouhlasí radní Ra-
dovan Šteiner, podle něhož se doprava přesune do pozemních 
tunelů a obytné zóny od ní budou ochráněny. 
 „Tunel přitáhne jednak tranzitní dopravu, ale podle řady 
modelů bude indukovat i více vnitroměstské,“ říkají opoziční 
zastupitelé. Stavba prý navíc čerpá městskou pokladnu. Podle 
R. Šteinera se naopak uleví zejména oblasti Letné a Holešovic. 
„Jasným příkladem je Smíchov před a po otevření tunelu 
Mrázovka, který je také součást městského okruhu,“ vysvětlil 
R. Šteiner. Kamiony podle radního budou směřovány na 
vnější pražský okruh. Vnitřní, jehož součástí je nově budo-
vaný tunel, bude sloužit pouze osobním automobilům.

Nový pražský tunel
Bezpečnost provozu má zvýšit
200 nových semaforů
Bezpečnost provozu má zvýšit
200 nových semaforů
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NOVÉ TRASY METRA

Prodloužení metra trasy A

Výchozí vymezení dané dopravní stavby – 
provozní úsek metra – prodloužení trasy A za 
stanici Dejvická (mimo) – Letiště Ruzyně, se 
stavební délkou 12,8 km, zahrnuje 8 stanic:
 • Červený Vrch
 • Veleslavín
 • Petřiny
 • Motol
 • Bílá Hora
 • Dědina
 • Dlouhá Míle
 • Letiště Ruzyně

Výstavba uvedeného prodloužení předpokládá realizaci:
1. úsek V.A1 – Dejvická (mimo) – Červený 
Vrch – Veleslavín – Petřiny,
2. úsek V.A2 – Petřiny (mimo) – Motol,
3. úsek VI.A – Motol (mimo) – Bílá Hora 
– Dědina – Dlouhá Míle,
4. úsek VII.A – Dlouhá Míle – Letiště Ru-
zyně.

Za stanicí Bílá Hora jsou vytvořeny podmín-
ky pro větvení trasy do směru Řepy, Zličín. 
Daný úsek metra se stanicemi Řepy a Zličín 
přináší zvýšení kvality dopravní obsluhy do-
tčených lokalit a další provázání tras metra. 
Upřednostněním jeho realizace by však bylo 
oddáleno vytvoření vazby metra na dopravní 
terminál Dlouhá Míle (požadovaný již v rám-
ci železnice), který má klíčový význam z hle-
diska podchycení autobusové a automobilové 
dopravy v okrajové části města. 
Prodloužením trasy metra A za stanici Dejvic-
ká dojde především k podstatnému zkvalitně-
ní dopravní obsluhy území MČ Praha 6, kde 
rovněž výrazně poklesne rozsah autobusové 
a automobilové dopravy, s odpovídajícími 
ekologickými přínosy. Na ul. Evropské dojde 
v úseku Červený Vrch – Dejvická k poklesu 

Název stanice Přímá (pěší) dostupnost Dostupnost 15 min*
Letiště Ruzyně 13 330 13 900
Dlouhá Míle 10 940 17 570
Dědina 7 240 11 500
Bílá Hora 6 060 10 570
Motol 13 350 45 660
Petřiny 16 270 34 820
Veleslavín 10 300 21 520
Červený Vrch 12 810 25010
Trasa celkem 90 300 180 550

zátěží autobusové dopravy Pražské integro-
vané dopravy (PID) o 95 %, v Patočkově ul. 
bude tento pokles činit cca 40 %. Naopak 
nárůst přepravních zátěží lze do doby even-
tuálního vybudování větvení ve směru Řepy, 
Zličín očekávat na autobusové tangentě ve 
vazbě na stanici Motol (spádování Řep a Ji-
hozápadního Města) – v ul. Kukulově o cca 
43 %. K významnému poklesu zátěží dojde 
na tramvajových radiálních trasách (o plných 
70 % v ul. Evropské a Na Petřinách, o 22 % 
v ul. Plzeňské). Předmětný přesun přepravní 
práce mezi dvěma kolejovými dopravními 
systémy přinese určité snížení efektivnosti 

Úsek Náklady 
(mld. Kč)

Zprovoznění
(rok)

Dejvická (mimo) – Petřiny 14,94 2013
Petřiny (mimo) – Motol 5,39 2014
Motol (mimo) – Dlouhá Míle 14,13 2017
Dlouhá Míle (mimo) – Letiště 
Ruzyně 4,70 2018

Celkem 39,16

Mezi jednoznačně klíčové záměry rozvoje sítě pražského metra se v posledních 
letech zařadilo prodloužení trasy A západním směrem za stanici Dejvická. Zá-
měr byl původně koncipován jako alternativa k územním plánem předpoklá-
dané dopravní obsluze ruzyňského letiště železniční dopravou. Cílem využití 
metra pro daný dopravní vztah bylo dosažení příznivějších dopravních a ekologických účinků v této části města. 
Záležitost napojení letiště na modernizovanou železniční trať Praha – Kladno však zůstává aktuální a těžiště opod-
statněnosti nového úseku metra tak nabylo nových dimenzí.

tramvajového provozu. Klíčovou záležitostí 
je především redukce autobusové dopravy 
na Vítězném náměstí, neboť stávající auto-
busový terminál Dejvická, zcela kolidující 
s charakterem území rozvíjeného městského 
centra, bude přesunut na Dlouhou Míli, v rea-
lizační etapě pak s vysokou pravděpodobnos-
tí do Veleslavína. To umožní redukci počtu 
autobusových spojů, projíždějících Vítězným 
náměstím o cca 50 % (absolutní pokles z cca 
2250 na 1130 spojů/den – bude záviset na 
konkrétním linkování). Sledovaným cílem je 
rovněž radikální zlepšení dopravní obsluhy 
nemocničních areálů v Motole a Na Homolce 
zástavby v jejich okolí.
Nový úsek trasy metra A zajistí dopravní ob-

služnost pro 90 300 obyvatel v přímé docház-
ce, ve spádové oblasti budou pokryty potřeby 
dalších 180 550 potencionálních cestujících.

V zájmu vytvoření optimálních realizačních 
předpokladů dané dopravní stavby již pro-
bíhají práce na dokumentaci k územnímu 
řízení. Jejím zpracovatelem je Metroprojekt 
Praha, a. s., do jednotlivých fází projekčních 
prací jsou zapojeni zástupci zainteresovaných 
útvarů MHMP i úřadů dotčených městských 
částí, odborných institucí (ÚRM, ÚDI, RO-
PID) a dalších subjektů, což vede k precizo-
vání a optimalizaci řešení trasy i jednotlivých 
stavebních objektů.

Pro realizaci celého prodloužení trasy me-
tra A na letiště Ruzyně, která by měla být 
zahájena v roce 2009, lze uvažovat s násle-
dujícími termínovými a finančními před-
poklady:
Výše naznačená specifikace vychází z jed-
noznačné nutnosti členění stavby do reali-
začních etap, s čímž bezprostředně souvisí 
nutnost oficiálního potvrzení rozsahu úvodní
etapy. Možnost ukončení ve stanici Velesla-
vín není z technických důvodů reálná, vyme-
zení provozního úseku V.A1 tudíž připadá do 
úvahy ve variantách:
1. Dejvická (mimo) – Petřiny 
    (3 stanice, 4,5 km, 14,94 mld. Kč)
2. Dejvická (mimo) – Motol 
    (4 stanice, 5,7 km, 20,33 mld. Kč).
Předmětný úsek metra je s ohledem na výše 
uvedené skutečnosti zřejmě vhodné řešit 
cestou vnitřní etapizace, s dodatečným zpro-
vozněním stanice Motol, s časovým posu-
nem v řádech měsíců až 1 roku. Konkrétně 
to znamená využít zdrojů EU z Operačního 
programu Doprava pouze pro etapu Dejvická 



5

110 LET VE SLUŽBÁCH MĚSTA

www.dpp.cz

(mimo) – Petřiny a rozhodnutí o pokračování 
do stanice Motol, případně dále, učinit až po 
vyjasnění způsobu financování další výstav-
by.

Vlastní realizační předpoklady prodlou-
žení trasy metra A jsou z územních, tech-
nických a legislativních hledisek na dobré 
úrovni, zejména pak ve srovnání s další 
prioritou rozvoje sítě pražského metra, 
úvodním úsekem trasy metra D. Je to dáno 
především následujícími aspekty:
– řešení trasy a provozní technologie jsou 
na rozdíl od trasy D jednoznačně předurčeny 
návazností na stávající trasu A, provozovanou 
v systému klasického metra,
– vzhledem k charakteru území nejsou před-
pokládány podstatnější problémy, týkající se 
technického řešení a vlastní realizace nového 
úseku metra,
– proces včlenění záměru do územně plá-
novací dokumentace dospěl do pokročilého 
stadia,
– probíhá zpracování dokumentace pro 
územní řízení, s předpokladem dokončení již 
ve IV. čtvrtletí 2007,

NOVÉ TRASY METRA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 2008–13

Operační program 
doprava 
(z fondů EU) (mld. Kč)

0,00 0,21 2,19 2,00 2,07 1,36 7,83

Dotace HMP (mld. Kč) 0,20 0,10 0,81 3,00 2,66 0,24 7,01

Celkem 0,20 0,31 3,00 5,00 4,73 1,60 14,84

- programové prohlášení Rady hlavního 
města Prahy pro volební období 2006–2010 
uvádí zahájení výstavby předmětné části trasy 
A o rok dříve než zahájení výstavby trasy D.

Rozhodujícím úkolem se stává zajištění od-
povídajících investičních zdrojů. Náklady na 
provozní úsek metra V.A1 Dejvická – Petřiny 
(event. V.A2 Dejvická – Motol) se v závis-
losti na zvolené variantě budou pohybovat 
v rozmezí cca 15–20 ml. Kč. Jako jeden ze 
základních zdrojů financování staveb metra
připadají do úvahy prostředky z evropských 
fondů. Na období 2007–2013 zde lze pro 
dané účely získat cca 7,8 mld. Kč. V součas-
né době lze konstatovat, že vzhledem ke sta-
vu přípravy obou dopravních staveb je zřejmý 
předstih práce pro realizaci provozního úseku 
metra V.A1 a z toho se bude vycházet v dal-
ších fázích nárokování finančních prostředků
z evropských fondů.
Pro lepší orientaci je uvedena tabulka obsa-
hující předpokládané čerpání finančních pro-
středků pro roky 2008–13 na stavební úsek 
Dejvická (mimo) – Petřiny v členění podle 
zdrojů financování.

– zkrácení tangenciálních linek 
autobusů od Jihozápadního Města 
sníží dopravní zatížení od povrchové 
dopravy na územní Prahy 6 a záro-
veň výrazným způsobem zredukuje 
objem vozů autobusové dopravy,
– větší rozsah úvodního realizační-
ho úseku je investičně efektivnější, 
počet přepravených cestujících 
v poměru k vynaloženým nákladům 
je vyšší,
– dřívější realizace stanice Motol 
urychlí zlepšení dopravní obsluhy 
nemocničních areálů (Motol a Na 
Homolce),

Hlavní důvody návrhu 
na etapové ukončení 

ve stanici Motol

– etapové ukončení ve stanici 
Motol preferují dotčené městské 
části Praha 6, Praha 5, Praha 17.
Současně je však nutné uvést i dů-
vody, svědčící proti ukončení etapy 
ve stanici Motol:
– výrazně vyšší investiční nároč-
nost (cca o 5 mld. Kč),
– nárůst provozních km metra 
a s tím související zvýšení provoz-
ních nákladů.
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MODERNIZACE TRAMVAJÍ

Původní koncepce modernizace tramvají T3, 
která ve své podstatě nahrazovala opravu vyš-
šího stupně, spočívala zejména v náhradě těch 
komponentů, jež mají přímý vliv na spolehli-
vost vozidla a ekonomiku provozu. Do této 
kategorie spadá především náhrada urych-
lovačů moderními polovodičovými trakč-
ními měniči, dále náhrady motorfenerátorů 
statickými měniči apod. Provozovatel tím za 
únosnou cenu zhodnotil své vozidlo, dosáhl 
lepší ekonomiky provozu a menší náročnosti 
na údržbu. To platí například o modernizaci 
tramvají T3/T3R.P v Praze, jež svou racio-
nálností, jednotností a průmyslovým pojetím 
odpovídají cíli, který sledují: při vynaložení 
přijatelných nákladů zkva-
litnit a zhospodárnit provoz 
stárnoucích tramvají do doby 
jejich generační náhrady no-
vými vozidly.
Limitujícím faktorem život-
nosti tramvaje je životnost 
vozové skříně. V již mno-
ho let zavedeném systému 
údržby tramvají T3 je skříň 
nositelem identity vozidla, 
zatímco ostatní celky (pod-
vozky, elektrická výzbroj, 
vybavení interiéru…) jsou 
zahrnuty do výměnného 
systému a při periodických 
opravách jsou demontovány 
a nahrazeny jinými novými 
či renovovanými. Zpočátku 
byla při velkých opravách 
skříň opravována, pokud to 
bylo možné. Jestliže stav 
korozního poškození přesáhl 
únosnou mez, byla příslušná 
skříň sešrotována a dotyčná 
tramvaj zrušena. Její podvozky a demonto-
vané komponenty splynuly s výměnným sys-
témem a byly z něj vyřazovány nezávisle na 
existenci původního vozu.
Nejen v důsledku chemického ošetřování sil-
ničních komunikací v zimním období, ale též 
následkem občasné technologické nekázně 
ve výrobě v bývalém ČKD Tatra, nedosáhla 
v některých případech životnost skříní před-
pokládané délky, takže dopravní podniky se 
dožadovaly dodání skříní jako náhradního 
dílu. ČKD Tatra, resp. později ČKD Do-
pravní systémy tomuto požadavku vyhověly 
a v 90. letech náhradní skříně T3 dopravním 
podnikům nabízely a dodávaly. Z tuzem-
ských provozovatelů využily tuto možnost 
kupř. DP Ostrava a DP Praha. Po konkurzu 
ČKD DS zakoupil spolu se zličínským závo-
dem nový vlastník – Siemens – i konstrukční 
dokumentaci vozidel včetně dokumentace na 

Modernizace tramvají T3 pokračují
vozovou skříň. Protože však orientoval své 
výrobní aktivity výhradně na moderní vozi-
dla, neměl v úmyslu ve výrobě tramvají T3 
pokračovat. Ve snaze zajistit provozovatelům 
vozidel ČKD náhradní díly, postoupila firma 
Siemens několika českým výrobcům origi-
nální výrobní dokumentaci formou licenční 
smlouvy s tím, aby náhradní díly vyráběli, to 
byl též případ skříně vozů T3.

Komponenty pro vozidla ČKD však dodá-
vají dopravním podnikům i jiní než licenční 
výrobci disponující původní technickou do-
kumentací ČKD. To platí také pro vozovou 
skříň tramvaje T3, která byla žádaným zbo-

Modernizace tramvaje provedená místo její 
generální opravy se jeví jako zajímavé a eko-
nomické řešení, asi není třeba zpochybňovat 
účelnost takového kroku. K zamyšlení už vy-
zývají tramvaje VarioLF či jiné typy s novou 
vozovou skříní, zejména se sníženou pod-
lahou. Pokud jako zcela extrémní variantu 
pojmeme typ VarioLF, tak tento disponuje 
novou skříní, novými čely, novým typem za-
sklení, dokonce i podvozky jsou přestavěny 
na typ „komfort“ s dvojitým vypružením, 
přičemž elektrická a trakční výzbroj je logic-
ky také zcela nová.

Vzhledem k tomu, že MHD má samozřejmě 
největšího konkurenta v indi-
viduální dopravě, nelze vůbec 
přehlížet fakt, že automobily se 
vyvíjejí a zdokonalují s velkou 
dynamikou a výrobci se před-
hánějí v nabídce prvků vyvolá-
vajících v uživateli dojem abso-
lutního komfortu. Při pohledu 
do západoevropských měst je na 
první pohled zřejmé, že i výrob-
ci tramvají se snaží cestujícím 
nabídnout totéž – maximum 
komfortu, působivý design, 
klimatizované prostory, pocit 
bezpečnosti. Nelze vyloučit, že 
nasazení plně nízkopodlažních 
tramvají do provozu může vy-
volat dílčí technické problémy, 
nicméně cestujícím nabízejí jed-
noznačný komfort.

Komplexní rekonstrukce tram-
vaje T3 s vy užitím nové skříně 
s vloženou nízkopodlažní částí 
byla svého času jistě velmi pře-

kvapivá. Asi málokdo si do té doby dokázal 
představit, jak v tramvaji T3 vytvořit dosta-
tečně velkou podlahovou plochu ve výšce 
nástupních hran dveří. V zájmu objektivity 
můžeme ocenit, že tramvaj VarioLF s desi-
gnem navrženým Františkem Pelikánem po-
prvé dokázala posunout vzhled tramvaje T3 
tak, aby vypadala jako moderní vozidlo, a to 
zejména díky vzhledově zdařilému čelu a le-
peným, níže posazeným oknům v bočnici.
Rozdělení obnovy parku na nákup nových 
a modernizace stávajících tramvají je po-
chopitelné. Např. pražské T3R.P jsou účelné 
a velmi minimalistické modernizace, naopak 
při modernizaci KT8.N2 byla zvolena kom-
plexní varianta s náhradou většiny podstat-
ných komponentů i změnou způsobu ovlá-
dání vozidla. Zcela samostatnou kapitolou je 
nízkopodlažní tramvaj T3R.PLF. 

byla svého času jistě velmi pře-
žím. Tento fakt dal vzniknout „náhradní“ 
vozové skříni VarCB3, určené jako náhrada 
za původní skříň T3. Právě tato nová vozo-
vá skříň a odvozené varianty s nízkopodlažní 
částí přinesly zvrat v chápání do té doby pro-
váděných rekonstrukcí tramvají T3. Termín 
rekonstrukce zde již prakticky přestává být 
správným označením, neboť se jedná o no-
vě koncipovaná vozidla sestavená z nových 
i použitých dílů: vozová skříň, elektrická 
výzbroj a některé další komponenty jsou to-
tiž zcela nové, ostatní díly jsou běžné prvky 
z výměnného systému.
„Pražské“ rekonstrukce vozů T3/T3R.P 
vznikly na základě pečlivé rozvahy, jíž se zú-
častnila celá řada zkušených techniků z mno-
ha nejrůznějších pozic pražského DP – od 
ředitelství přes vozovny až po dílny. U kaž-
dého detailu bylo pečlivě posuzováno, zda jej 
zachovat, nebo vyměnit.
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MODERNÍ TRAMVAJE PRO PRAHU

Dlouho očekávaná nízkopodlažní tramvaj 
15 T pro Prahu, kterou vyvíjí plzeňská Škoda, 
by už brzy měla odkrýt svoji tvář. Výrobce 
chce první prototyp poslat na zkušební kolej 
tento podzim a brzy poté vůz představit veřej-
nosti. Alespoň částečně se tak odkryjí tajnosti 
kolem jedné z největších zakázek poslední 
doby, kdy město zaplatí během následujících 
deseti let 17 miliard korun.

Praha: laboratoř nových typů
Nejnovějšími tramvajemi v Praze jsou v sou-
časné době nízkopodlažní 14 T, takzvané 
Porsche. Zatím jich jezdí 12, do dvou let jich 
dopravní podnik (DP) chce mít šedesát. Hned 
poté začne od plzeňského výrobce Škoda 
Holding odebírat úplně nový typ 15 T. Do de-
seti let koupí celkem 250 vozů za 17 miliard.
Ačkoliv už při podpisu smlouvy zaplatil ve-
řejný dopravce za jednu z největších zakázek 
poslední doby zálohu téměř 585 milionů ko-
run, Pražané stále netuší, jak bude tramvaj, 
formující tvář města na desetiletí, vlastně 
vypadat. Jedná se z poloviny o novátorské 
a tudíž nevyzkoušené řešení, které nemá ve 
světě obdoby. Z pražských ulic se stane zku-
šební laboratoř. 

Design tvoří známý architekt
Výrobce tramvaje má však pro mlčení vy-
světlení. „Vyvíjíme pro Prahu naprosto nové 
vozidlo, jehož detaily jsou předmětem paten-
tového řízení. Ještě může docházet ke drob-
ným změnám podoby. Až si budeme jisti, že 
můžeme představit skutečnou tvář tramvají, 
učiníme tak,“ sdělila Radka Pistoriusová ze 
Škody Holding. To by mělo být během nastá-
vajícího podzimu nebo zimy.
Jedinou dostupnou informací ohledně desig-
nu utajovaného vozu je to, že jeho autorem 
bude známý architekt Patrik Kotas, který je 
v Praze autorem několika dopravních staveb 
a chystá se na rekonstrukci Fantovy kavárny 
na hlavním nádraží. „Koncepce designu vo-
zidel a interiéru je již hotová, podrobnosti ale 
sdělit zatím nemůžu,“ řekl Kotas. Tramvaj 
H15T podle něj bude mít s ostatními jeho vý-
tvory jeden společný rys.

„Bude lehce zapamatovatelná,“ prozradil 
Kotas. Nízkopodlažní tramvaj podle návrhu 
tohoto známého architekta přitom mohla jez-
dit po Praze daleko dříve. Navrhl totiž design 
typu RT6N1. Ten se však kvůli špatnému 
technickému řešení výrobce a velké porucho-
vosti nikdy nepodařilo uvést do provozu. 

Magistrát: vzhled je v naší režii
Právě neúspěch s první nízkopodlažní tram-
vají je důvodem skepse některých lidí. „Všu-
de ve světě se dělá výběrové řízení, kdy 
výrobce musí předem ukázat, co bude dělat 
a jak to bude vypadat. Praze hrozí, že ulicemi 
se budou prohánět tramvaje, jejichž vzhled 
bude v režii někoho jiného,“ říkají někteří 
opoziční zastupitelé..
Předseda představenstva DP a radní pro do-
pravu Radovan Šteiner tato tvrzení odmítá. 
„V žádném případě nikdo nemůže hovořit 
o tom, že by dodavatel rozhodoval, co bude 
jezdit pražskými ulicemi. Otázka konkrétní-
ho designu vozidla je něco jiného, tam samo-
zřejmě každý výrobce kdekoli na světě volí 
svého dodavatele designu a zákazník může 
volit například barevné řešení,“ řekl.
Také představitelé DP odmítají, že by ne-
ovlivňovali vzhled vyvíjených tramvají. „V 
zadávací dokumentaci pro veřejnou sou-
těž byly podrobně specifikovány technické
a užitné vlastnosti, ale do značné míry v ní 
byl předurčen i design a uspořádání vozu,“ 
vysvětlil Ondřej Pečený z DP.

Tvář 15 T se má lehce pamatovat
Známý český architekt Patrik Kotas spe-
cializující se na návrhy dopravních staveb 
a prostředků hromadné dopravy je auto-
rem designu pro nízkopodlažní tramvaje 
15 T, které budou v následujících letech 
formovat tvář Prahy.

V jaké fázi je příprava designu pro nové 
tramvaje?
Koncepce designu exteriéru i interiéru je již 
hotová, v současnosti se dolaďují jednotlivé 
detaily a uzly konstrukčního řešení, které 
s designem souvisejí.
Stal jste se autorem designu na základě 
výběrového řízení, nebo jste byl osloven 
dopravním podnikem?
Pokud je mi známo, Škoda Transportation 
si jako výrobce nové tramvaje 15 T nechala 
zpracovat na začátku několik různých desig-
nérských návrhů od různých autorů a potom 
následně došlo k výběru finální verze kon-
cepce designu.
Proč myslíte, že jste dostal důvěru?
Nepředkládám vize nebo návrhy, které jsou 
nerealizovatelné nebo které se musejí vý-
razně měnit z důvodu konstrukčního řešení. 
Snažím se ihned na začátku vždy prezento-
vat takové návrhy, které mají nápad, jsou 
pro veřejnost snadno zapamatovatelné.

Kde mohou lidé narazit v Praze na vaši 
práci, co se dopravy týče?
Určitě v designu vozidel, ale i v oblasti 
architektury. Příkladem může být vzhled 
nových vozů metra, které jezdí na trase C, 
stanice Rajská Zahrada na trase B nebo do-
končovaná stanice Střížkov.

Praha čeká na úplně novou tramvaj
Dopravní podnik už zaplatil výrobci zálohu 585 milionů korun

Pražské tramvaje
V Praze jezdí čtyři typy tramvají. 
Celkem vlastní dopravní podnik (DP) 
přes devět set vozů tramvají, přičemž 
některé typy existují v několika různých 
verzích. Velmi rozšířeným vozem, který 
jezdil po Praze už na konci šedesá-
tých let, je T3. Dnes Pražanům stále 
slouží kolem 250 vozů a dopravce tuto 
legendární tramvaj zkouší předělávat 
na nízkopodlažní. Zatím tak upravil 
dvě, do konce letoška má přibýt dalších 
deset. Už od poloviny osmdesátých 
let vozí cestující vůz KT8D5. Dnes jich 
má pražský dopravní podnik téměř 47 
a postupně je upravuje tak, aby byly 
alespoň částečně nízkopodlažní. Ročně 
se takto mění pět vozů. Velmi rozší-
řeným typem tramvaje je v pražských 
ulicích T6A5, který jezdí po metropoli 
od roku 1995 a od té doby se na 
těchto vozech objevují různé technické 
inovace. Dnes jich vlastní DP přibliž-
ně 150. Zatím nejnovějším typem je 
nízkopodlažní 14 T. Nyní má Praha 12 
těchto tramvají, do tří let jich zde bude 
jezdit 60.

www.dpp.cz
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PARKOVÁNÍ V PRAZE 

„Systém záchytných parkovišť umístěných 
u okrajových stanic metra, případně u ně-
kterých příměstských železničních zastávek, 
jako jsou Běchovice nebo Radotín, má pomo-
ci jak řidičům, kteří do Prahy přijíždějí, tak 
i dopravně přetížené metropoli. Hlavní město 
stojí jejich provoz v současné době přibližně 

Záchytná parkoviště P+R Parkovat za desetikorunu může 

v Praze už dva a půl tisíce řidičů

Téměř dva a půl tisíce návštěvníků Prahy může v současné době nechat svůj 
automobil na oploceném a hlídaném parkovišti za pouhou desetikorunu denně. 
Počet míst na těchto záchytných parkovištích, známých pod zkratkou P + R 
(park an ride neboli zaparkuj a jeď), by měl výhledově vzrůst až na 14 tisíc 
parkovacích stání.

Kapacity parkovišť u stanic metra Počet stání Počet stání pro invalidy

trasa A – Skalka – parkoviště Skalka 1 107 5

trasa A – Skalka – parkoviště Skalka 2 71 4

trasa A – Depo Hostivař – parkoviště Depo Hostivař 167 10

trasa B – Zličín – parkoviště Zličín 1 85 2

trasa B – Zličín – parkoviště Zličín 2 64 2

trasa B – Nové Butovice – parkoviště Nové Butovice 57 2

trasa B – Palmovka – parkoviště Palmovka 178 8

trasa B – Rajská Zahrada – parkoviště Rajská Zahrada 87 3

trasa B – Černý Most – parkoviště Černý Most 1 294 6

trasa B – Černý Most – parkoviště Černý Most 2 131 7

trasa C – Nádraží Holešovice – park. Nádraží Holešovice 74 2

trasa C – Ládví – parkoviště Ládví 81 4

trasa C – Chodov – parkoviště Chodov 658 35

trasa C – Opatov – parkoviště Opatov 182 4 + 26 stání pro rezidenty

Kapacity parko-
višť u železnič-
ních stanic

Počet 
stání

Počet stání 
pro inva-
lidy

železniční trať 
171 – stanice 
Praha–Radotín

21 2 + 40 stání 
pro rezi-
denty

železniční trať 
011 – stanice 
Praha-Běcho-
vice

94 6 

Záchytná parkoviště P + R

voz metra. Ceny za parkování na parkoviš-
tích  P + R činí bez ohledu na dobu parkování 
deset korun. Řidiči si však ještě musejí za-
koupit ještě zvýhodněné jízdenky na MHD, 
buď přestupní zpáteční, nebo jednodenní 
síťovou. Tato povinnost samozřejmě neplatí 
pro ty, kteří mají MHD předplacenou.

16 milionů korun ročně, tahle investice se ale 
městu rozhodně vyplácí,“ vysvětluje pražský 
radní Radovan Šteiner, do jehož kompetence 
doprava v metropoli patří.
Záchytná parkoviště umožňují kombinovat 
cestu osobním automobilem s cestou pro-
středky městské hromadné dopravy do centra 
města. Všechna parkoviště jsou oplocená, hlí-
daná, v provozu od pěti hodin ráno do přibliž-
ně jedné hodiny po půlnoci, kdy končí pro-

O oblibě parkovišť P + R svědčí i stále vyš-
ší počet jejich uživatelů. Zatímco v roce 
2003 nechalo svůj vůz na okraji metropole 
přes 388 tisíc řidičů, o tři roky později jich 
bylo již o 200 tisíc více. V současné době 
je v provozu šestnáct záchytných parko-
višť o celkové kapacitě 2344 parkovacích 
stání. A jejich počet v následujících letech 
ještě vzroste. Záměrem města je například 
výstavba jednoho z největších parkovišť           
P + R u stanice metra Letňany, a to souběž-
ně s otevřením nové stanice trasy C. Mělo 
by zachytit dopravní zátěž ze severu a seve-
rovýchodu.
Informace o parkovištích P + R získají řidi-
či především prostřednictvím orientačního 
dopravního značení na příjezdových komu-
nikacích. Před cestou do Prahy mohou na-
čerpat aktuální informace na internetu www.
tsk-praha.cz.
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INFOSERVIS PDM

Zajít si na úřad pro náhradní do-
klad nebo pro razítko není jen 
tak – s velkou pravděpodobností 
vystojíte frontu, budete vyplňovat 
formulář a za vše zaplatíte. A do 
fronty půjdete obvykle ještě jednou, 
když si vyzvedáváte hotový doklad.

Počítejte, kolik to bude času: občanský prů-
kaz, řidičský průkaz, technický průkaz od 
auta, kartička zdravotní pojišťovny, tramva-
jenka. To jsou ty nejčastější doklady, které 
s sebou lidé nosí a které ztrácejí. Většinou 
je sice znovu pořídíte na jednom obvodním 
úřadě, ale aby to nebylo tak jednoduché, vždy 
u jiného okénka. Navíc musíte přijít v úřed-
ních hodinách – které jsou obvykle v pondělí 
a středu.

Stačí okamžik nepozornosti. Třeba v super-
marketu hledáte na jogurtu lhůtu spotřeby 
a chvilku nedáváte pozor na kabelku. Když 
vám ji ukradnou i s doklady, bude pořízení 
nových stát spoustu času i peněz.

Doklady stojí 
stovky korun

Ztrátu hlaste hned
Když ztratíte občanský průkaz, nahlaste to 
hned na úřadě nebo na policii. O nový musíte 
potom požádat do 15 dnů, jinak vám může být 
za prodlení vyměřena pokuta až 1000 korun.
Občanský průkaz dostanete za 30 dní a stojí 
stokorunu, stejnou dobu si počkáte i na pas, 
ten vyjde na 200 korun. Cestovní pas lze zís-
kat i v kratší lhůtě, podle domluvy s úřadem 
třeba i za dva dny, pak je to ale dražší.
Pro doklady si lidé nechodí jen tehdy, když 
jim je někdo odcizil nebo když zapomněli 
průkaz v kapse kalhot při velkém prádle. Nej-
častější důvod bývá konec platnosti předcho-
zího dokumentu. To se v letošním roce týká 
velké skupiny obyvatel – všichni, kdo mají 
občanský průkaz vydaný do roku 1996, musí 
do konce letošního roku požádat o výměnu. 
Letos 31. prosince jim skončí platnost, i kdy-
by byla na dokladu uvedena doba delší. Vý-
jimku úřady uznají jen u lidí, kteří se narodili 
před rokem 1936.

Kolik stojí ztracené doklady
Už je to jisté, pouzdro s dokumenty je ne-
návratně pryč. Prohledali jste přece všech-
na možná i nemožná místa. Co teď, jak 
postupovat?

1. Platební karta sice není doklad, ale lidé ji 
mezi dokumenty často nosí. Při ztrátě ji oka-
mžitě zablokujte na speciální lince své banky. 
Zaplatíte za to sice minimálně 200 korun, ale 
je to lepší, než když vám někdo cizí vybere 
celé konto i s kontokorentem. Novou kartu 
vám banka vystaví podle dohody.
2. Ztrátu občanského průkazu a pasu co nej-
dříve nahlaste na policii nebo na obecním úřa-
dě. Rychle proto, abyste dali co nejméně času 
případnému nepoctivci, který by vaše dokla-
dy našel a páchal s nimi nepravosti – třeba si 
půjčoval peníze, auta, uzavíral smlouvy… na 
vaše jméno. S lístečkem potvrzujícím ztrátu 
můžete spát klidně, jste z obliga. Ohlášení 
vás nestojí nic. Do 15 dnů požádejte na obec-
ním úřadě o vystavení nové občanky, zaplatí-
te stokorunu.
3. O pas v žádné lhůtě žádat nemusíte, až ho 
budete potřebovat. Žádost podejte na obecním 
úřadě. Nový pas stojí minimálně 200 korun.
4. Novou kartičku zdravotní pojišťovny 
vám vydá právě zdravotní pojišťovna. V pří-
padě VZP třeba stačí jen zavolat a hned zadají 
výrobu duplikátu. Pojišťovny vydávají dupli-
kát zdarma.
5. O duplikát řidičského průkazu požádáte 
opět na obecním úřadě. Vyjde na 50 korun.

6.  Dlouhodobou jízdenku 
vám vystaví příslušný Do-
pravní podnik. Kopie vět-
šinou zařizují na počkání. 
Cena je různá, v Praze při-
jde o duplikát na 60 korun.

opět na obecním úřadě. Vyjde na 50 korun.
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Opilých řidičů přibylo
Počet nehod, na kterých má podíl alkohol, 
vzrostl v Praze více než o třetinu.

Všechny údaje jsou z období 
od začátku roku do konce srpna 2007
Celkem nehod: 21 422
Změna proti roku 2006
Méně o 2 197 nehod
Mrtvých: 21
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 17 mrtvých
Těžce zranění: 231
Změna proti lednu až srpnu 2006
Více o 11 těžce zraněných
Lehce zranění: 1306
Změna proti lednu až srpnu 2006
Více o 2 lehce zraněné
Způsobená škoda: 995 229 800 Kč
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 254 601 600 Kč
Alkohol za volantem
467 případů
Změna proti lednu až srpnu 2006
Více o 112 případů
Nehody způsobené řidičem 
motorového vozidla: 20 860
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 2 157 nehod

Více než rok platí bodový systém, který má 
ukáznit řidiče. V Praze se to zdařilo z celé 
země nejlépe – až na jednu výjimku.
Od ledna do konce srpna se stalo v pražských 
ulicích 441 dopravních nehod, které zavini-
li řidiči s alkoholem v krvi. Přitom loni jich 
bylo 325. Počet nehod zaviněných alkoholem 
tak v Praze stoupl více než o třetinu.
Proč letos přibylo řidičů-opilců, policie neví. 
„Přesná příčina nám není známa,“ přiznává 
šéf pražských dopraváků Pavel Švrčula.
Dopravní psycholožka Pavla Rymešová však 
větším počtem opilců za volantem tolik pře-
kvapená není a říká: „Souvisí to s všeobec-
nou vlnou nekázně, která přišla poté, co se 
lidé oklepali z vlny tvrdé represe.“
I proto policie plánuje přitvrdit a do ulic met-
ropole chystá přísné kontroly.
„Nepolevíme, zaměříme se například na mís-
ta, kde se s opilými šoféry nejčastěji setkává-
me,“ vzkazuje řidičům Pavel Švrčula.
Spolu se státními policisty budou motoristé 
u silnic potkávat také hlídky strážníků, kte-
ří budou hledat přiopilé řidiče za volantem. 
„Situace v Praze je vážná. Vždyť se nám 
podařilo snížit i počet řidičů, kteří překračují 
povolenou rychlost,“ říká náměstek ředitele 
městské police Ludvík Klema a upozorňuje 
cyklisty, že i oni mohou počítat s kontrolami 
dechu.

Jak se bourá v Praze
2006 2007

Celkem dopravních 
nehod

23 297 20 793

Kvůli nepřiměřené 
rychlosti

3147 1930

Kvůli alkoholu 325 441
Kvůli nesprávnému 
předjíždění

90 98

Kvůli nesprávnému 
způsobu jízdy

10 829 11 459

Nedání přednosti 5655 4109

Dýchnout na zkoušku může nechat 
jen Policie ČR
Zároveň Klema přiznává, že strážníkům práci 
komplikuje to, že nesmějí dát řidičům dých-
nout, pokud se nedopustili přestupku.
„Takovou pravomoc má jen policie,“ pozna-
menává Klema.
Ministerstvo vnitra ani dopravy však zatím 
o rozšíření pravomocí strážníkům neuvažuje.
A co by podle psycholožky Rymešové mohlo 
řidičům zabránit pít před jízdou v autě nebo na 
kole alkohol? „Například bezpečnostní spoty 
a bezpečnostní akce,“ myslí si Rymešová.

Hlavní příčiny nehod
(motorová vozidla)
Nepřiměřená rychlost: 1217
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 727 nehod
Nesprávné předjíždění: 120
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 70 nehod
Nedání přednosti v jízdě: 6164
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 725 nehod
Nesprávný způsob jízdy: 13 359
Změna proti lednu až srpnu 2006
Méně o 635 nehod

Nehody v Praze
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8. ročník obnovené soutěže o nejlepšího 
regulovčíka pražské dopravní policie se 

uskutečnil 3. října 2007 v Praze. Vítězem 
soutěže se stal nprap. Petr Zaťko.

Jízda bez rozsvícených světel
Jeden bod
Pokuta: 2000 korun na místě, 1500 až 
2500 ve správním řízení
Zákaz řízení: Neuděluje se
Nepoužití bezp. pásů
Dva body
Pokuta: 2000 korun na místě, 1500 až 
2000 ve správním řízení
Zákaz řízení: Neuděluje se
Nepoužití dětské autosedačky
Dva body
Pokuta: 2000 korun na místě, 1500 až 
2000 ve správním řízení
Zákaz řízení: Neuděluje se
Nedání přednosti v jízdě
Čtyři body
Pokuta: 2500 korun na místě, 2500 až 
5000 korun ve správním řízení
Zákaz řízení: 1 až 6 měsíců (spáchá-li 
řidič tento přestupek 2x a vícekrát v prů-
běhu roku)
Nesprávné parkování
Bez bodů
Pokuta: 2000 korun na místě, 1500 až 
2000 ve správním řízení
Zákaz řízení: Neuděluje se
Rychlost 75 km/h v obci
Tři body
Pokuta: 2500 korun na místě, 2500 až 
5000 korun ve správním řízení
Zákaz řízení: 1 až 6 měsíců (spáchá-li 
řidič tento přestupek 2x a vícekrát v prů-
běhu roku)
Rychlost 55 km/h v obci
Dva body
Pokuta: 1000 korun na místě, 1500 až 
2500 korun ve správním řízení
Zákaz řízení: Neuděluje se
Rychlost 160 km/h na dálnici
Tři body
Pokuta: 2500 korun na místě, 2500 až 
5000 korun ve správním řízení
Zákaz řízení: 1 až 6 měsíců (spáchá-li 
řidič tento přestupek 2x a vícekrát v prů-
běhu roku)
Rychlost 180 km/h na dálnici
Pět bodů
Pokuta: 5000 až 10 000 korun ve správ-
ním řízení
Zákaz řízení: 6 měsíců až 1 rok

Tresty za nejčastější 
přestupky

Nerozsvícená světla, nezapnuté bezpečnostní 
pásy a vysoká rychlost. To jsou ty nejčastější 
přestupky, které policisté od 1. července 
nejčastěji trestají. Jaké sankce za ně řidičům 
hrozí?

soutěže se stal nprap. Petr Zaťko.soutěže se stal nprap. Petr Zaťko.soutěže se stal nprap. Petr Zaťko.
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 Mezi návrhy na změny bodového systému 
se zvažuje přísnější měřítko na mladé řidiče, 
kteří mají na svědomí dvacet procent nehod.
 Mohli by mít menší počet bodů  nebo nao-
pak dostávat za přestupky více bodů než zku-
šení šoféři.
 V návrzích, které dosud zazněly, se obje-
vily tři varianty, jak nezkušené řidiče přimět 
k většímu dodržování pravidel. Dosud pro ně 
v České republice omezení neplatila. Minis-
terstvo dopravy to chce po vzoru  západoev-
ropských zemí změnit.
 První varianta počítá s omezením maxi-
málního počtu bodů pro mladé řidiče do ur-
čité věkové hranice například na deset bodů, 
ostatní mají nyní dvanáct. 
 Druhá varianta na stejném principu by 
znamenala, že závažné přestupky mladých 
řidičů, např. překračování rychlosti nebo jíz-
du na červenou, by policie hodnotila vyšším 
počtem bodů.
 Poslední variantou je řidičák na zkoušku. 
Znamenalo by to, že čerstvý držitel průkazu 
by ještě během dvou až tří let  absolvoval pře-
zkoušení, než by dostál plnohodnotné opráv-
nění.
 To by se týkalo nejen mladších řidičů, ale 
začátečníků všech věkových kategorií. Další 

  

  
Řidičák 

skupinou, která způsobuje velký podíl ne-
hod, jsou řidiči nákladních vozů. Jejich podíl 
na haváriích rok od roku roste. V roce 2000 
způsobili devět procent nehod (17 789), loni 
téměř 13 procent (22 110).
 Dříve pro řidiče náklaďáků existovala 
povinná praxe. Museli strávit určitou dobu 
za volantem lehčího vozu, než vůbec moh-
li dělat zkoušky na těžší typy. Tato povinná 
praxe však ze zákona zmizela. Neodpovídala 
evropské směrnici, která říká, že při přecho-
du na těžší typ nákladního vozu není potřeba 
praxe.
 Jediným omezením pro řidiče nákladních 
vozů tedy může být znovuzavedení zákazu  
jízdy v pátek a v sobotu. Nyní kamióny ne-
smějí na silnice pouze v neděli.

Věční začátečníci

 Podle dopravní psycholožky Pavly Ryme-
šové nejsou na silnicích nebezpeční jen mladí 
řidiči, ale i takzvaní věční začátečníci, kteří se 
vlastně nedostanou ze začátečnického stadia. 
Začnou jezdit, ale pak toho nechají a začnou 
třeba až za několik let. Do té doby ztratí po-
třebné reflexy.

Jaká jsou jejich rizika
● Riziko zavinění vážné do pravní nehody se 
u mladých ři dičů exponenciálně zvyšuje s po-
čtem spolujezdců.
● Mladí muži do 24 let mají v Evropě 3x vyšší 
pravděpodob nost úmrtí v důsledku nehod než 
ženy stejné věkové skupiny.
● Riziko zavinění nehody pod vlivem alkoholu 
je u mladého ři diče do 25 let minimálně 3x vyš-
ší než u řidiče nad 25 let.
● Riziko zavinění smrtelní nehody pod vlivem 
alkoholu je u mladého řidiče ve věku do 20 let 
minimálně 5x vyšší než u řidiče ve věku nad 30 
let.
● Nejvíce nehod pod vlivem alkoholu osobních 
aut v ČR zaviní muži ve věku 19–27 let, při těch-
to nehodách utrpí nejvíc osob újmu na zdraví.

na zkoušku
Estonsko
Auto musí být speciálně označené. Řidiči 
mohou jet maxi mální rychlostí 70 km/h. 
Nesmějí jezdit s přívěsem. Před zís káním 
plného řidičského oprávnění musí absol-
vovat lékař skou prohlídku a novou prak-
tickou a teoretickou zkoušku. Řidičák na 
zkoušku je vydáván na dva roky, v pří-
padě více dopravních přestupků se o dva 
roky prodlužuje.
Finsko
Tvrdší postih v případě přestupků, pro 
získání plného řidič ského průkazu je nut-
né absolvovat 12 hodin v autoškole (4 
hodiny teorie + 8 hodin praktické jízdy). 
Na zkoušku je prů kaz vydán na dva roky, 
dobu lze prodloužit neomezeně v pří padě 
přestupků nebo pokud se držitel nezúčast-
ní speciální ho výcviku.
Francie
Platí na dva roky s omezením rychlosti. 
Mimo obec maxi málně 80 km/h, na dál-
nicích maximálně 110 km/h. Řidičáky na 
zkoušku mají v Evropě kromě zmíněných 
zemí dále v Lo tyšsku, Lucembursku, Ma-
ďarsku, Norsku, Portugalsku, Ra kousku, 
Severním Irsku, Slovinsku, Německu, 
Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Na-
opak je nemají v Belgii, Dán sku, Irsku, 
Nizozemsku a Slovensku.

Řidičáky na zkoušku v Evropě

na zkouškuna zkoušku

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX
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JAK SE PŘIDĚLUJÍ BODY

Jak se body přidělují
1. Spácháte dopravní přestupek a na mís-
tě souhlasíte s rozhodnutím policisty nebo  
městského strážníka.
● Podle druhu přestupku dostanete blokovou 
pokutu, kterou můžete uhradit buď na místě, 
nebo v případě, že nemáte hotovost, zaplatíte 
ji složenkou na poště.
● Povinnost policisty tím vůči vám končí. 
Nepřiděluje vám trestné body a ani vám ne-
musí vysvětlovat, kolik vám jich za spáchaný 
přestupek náleží.
● Policisté informují o přestupku úřad (ma-
gistrát), kde jste jako řidič evidován; tam vám 
do karty řidiče trestné body připíší.
● Vás o přidělení bodů nikdo informovat ne-
bude.
● Zaznamenejte si datum spáchání přestup-
ku. Od tohoto dne máte na svém kontě zapsa-
ný počet trestných bodů a také začíná běžet 
roční lhůta pro odpočet maximálně čtyř trest-
ných bodů.

2. Spácháte dopravní přestupek a na místě 
svoji vinu odmítnete.
● Policisté či strážníci vám na místě pokutu 
nedají a přestupek předají k řešení do správ-
ního řízení.
● Úřad, v jehož katastru jste přestupek udě-
lali, vás obvykle do dvou měsíců vyrozumí, 
kdy se správní řízení koná.
● Správního řízení je výhodnější se zúčast-
nit i v případě, že dostanete pouze oznámení 
o jeho konání, a ne předvolání k takzvanému 
podání vysvětlení. Řízení se samozřejmě 
může zúčastnit i váš právní zástupce.
● Když správní řízení prohrajete, můžete 
trest přijmout, nebo se odvolat k nadřízené-
mu orgánu.
● Pokud trest přijmete, úřad vám zašle roz-
hodnutí o vaší vině a výši trestu.

Jak se bodů zbavíte
● Maximálně čtyři trestné body se z konta 
řidiče odmazávají po dvanácti měsících jízdy 
bez dalšího bodového přestupku. V případě, 
že máte body dva, odečtou se body dva. Ne-
lze  odečíst čtyři s tím, že byste se dostali do 
minusu.
● V případě, že jste s trestem za dopravní 
přestupek souhlasili na místě jeho spáchání 
a hotově nebo složenkou jste zaplatili také 
pokutu (například 10. října 2007), body se 
vám odečtou 10. října 2008.

● V případě, že jste řešení přestupku na místě 
odmítli nebo jeho závažnost řešení na místě  
nedovoluje, a proto se jím zabýval městský 
úřad nebo magistrát, roční lhůta pro vymazá-
ní bodů běží ode dne, kdy rozhodnutí úřadu 
vstoupilo v platnost.
●  Umazání bodů může pokazit spáchání bo-
dového přestupku dřív než po dvanácti měsí-
cích. V tom případě vám další body přičtou 
a roční lhůta pro jejich odpočet se začíná po-
čítat od spáchání tohoto posledního přestup-
ku, případně od doby, kdy o tom rozhodl úřad 
ve správním jednání.

Správního řízení se zúčastněte, i když nejste 
přímo předvoláni. Budete mít možnost obhá-
jit svoji verzi přestupku.

Jak zjistíte, kolik máte bodů
Je to možné zjistit pouze osobní návštěvou 
na úřadě, kde jste jako řidič evidován (ma-
gistrát). Tam za patnáct korun obdržíte výpis 
ze své karty, kde je uvedeno, kolik a za co 
trestné body máte. Úřady samy řidičům stav 
bodového konta oznamují jen ve chvíli, kdy 
řidič nasbírá maximální počet dvanácti bodů, 
a proto jeho řidičské oprávnění přestává na 
jeden rok platit.

Kdy můžete přijít o řidičský průkaz
Policisté mohou zadržet řidičský průkaz pří-
mo na silnici, městští strážníci tuto pravomoc 
nemají.

Za jaké přestupky?
■  Pří podezření, že řidič zavinil smrtelnou 
nehodu (nebo těžké zranění) nebo že od ní 
ujel.
■  Při řízení pod vlivem alkoholu (i jiné ná-
vykové látky) nebo odmítnutí zkoušky na al-
kohol (drogy).
■  Při řízení přes soudní zákaz (nebo správní-
ho orgánu), když hříšník neodevzdal řidičák.
■  Při řízení bez správného oprávnění (na sku-
pinu A, B; C, D, E, T).
■  Pří podezření, že se provinilec bude vyhý-
bat přestupkovému řízení a nesloží kauci jako  
záruku.

Jindy vám policisté vzít doklady nesmí. Ani po 
odebrání řidičáku však o oprávnění řídit nepři-
cházíte – jde jen o zadržení průkazu. Policisté 
doklad nejpozději další pracovní den odešlou 
na úřad, který bude přestupek řešit. Ten vás 
o tom musí písemně informovat během pěti 
dnů od doby, kdy doklady s protokolem od 
policie dostal. Nestane-li se tak, máte právo na 
vrácení řidičáku.

Za 12 trestných bodů
Postupné sbírání bodů za menší prohřešky 
může vyvrcholit doporučeným dopisem s ozná-
mením, že na kontě máte 12 bodů. Řidičák pak 
musíte do pěti dnů odevzdat k ročnímu uscho-
vání. Po této době bude následovat povinné 
přezkoušení z praktických jízd, údržby vozidla 
a testu z pravidel silničního provozu.

Od přestupku k přidělení bodu
Řídíte auto, aniž se připoutáte. A máte smůlu - zastaví vás policista, pro něhož jste spáchali jeden z nejčastějších dopravních přestupků. Proto vám dá na místě 
pokutu dva tisíce korun a důrazně doporučí, abyste si na to příště dali pozor. A vy můžete jet, tentokrát už připoutaní. Ale co trestné body? Napadne vás o tři 
kilometry dál. Policista o nich nic neříkal, tak jsem asi žádné nedostal, úvah žujete. Jenže to je velký omyl. Policisté vám totiž žádné body nepřidělují a ani nemají 
povinnost vám sdělit, že v
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150 let pražské 
„záchranky“

MODRÉ MAJÁKY

V roce 1857 se na doporučení barona Pau-
manna, tehdejšího ředitele c. k. Policie praž-
ské, přihlašuje 36 dobrovolníků nejrůznějších 
profesí a ustavuje společně Pražský dobro-
volný sbor ochranný. Pouze tři členové sbo-
ru byli zdravotníky. Cílem tohoto sboru je 
„ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti 
v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, 
tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neo-
hroženě a nezištně“. Žádost byla na c. k. mís-
todržitelství již 8. prosince téhož roku. Násle-
duje nařízení c. k. policejního ředitelství všem 
okresním komisařstvím, aby „mužstvo stráže 
Sbor ve všem konání podporovalo“. Členové 

družstva jsou označeni červeno-bílou stuhou 
na levé paži, později sborovým odznakem.

Stanovy Pražského dobrovolného sboru 
ochranného: „Účelem PDSO jest poskytova-
ti za každé doby první pomoc přímou, jakož 
i bráti podílu a podporovati úřední akci po-
mocnou při všech úrazech a nehodách, bez-
pečnosti osoby a majetku se týkající, tudíž 
zejména při požárech, třenici ledu, povodních 
i jiných nehodách živelních, pak v případě 
zabití, poranění všeho druhu a obzvlášť též 
v pádu mobilizace a války.“

Sbor ochranný svou pomocí při požárech 
Šotkovských mlýnů v roce 1858 i během po-
vodní, které provázely Pražany v posledních 
desetiletích 19. století, získal takový věhlas, 
že je žádán o radu a pomoc při zakládání 
obdobných organizací i v jiných městech, 
např. v Opavě, Olomouci, Lvově a dalších. 
Vzhledem k rostoucímu objemu činností je 
v roce 1876 ustaven první stálý výbor, tvoře-
ný význačnými osobnostmi města, které sbor 
podporovaly.

První oficiální sídlo získává sbor v dolní čás-
ti Václavského náměstí dne 22. října 1890. 
Tehdy byly schváleny nové stanovy, získány 
první dopravní prostředky a zavedena nepře-
tržitá služba. Ta trvá prakticky až doposud.

Kromě kočárů byl sbor vybaven i 10 lodice-
mi ochrannými od pana Mayera ze Střelec-
kého ostrova a věnci ochrannými od firmy 
Ruston. Původní prostory sbor opouští již 
v roce 1891 a přesouvá se do Spálené ulice 
č. 93. Po čtyřech letech následuje stěhování 

Záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby 
slaví v říjnu 150 let své existence. Snaha o organizovanou pomoc 
ohroženým však existovala na území hlavního města již předtím. 
Prováděla se i preventivní opatření při hromadných akcích. Tak 
například při korunovační slavnosti Františka II., konané roku 1792, 
byla zřízena pohyblivá stanoviště lékařů, ranhojičů a porodních bab. 
První záchranná služba – pod názvem Humanitní společnost pro zá-
chranu zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších 
– byla založena roku 1798. Jednatelem Rettungsanstaltu byl Adal-
bert Vincenc Zarda, doktor filozofie a lékařského umění, emeritní 
profesor policejní medicíny a člen Royal Society v Londýně.

Nejstarší záchranná služba 
v Evropě je v Praze
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do prostorů městské váhy v Havlíčkově ulici 
a v roce 1911 do staré mincovny na Staro-
městském náměstí. V květnu 1945 je budova 
zničena a po krátkém působení v Růžové uli-
ci jsou získány prostory  v ulici Dukelských 
hrdinů 21, kde pracuje jedno ze stanovišť 
Záchranné služby hl. m. Prahy dodnes.

Od 1. 1. 1924 se stává sbor obecní službou, 
získává poloúřední charakter a ministerstvo 
vnitra povoluje užívání fanfárové trubky. Po 
roce 1945 se mění systém zdravotnictví u nás 
a dne 19.12.1949 je Záchranná služba Praha 
začleněna přímo pod správu Ústředního ná-
rodního výboru Prahy.
V tomto období se Záchranná služba Praha 
stává průkopníkem přednemocniční neod-
kladné péče v naší zemi. Zatímco v řadě míst 
obhajují zdravotničtí záchranáři svoji holou 
existenci alespoň v organizačním rámci míst-
ních nemocnic, v Praze existuje jako samo-
statná, profesionálně vysoce zdatná organi-
zace, po určitou dobu dokonce disponující 
vlastním lůžkovým resuscitačním oddělením 
(ARO v nemocnici Na Strahově).

Rok 1987 je významným předělem v historii 
zdravotnického záchranářství u nás. Tehdy 
byl na letišti v Praze-Ruzyni oficiálně za-
hájen provoz prvního stanoviště letecké zá-
chranné služby v tehdejším Československu. 
Ve spolupráci s Leteckým útvarem minister-
stva vnitra, resp. Leteckou službou Policie 
ČR jej Záchranná služba Praha po odborné 
stránce zajišťovala od samého počátku až do 
roku 1997, kdy bylo jeho provozování – bez 
ohledu na nezpochybnitelnou špičkovou 
kvalitu poskytované služby a široké tech-
nické a odborné zázemí – administrativním 
rozhodnutím převedeno do působnosti tehdy 
nově vzniklého Územního střediska záchran-
né služby v Praze založeného ministerstvem 
zdravotnictví.

V roce 1987 je také – rovněž u nás – v Pra-
ze úspěšně zahájen provoz záchranné služ-
by systémem rendez-vous, kdy lékař vyráží 
na místo nehody rychlým osobním vozem 
a pomalejší a často vzdálenější velká „sanit-

ka“ přijíždí v případě potřeby za ním. Na-
víc ve většině případů není nutný doprovod 
pacienta lékařem při transportu, a lékař je 
tak k dispozici pro další případ. Jedině díky 
tomuto systému funguje záchranná služba 
v Praze se zhruba polovičním až třetinovým 

počtem posádek proti celostátnímu průměru 
vztaženému na počet obyvatel Prahy (1,5 
milionu obyvatel Prahy by odpovídalo 45 
jednotek RLP resp. RZP, v Praze jich je 23, 
z toho 8 RLP).

V roce 1989 získává Záchranná služba Praha 
do své péče areál bývalého Státního zdravot-
ního ústavu na Malvazinkách (známého spí-
še pod historickým akronymem SANOPZ) 
a vzniká zde Nemocnice Záchranné služby 
(NEZAS). Kvůli nejasné koncepci a změ-
něným podmínkám se však v devadesátých 
letech stává provozování tohoto zařízení 
ekonomicky neúnosné a po řadě reorganiza-
cí nemocnice – začleněná v tuto dobu již ve 
struktuře FN Motol – koncem roku 1998 de 
facto zaniká.

Tento zánik do jisté míry charakterizuje deva-
desátá léta záchranné služby: socialisticky me-
galomanská koncepce se v novém ekonomic-
kém prostředí začíná hroutit, náklady rostou 
a efektivita provozu neodpovídá vynaloženým 
prostředkům. Organizace zahleděná do vlastní 
velikosti a zaměstnávaná vnitřními problémy 
přestává být onou odbornou a organizační 
špičkou, uznávanou doma i v zahraničí.

Na podzim roku 1998 dochází z důvodu řady 
koncepčních nedostatků a ekonomických 
chyb ke kompletní výměně vedení Záchranné 
služby hl. m. Prahy. Nové vedení prosadilo 
zásadní vnitřní reorganizaci: postupně ruší 
nejrůznější „přidružené výroby“ – aktivity 
nesouvisející přímo s provozem záchranné 
služby – a dochází k i částečné reorganizaci 
výjezdových stanovišť s cílem zvýšit odbor-
nost výjezdových skupin, dosáhnout lepšího 
taktického rozložení základen a v neposlední 
řadě opustit prostory s neúnosně vysokým ná-
jemným.

Na jaře 1999 se po tříletém „budování“ koneč-
ně daří dotáhnout a oživit technologické vyba-
vení nového dispečinku a 26. 3. 1999 se Ope-
rační středisko Záchranné služby hl. m. Prahy 
po několika desítkách let v „historické“ budo-
vě na ulici Dukelských hrdinů v Holešovicích 
stěhuje do nových prostor v Korunní ulici na 
Vinohradech. V srpnu 1999 se na tutéž adresu 
přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor 
i vedení ZS a kompletní administrativa a po 
řadě let je tak opět celý řídící úsek,  doposud 
rozstříštěný do řady lokalit v Praze, opět „pod 
jednou střechou“.
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VLAKEM PO PRAZE

Železnice v Praze a v příměstské oblasti je 
součástí systémů pražské integrované dopra-
vy. To umožňuje cestujícím používat před-
platní jízdenky a na osmi nejdůležitějších tra-
tích i přestupní jízdenky PID pro jednotlivou 
jízdu ve všech osobních a spěšných vlacích 
a ve vybraných rychlících tak, jako v metru, 
tramvajích a autobusech ostatní městské do-
pravy. O využívání pražského integrovaného 
systému svědčí podíl jízdních dokladů PID, 
který činí 60,4 %.

Průměrná cestovní rychlost (tedy včetně 
pobytů na zastávkách) činí u příměstských 
vlaků na pražských úsecích tratí i v součas-
ných ztížených podmínkách 43,2 km/h a lze 
očekávat, že s postupnou modernizací infra-
struktury a odstraňováním „úzkých“ míst se 

PRAŽSKÁ ŽELEZNICE V ČÍSLECH

bude dále zvyšovat. Pro srovnání: cestovní 
rychlost metra dosahuje 34,6 km/h, tramvají 
18,9 km/h a městských autobusů 25,8 km/h.

Z centra Prahy dojedou vlaky na hranice 
města zhruba za 20–50 minut. Např. z hlav-
ního nádraží do Radotína za 17 min., do Uh-
říněvsi za 20 min., do Kolovrat za 25 min., 
z Masarykova nádraží do Dolních Počernic 
za 18 min., do Klánovic za 25 min., do Hor-
ních Počernic za 23 min. a do Sedlce za pou-
hých 12 minut.

Do železničního uzlu Praha je zaústěno 10 železničních tratí, jejichž délka v hranicích hlavního 
města činí více než 200 km, osobní doprava je provozována na cca 170 km tratí, v budoucnu se 
počítá i s využitím nákladních tratí a spojek. Na území hl. m. Prahy leží 43 železničních stanic 
a zastávek.

Nejvyužívanější tratě v Praze
Pouze vlaky PID? Průměrný pra-
covní den, duben 2007, pásmo P+0

Trať 011 (Praha–Kolín):  
17 562 cestujících
Trať 171 (Praha–Beroun):  
16 567 cestujících
Trať 221 (Praha–Benešov):  
12 905 cestujících
Trať 231 (Praha–Nymburk): 
11 520 cestujících
Trať 091 (Praha–Kralupy): 
10 204 cestujících

Nejvyužívanější nádraží v Praze
Pouze vlaky PID? Průměrný pra-
covní den, duben 2007, pásmo P+0

Masarykovo nádraží:  
28 362 cestujících (výstup + nástup)
Hlavní nádraží:
19 441 cestujících (výstup + nástup)
Smíchov: 10 023 cestujících 
(výstup + nástup)

vozů obnoven z 1/3 ( modernizované mot.
vozy ř. 854 a jednotky Regionova využívané 
na městské lince).

Celkem: 596 příměstských a městských vlaků denně
Přepraveno osob v pracovní dny: 77 433 cestujících
Meziroční změna (duben 2006 – duben 2007): + 2,3%

Na všech hlavních tratích je základní špičko-
vý interval 30 minut, který je podle možností 
krácen podle současných kapacitních mož-
ností jednotlivých tratí na 15 minut i méně 
(např. z Radotína na Smíchov je od 6 do 8,30 
hod. pravidelný interval 15 minut ještě v max. 
hodině krácen až na 7,5 minuty).

Na tyto vlaky je nasazováno 49 elektrických 
motorových jednotek, z toho již 21 je tvořeno 
moderními vozidly ř. 471 (CityElefant), na 
neelektrizovaných tratích je park motorových 
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AKTUALITY LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

Provozní výnosy Letiště Praha dosáhly výše 2,554 miliardy korun a meziročně se zvedly 
o 7,7 %. Největší podíl na provozních výnosech mají příjmy z leteckých poplatků a komerč-
ních aktivit s téměř 98 %. Především výnosy z komerčních aktivit, tedy z pronájmů komerč-
ních ploch či zajištění handlingu a dalších neleteckých aktivit, vzrostly oproti loňskému roku 
o 70 milionů korun, což je o 8,1 %. Také výnosy z leteckých poplatků zaznamenaly mezi-
roční nárůst o 7,8 %, a to výhradně ve vazbě na růst provozních výkonů letiště.
Celkové provozní náklady činily v prvním pololetí 1,811 miliardy korun. Na jejich mezi-
roční nárůst o 9,3 %, mělo vliv zejména zprovoznění nového Terminálu Sever 2 a jeho zařa-
zení do majetku společnosti. To se promítlo ve zvýšení odpisů a mzdových nákladů, jejichž 
celkový podíl tvoří cca 60 % celkových provozních nákladů. Naopak k výrazným úsporám 
oproti plánu došlo v důsledku mírné zimy, díky níž se snížila spotřeba materiálu a služeb.
Letiště Praha za první pololetí odbavilo více než 5,58 milionů cestujících. Meziročně se tak 
jejich počet zvýšil o rekordních 9 %. Nejrychleji rostly počty pasažérů s nízkonákladovými 
dopravci o 29,1 %. Jejich celkový podíl na aktivitách letiště nyní představuje 23,1 %, což je 
o 3,6 % více než ve stejném období vloni. ČSA si i nadále udržují své postavení největšího 
dopravce se 43 % z celkového počtu odbavených cestujících. Letiště Praha zaznamenalo 
také nárůst v pohybech letadel, které se meziročně zvýšily o 6 % a dosáhly počtu 83 745. 
Ještě většího růstu pak dosáhla přeprava pošty, a to 8 % oproti prvnímu pololetí roku 2006.

„Letiště Praha, ohodnocené jako nejlepší ve střední a východní Evropě, má ambici dostat se do TOP 10 špičkových evropských vzdušných 
přístavů. Také proto rozšiřujeme portfolio stávajících služeb pro různé skupiny cestujících, v tomto případě se jedná o business klientelu,“ 
uvádí generální ředitel Letiště Praha Miroslav Dvořák a dodává: „Je to další výhoda pro pasažéry preferující komfort cestování. Vhodně 
doplňuje už zavedený servis, kterým jsou mj. dedikované přepážky odbavení a business salónky.“
Cestujícímu s business letenkou či se členstvím ve „frequent flyer“ programech pracovník odbavovací přepážky vystaví palubní vstupenku, 
kterou opatří kulatou samolepkou „FAST TRACk“. Pasažér poté projde označeným a vyčleněným koridorem přímo k přepážce pasové 
a v Terminále Sever 2 i navazující přepážce bezpečnostní kontroly. V Terminále Sever 1, kde jsou stanoviště bezpečnostní kontroly až před 
odletovými čekárnami, má pak právo přednostního vstupu. 
Nově zavedená služba nezpomalí pasovou a bezpečnostní kontrolu u ostatních přepážek. Přepážky vyčle-
něné pro Fast Track již dříve sloužily diplomatům a posádkám letadel.

Nová služba pro business 
cestující - Fast Track

Letiště Praha ve spolupráci s cizineckou policií rozšířilo 
nabídku pro segment business cestujících. Otevřelo pro ně 
nejkratší možnou cestu od check-in přepážky až k letadlu. 
Tzv. Fast Track představuje rychlou cestu přes pasovou 
a bezpečnostní kontrolu.

Letiště Praha dobře hospodaří
Hospodaření Letiště Praha skončilo v prvním pololetí 2007 čistým 
ziskem ve výši 654,1 milionu korun. Oproti stejnému období 
loňského roku se hospodářský výsledek ve srovnatelných hod-
notách (tedy s použitím stejné metodiky v oblasti životnosti ma-
jetku a jeho odpisů, která byla přijata až v závěru roku 2006, i pro          
1. pololetí 2006) zlepšil o 9,7 %. Výnosy společnosti přesáhly 2,6 
miliardy korun a ve srovnání s prvními šesti měsíci 2006 se zvýšily 
o 6,6 %. Náklady v důsledku otevření Terminálu Sever 2 meziročně 
vzrostly o 5,6 % a dosáhly 1,95 miliard korun.

Iberia hlásí svůj vstup na Letiště Praha 

Iberia, největší španělská letecká společ-
nost a jednička na trhu v letecké dopravě 
mezi Evropou a Latinskou Amerikou, ote-
vře v nové zimní sezóně pravidelnou linku 
mezi Prahou a Madridem. Cestujícím na-
bídne pět spojení mezi oběma metropole-
mi týdně a celou síť navazujících letů.
Iberia bude létat na trase Praha–Madrid 
každé pondělí, úterý, čtvrtek, sobotu a ne-
děli. Na linku nasadí stroje Aribus A-319 
a A-320. Z Letiště Praha cestujícím po-
skytne návaznou síť spojení do 35 míst ve 
Španělsku, dále do Lisabonu a do Porta, 
do některých měst v Africe, USA a Latin-
ské Americe.  
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AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

Auta ze sídlišť se 
přesunou do garáží

Pro statisíce Pražanů, kteří musí každý den objet několik 
panelových domů na sídlišti, než zaparkují, je to zatím jen 
sen – parkovací dům, kde najde místo každý.

Kolonám zabrání počítač

Tento sen by se mohl splnit už za několik let. Magistrát totiž uvažuje, že na velkých sídlištích postaví parkovací domy. O peníze požádá Evropskou 
unii. Dnes je v Praze jeden z nejvyšších poměrů počtu automobilů na osobu v rámci Evropy. Pokud radní plán schválí, budou  se jím zabývat do-
pravní experti. Je téměř jisté, že radní návrh schválí, a pokud město dostane peníze od Evropské unie, nic nebrání tomu, aby nejpozději za šest let 
garážové domy stály.
V ulicích mezi panelovými domy je dnes absolutní nedostatek míst a lide stojí, kde se dá. Blokují popeláře, ale také hasiče, kteří mezi stojícímu auty 
neprojedou se zásahovými vozy. Mnohdy dokonce musí hasiči vyskočit z vozu a auta vlastními silami odsunout na chodník.
Na tisíc obyvatel dnes připadá 555 automobilů, což je víc než například ve Vídni nebo v Berlíně. Sídliště se stavěla v době, kdy se počítalo, že auto 
bude mít každý šestý člověk. Obyvatelé si dnes se svými vozy nevědí rady. 

Magistrát vytipoval místa, kde by měly parkovací domy s automatickým zakládacím systémem do roku 2013 vyrůst. Město tím chce 
prozatím vytvořit 1200 parkovacích míst. Garáže by mohly vyrůst například v Hostivaři nedaleko sportovního areálu Univerzity 
Karlovy, na sídlišti Košík, na Novodvorské  za kulturním centrem, v Boloňské ulici a v Horních Měcholupech, na Střížkově či v uli-
cích Ryšavého a Matúškově na Jižním Městě.
   

Nejen kvůli dokončenému silničnímu 
okruhu  kolem Prahy, ale také kvůli mo-
dernímu informačnímu systému pro řidi-
če, jaký mnozí Pražané znají ze svých cest 
po švédských městech, americkém Wash-
ingtonu či japonském Tokiu.
Česká metropole plánuje podobný systém 
vybudovat do roku 2010 za 1,3 miliardy 
korun.
V ulicích bude instalováno šedesát infor-
mačních tabulí, na nichž budou řidičům 
nepřetržitě poskytovány aktuální infor-
mace z provozu. 
Dispečeři z nové centrály na ně budou 
posílat informace o dopravních zácpách, 
nehodách  a také nabídnou řidičům mož-
nosti, kudy ucpané ulice objet. Podobné 

Praha vybuduje informační systém, který bude sám řídit provoz v ulicích. Nekonečné 
kolony aut, které se dennodenně táhnou po většině pražských ulic, by za pár let mohly 
zmizet.

tabule už mohou Pražané několik let vidět 
na dvanácti místech v metropoli. Například 
v ulicích kolem Barrandova mostu.

Systém pozná dopravní kolonu a uzavře silnici
„Z centrály budou dispečeři sledovat hustotu 
provozu ve městě. Když se někde bude tvořit 
kolona, budou moci od stolu například pro-
dloužit zelenou na semaforu nebo varovat 
řidiče, aby včas kolonu objeli,“ popsal mluvčí 
Technické správy komunikací Tomáš Mrá-
zek.
Podle něj tento moderní systém přivítají ze-
jména hasiči, policisté a záchranáři. Obsluha 
dispečinku jim totiž bude moci uvolnit v pří-
padě zásahu cestu městem. 
K orientaci v dopravě budou dispečerům 

sloužit nejen kamery městského kame-
rového systému, ale také detektory za-
budované ve vozovce, jež budou počítat, 
kolik se v určitých úsecích silnic zrovna 
pohybuje automobilů. Těchto čidel město 
nakoupí celkem sto.
Tento systém funguje na německých 
dálnicích. Když detektory spočítají, že je 
v úseku hodně aut, tak automaticky zaká-
žou například předjíždět nebo sníží rych-
lost. Navíc město plánuje, že padesát kři-
žovatek vybaví semafory. Tím jejich počet 
v Praze stoupne na 560.
Praha chce o pomoc s vybudováním mo-
derního dopravního systému požádat Ev-
ropskou unii. Ta by mohla uhradit až 85 
procent nákladů.

Informační tabule 60 ks
informace o kolonách 
nabídka objízdných tras
cestovní doba po různých trasách
informace o námraze na vozovce
informace o parkovištích P+R
Řídící tabule 40 ks
snížení rychlosti v hustém provozu
uzavření silnice při nehodě
řízení semaforů na dálku

Inteligentní doprava
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Měření emisí u aut výrazně zpřísní
Popojíždíte autem v koloně a jste nuceni vdechovat smrdutý kouř, který se valí z výfuku 
náklaďáku před vámi. Zažil to snad každý řidič, který někdy projížděl městem v dopravní 
špičce.
Vůz vpředu očividně nesplňuje emisní normy, a přesto má na značce nálepku, že je 
vše v pořádku. Majitel si osvědčení prostě koupil. Policie je bezmocná, protože může 
kontrolovat jen doklady. V budoucnu by však mělo být podvádění s emisemi mnohem 
obtížnější.

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

Ministerstvo dopravy chce už do příštího roku spustit centrální systém dohledu nad stanicemi 
technické kontroly. Všechny budou napojeny na počítač na ministerstvu, odkud bude možné 
prověřit každou kontrolu.
V autodílnách budou průmyslové kamery, takže úředník si bude moci ověřit, zda konkrét-
ní automobil skutečně technik viděl. Tím se chce zabránit tomu, aby dostávala osvědčení 
o technické způsobilosti a emisích auta, která na kontrole vůbec nebyla. Tak se to nyní děje.

Vzduch se přestal zlepšovat
Automobily, kterých rok od roku přibývá, jsou společně s vytápěním domácností největší 
hrozbou pro čistotu v Česku. V některých průmyslových oblastech, se k tomu přidávají za-
staralé provozy.
Stav ovzduší se velmi rychle zlepšoval až do konce minulého století. Pak se pozitivní trend 
zastavil. Od roku 2000 je objem škodlivých látek ve vzduchu zhruba stejný. „Emise sklení-
kových plynů ze stacionárních zdrojů pokračují v mírném poklesu, emise z motorové dopra-
vy v posledních pěti letech významně rostou,“ píše se ve zprávě o stavu životního prostředí 
za rok 2006, kterou včera schválila vláda.
Výfukové plyny však nejsou jediný problém, který způsobují auta. Vážnější je skutečnost, 
že automobily znovu a znovu víří nebezpečné látky, které by se jinak usadily. Takto poletují 
v ovzduší a lidé je vdechují. Jemný prach se usazuje v plicích. Způsobuje alergie, astma a je 
i karcinogenní.
Největší potíže s prašností mají velká města. Podle ministerské zprávy žije v oblastech, kde 
jsou opakovaně překračovány imisní limity jedovatého prachu, 62 procent Čechů.

- Prudce rostou emise z automobilové dopravy
- Zvyšuje se počet alergií způsobeným prachem
- Mírně se zvýšily emise skleníkových plynů
- Ubývá živočišných a rostlinných druhů
- Po dlouhé době se zhoršila kvalita 
  povrchových vod
- Energetická spotřeba průmyslu klesla
  o 6,5 procenta
- Zvýšila se výroba elektřiny z obnovitelných 
  zdrojů
- Stále méně lidí vypouští splašky do přírody
- Klesla produkce odpadů o 5,7 %

Jak se žije v Česku
Zpráva o životním prostředí

Povinné ručení zdraží jen těm, co bourají
Základní sazby povinného ručení příští rok opět vzrostou. Většina řidičů ale 
přesto zaplatí na rok 2008 v důsledku bonusů, tedy jízdy bez nehody, o něco 
méně než letos.
Pojišťovny argumentují, že ceny porostou zejména proto, že roste především 
objem škod na zdraví. A podražila i cena práce a náhradních dílů. Škody na 
majetku zůstávají srovnatelné s loňským rokem.

Konec „turistů“
Nejvyšší pojistné zaplatí noví majitelé aut bez „pojistné historie“. I když mají letitou praxi 
v řízení například vozidla rodičů a neměli nehodu, pojišťovny u nich použijí stejná kritéria 
jako u začátečníka. Bonus je totiž vázán na vlastníka vozidla.
Jaké ceny budou příští rok ale pojišťovny zatím tají. Plné sazby bez bonusů oznámí v prů-
běhu října. V tuto chvíli nejsou ceny na příští rok definitivně stanoveny. Většina řidičů dle 
nich bude v příštím roce platit za povinné ručení méně než letos.
Co už ale jisté je, je to, že se výrazně omezí cestování mezi pojišťovnami. Tento měsíc totiž 
začal fungovat společný registr, do kterého budou pojišťovny nahlašovat pojistné události 
a jedním pohledem tak zjistí, zda nový klient nemá u jiné pojišťovny záznam.
Toho, že spolu pojišťovny nekomunikovaly, dosud využívala řada řidičů, kteří bourali a ne-
chtěli přijít o bonus. Přešli proto rychle k jiné pojišťovně.
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Začala rekonstrukce Budějovické ulice 

V České republice je jednoznačně nejkradenějším automobilem ten, který nese znak Škoda.
Mezi všemi modely dnes provozovanými na našich silnicích se pak zájmu ne-
nechavců nejvíce „těší“ model octavia, za ním je felicia a na třetím místě pak 
fabia.
Prvenství získala octavia i přesto, že na našem trhu v počtu registrovaných vozidel 
zabírá až čtvrté místo s 215 563 vozidly, když před ní se řadí felicia (403 965 ks), 
fabia (292 517 ks) a favorit (229 773 ks).
Ze statistiky ministerstva vnitra potom vyplývá, že každá 88. octavia je u nás 
ukradená. Od ledna do 31. března tohoto roku bylo v ČR ukradeno 15 528 auto-
mobilů, z nichž více než polovinu (8834 ks) činily vozy značky Škoda.
Nejkradenější zahraniční značkou je jednoznačně Volkswagen (3310 kusů), Ford 
(1715) a Fiat (1545 ks). Nejmenšímu zájmu nenechavců se pak těší Volvo (99 
odcizených vozů), Avia (129 vozů) a Alfa Romeo (133 ks).

Kradou se i SPZ
Nejkradenější jsou samozřejmě osobní automobily. Statistiky ministerstva však také uvádějí zajíma-
vé počty v ostatních kategoriích. Jako druhé nejkradenější se ve statistikách objevují státní poznávací 
značky (SPZ), kterých se za výše uvedené období odcizilo 113 862. Jako velmi zajímavá se jeví 
statistika i v počtu ukradených autobusů – těch na našem území zmizelo 99.
V roce 2006 bylo v ČR odcizeno 20 996 motorových vozidel (20 175 dvoustopých a 821 jedno-
stopých). Přes 90 procent krádeží vozidel se týká dvoustopých motorových vozidel. Objasněnost se 
u této kategorie pohybuje od poloviny devadesátých let kolem 16 procent. V roce 2006 byla dokonce 

pouhých 14 %. Znamená to, že v průměru bylo na území České republiky v roce 2006 
odcizeno 57 motorových vozidel denně. Proti roku 2005 se počet odcizených motoro-
vých vozidel snížil o 2 044, nicméně jejich krádeže tvoří spolu s krádežemi věcí z nich 
a krádežemi součástek stále více než třetinu z celkově evidované majetkové kriminality 
a téměř čtvrtinu celkově evidované kriminality v ČR.

Nejkradenějším autem v Česku je octavia
Policie objasní jen 16 % případů

   Rekonstrukce frekventované ulice Budějovická začala v pondělí 1. října 2007.  Po jejím dokončení se uleví hlavně obyvatelům z okolních 
domů, kteří si stěžují na velký hluk projíždějících aut. V ulici jsou totiž dlažební kostky, které hodlá správce komunikace vyměnit za tišší 
asfaltový povrh.
   Oprava bude rozdělena do dvou částí. Práce v úseku mezi ulicemi Vyskočilova a Za Zelenou liškou skončí v polovině prosince a přijdou 
městský rozpočet na dvacet milionů korun.
   Na opravu zbylého úseku, která je předběžně plánována na první polovinu příštího roku, ještě neproběhla soutěž na dodavatele.
   Provede se sanace podloží do hloubky cca 50 cm, na vozovce pak bude položen nový živičný povrh. Chodníky se osadí zámkovou 
dlažbou. Zároveň bude upraven středový pás na místě určeném pro parkování aut. To, že bude celý snížen, ocení patrně hlavně vozíčkáři. 

Úpravy si zřejmě budou pochvalovat i řidiči. Současně se sníže-
ním pásu bude totiž pohodlnější samotný nájezd auty.
   Rezidentům, tedy lidem, kteří zde bydlí, zůstane i během rekon-
strukce možnost v ulici parkovat, protože práce budou rozděleny 
do několika etap. 
   Během opravy zůstane Budějovická ulice průjezdná obou-
směrně, v opravovaném úseku bude doprava svedena do jedno-
ho pruhu.
   Denně tudy projede v průměru sedm a půl tisíce aut, zácpy 
by se tvořit neměly. Tento krok je nutný i kvůli tomu, že ulice 
musí být průjezdná pro hasiče a sanitky, jako rezerva pro ucpa-
nou magistrálu.
   Na rekonstrukci vydělají kromě rezidentů a samotných řidičů 
také chodci. Přechody se totiž dočkají výraznějšího a bezpečněj-
šího označení a jeden u prodejny potravin přibude.

u této kategorie pohybuje od poloviny devadesátých let kolem 16 procent. V roce 2006 byla dokonce 
pouhých 14 %. Znamená to, že v průměru bylo na území České republiky v roce 2006 
odcizeno 57 motorových vozidel denně. Proti roku 2005 se počet odcizených motoro-
vých vozidel snížil o 2 044, nicméně jejich krádeže tvoří spolu s krádežemi věcí z nich 
a krádežemi součástek stále více než třetinu z celkově evidované majetkové kriminality 
a téměř čtvrtinu celkově evidované kriminality v ČR.

Ukradené škodovky
(od 1.1.2006 do 31.3.2007)
Model kusů
Škoda 105 673
Škoda 120 1009
Fabia 1431
Favorit 1045
Felicia 1532
Forman 276
Octavia 2456
Pick-up 66
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Tunel Blanka se začal stavět 
Nejdelší tunel na území metropole bude součástí vnitřního okruhu
   Nejdelší pražský tunel, který povede od Špejcharu na Letné po křižovatku Pelc Tyrolka 
v Tróji a bude součástí takzvaného vnitřního okruhu, se začíná budovat.

Město chce vytlačit kamiony na periferii
   Kamiony budou směrovány na vnější okruh. Vnitřní, jehož součástí je nově budovaný 
tunel, bude sloužit pouze osobním automobilům. Jeho hlavním cílem bude také spojení 
jednotlivých  částí města. Ze studie Ústavu dopravního inženýrství vyplývá, že počet 
vozidel klesne podle konkrétní ulice zhruba o desetinu až o tři čtvrtiny.
   V současné době probíhají přípravné práce. Na Letné se začala hloubit těžebněstavební 
jáma pro budoucí portál tunelu. V Tróji se připravuje staveniště pro ražbu tunelu.
   Stavba je součástí tunelového komplexu s názvem Blanka, který se skládá ze tří úseků 
– Brusnice, Dejvice a Královská obora. Bude měřit 5,5 kilometrů a měl by být hotový 
do října roku 2011.

Blanka je největší 
   Takto velký tunelový komplex se v Praze ještě nestavěl, který i z hlediska Evropy je 
poměrně velké dílo. Tunel bude i z hlediska bezpečnosti na světové úrovni.  Celý tah by 
měl být v každém směru dvouproudý, na křižovatkách budou pruhy tři.

   Blanka tvoří severní 
úsek pražského měst-
ského okruhu. Celý 
okruh je rozdělen na 
pět částí – jižní, zá-
padní, severní, severo-
východní a východní.  
Jižní tvoří takzvaná 
Jižní spojka. Kro-
mě vnitřního okruhu 
se v metropoli staví 
vnější okruh, který by 
měl kopírovat hranice 
města a měl by být do-
končen do roku 2011.

Radary v metropoli špatně fotí
Až třicet procent řidičů v Praze se vyhne trestu, často za rychlou jízdu. Umožňují  jim to 
nekvalitní snímky ze stacionárních radarů. Na fotografii bývá sice dobře patrná  registrační 
značka vozidla, ale tvář řidiče bývá nezřetelná. A právě v tomto případě není pro řidiče nic 
snazšího než říci, že za volantem seděla osoba mu blízká, a vyhnout se tak postihu. S ne-
zřetelnými fotografiemi z radarů však může být v Praze brzy konec. Podle 
dostupných informací Městská policie Praha, chystá nákup nových pří-
strojů, které budou poskytovat daleko lepší fotografie, dokonce i v barvě.
Největší procento řidičů, kteří se vymlouvají na osobu blízkou, je ve 
velkých městech. Ta totiž využívají radary s kamerami nejčastěji. Menší 
města  a vesnice na podobný sy stém nemají prostředky, a musí se tedy 
spoléhat na policii, která rychlost měří a překročení dokumentuje na mís-
tě. Svou roli sehrává i anonymita velkých měst, kde se podvody s osobou 
blízkou odhalují velmi špatně.
Kromě nových radarů chystá Praha také nákup zařízení, které je schop-
no sledovat registrační značky všech projíždějících aut. Pokud rozpozná 
značku auta hlášeného jako kradené, okamžitě upozorní policii. Město si 
od toho slibuje snížení počtu kradených vozů. 

Knižní nabídka 
Dopravního podniku

www.dpp.cz

INZERCE

TO PSK OLYMP PRAHA



22

INFOSERVIS PDM

Výměna: 10 otázek a odpovědí
1. Koho se výměna řidičského průkazu týká? Všech, kdo mají řidičáky vydané před 1. 
lednem 1994. Jde o rozkládací růžové „knížky“ z let 1964 až 1986 a první karty v plastu.
2. Kde mám výměnu dokladu požádat?  Na úřadě, kde jste jako řidič evidován. Na Magis-
trát hl. m. Prahy se musíte dostavit osobně.
3. Jsem vozíčkář a špatně se pohybuji. Mohu výměnou někoho pověřit? Ano, žádost 
můžete podat prostřednictvím zmocněné osoby na základě i neověřené plné moci. Nový průkaz 
za vás ale může převzít zmocněná osoba jen na základě ověřené plné moci.
4. Kolik výměna stojí? Pokud starý doklad není poničený, výměna je zdarma. Ti, kteří bu-
dou chtít řidičák vystavit do pěti dnů, zaplatí 500 korun.
5. Co je potřeba k žádosti o výměnu? Na úřad musíte přinést občanský průkaz, stávající 
řidičák a fotku o rozměrech 35 x 45 milimetrů. Vystavení nového dokladu je hotové zpravidla 
do 20 dnů.
6. Co když starý doklad nemůžu najít? V takovém případě musíte ohlásit jeho ztrátu. Po-
kud budete chtít znovu řídit, úřad vám vystaví dočasný doklad, na který můžete na území ČR 
jezdit po dobu 30 dnů (i v lednu příštího roku). Když už nebudete chtít znovu řídit, na úřadě 
oznámíte ztrátu a zároveň podepíšete oznámení o vzdání se řidičského oprávnění.
7. Můžu o výměnu požádat až příští rok? Možné to je, ale „úředníci“ vám mohou dát 
pokutu až 30 tisíc korun. Většina radnic (včetně Prahy) však už ohlásila, že trest udělovat ne-
budou. Zbylé radnice se zřejmě budou  řídit doporučením ministerstva dopravy, které navrhlo, 
aby sankce nepřesáhla tisíc korun.
8. Co když výměnu nestihnu do konce roku, mohu v lednu jezdit se starým řidičákem? 
V takovém případě nesmíte sednout za volant. Pokud by vás přistihli policisté, mohou vám 
udělit pokutu až do výše 2000 korun.
9. Hrozí za propadlý řidičák trestné body? Ne, trestných bodů se bát nemusíte. Jízda s pro-
padlým řidičákem nepatří mezi bodované přestupky.
10. Co když už nechci řídit? Musíte řidičský průkaz do konce roku vrátit na úřad, kde jste 
jako řidič evidován. Buďto osobně, nebo ho lze poslat poštou. Kromě řidičáku musí být přilo-
žena žádost se jménem, trvalým bydlištěm, datem narození, rodným číslem a datem přidělení 
řidičáku. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Odevzdání je definitivní. Pokud byste chtě-
li opět řídit, musíte skládat zkoušky.

Za nedodržení lhůty pro výměnu řidič-
ského průkazu může správní orgán udělit 
podle zákona  o přestupcích č. 200/1990 
pokutu až 30 000 korun. Ve smyslu záko-
na č. 71/1967, o správním řízení, jde totiž 
o nesplnění zákonem uložené povinnosti. 
Vzhledem k tomu, že společenská nebez-
pečnost nesplnění povinnosti výměny 
řidičského průkazu je nízká, ministerstvo 
dopravy doporučilo příslušným úřadům 
ukládat za to pokutu nanejvýš 1000 ko-
run.

Za neplatný řidičský 
průkaz zřejmě budou 

menší pokuty

Lhůta pro výměnu průkazů vydávaných v rozmezí let 1994 až 2000 je do konce roku 2010. 
Doklady z let 2001 až 2004 se musí vyměnit do konce roku 2013.

INZERCEINZERCE

3 tenisové antukové kurty, v zimì pøetlaková hala

2 beachvolejbalová høištì

2 bowlingové dráhy

1 høištì pétanque

kavárna sport café – kapacita 30 míst, 40 míst

parkovištì s kapacitou 15 aut, bezpeènostní kamery

terasa

SPORTOVNÍ CENTRUM LINHART

�i�kova 1436
290 01 Podìbrady
tel.: 325 610 161

info@sportcentrumlinhart.cz
www.sportcentrumlinhart.cz

�i�kova 1436
290 01 Podìbrady
tel.: 325 610 161

info@sportcentrumlinhart.cz
www.sportcentrumlinhart.cz

Pronájem celého
areálu pro
firemní akce

Celkový pohled na sportovní centrum Kavárna sport café Bowling Tenisové kurty
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Chytré zastávky zkrátí čekání

Nevyznáte se v jízdních řádech tramvají a autobusů? Nebo vám vadí to, že spoje 
mnohdy podle nich ani nejezdí?
Již příští rok by měl tento problém odpadnout. Dopravní podnik 
se totiž chystá zmodernizovat systém informování cestujících.
Zatímco dnes musí lidé, kteří se vydají na zastávku, luštit v jízd-
ních řádech, brzy by je mohly o odjezdech spojů městské hro-
madné dopravy informovat elektronické tabule, jimiž budou 
zastávky vybaveny.
Nebo postačí napsat přes mobil SMS zprávu a obratem člověku 
přijde informace, kde se zrovna na trase nachází očekávaný spoj 
a kdy přijede.
„Současný zastávkový informační systém je neefektivní. Když 
jsou výluky, tak se musí jízdní řády přelepovat. Nemůžeme včas 
reagovat na nenadálé změny tras či zpoždění,“ připustil ředitel 
marketingu a komunikace podniku Jan Svoboda.
„Nově chceme cestující informovat v reálném čase,“ dodal.
Na zastávkách budou příští rok instalovány elektronické tabule, 
na kterých „poběží“ informace o odjezdech nejbližších linek. 
Podobné zařízení, jemuž se říká „inteligentní zastávka“, si  už 
pochvalují cestující, kteří nastupují na zastávkách na nejnovější 
tramvajové trati na Barrandov. Elektronická tabule je také již na 
Malostranské.

Na stanicích MHD budou elektronické tabule, které lidem 
sdělí, za jak dlouho jim přijede jejich spoj

Systém rozpozná i zpoždění
Cestující si dnes mnohdy stěžují, že zejména tramvaje v centru města 
nejezdí podle jízdních řádů. Stačí, aby se souprava na chvíli zdržela na 
křižovatce ucpané auty, a jízdní řády vyvěšené na stojanech na zastáv-
kách jsou v tu chvíli k ničemu.
Nový systém by měl reagovat na aktuální stav v provozu – počítat s od-
chylkou od plánovaného jízdního řádu, ale i s tím, že vůz může mít po-
ruchu a vynechá.
„Všechny tramvaje i autobusy jsou vybaveny GPS navigací, takže 
přesně víme, kde na trase zrovna jsou. Dispečink ví i o všech náhlých 
uzavírkách, poruchách nebo nehodách, takže bude moci informace na 
tabulích hned měnit,“ vysvětlil Jan Svoboda. Lidé si tak mohou ihned 
zvolit náhradní trasu.
„Chceme, aby cestující věděli, za jak dlouho jim spoj přijede, aby nemu-
seli čekat na zastávce a mohli si jít třeba koupit noviny,“ dodal.
Novým informačním systémem mají podle něj být vybaveny desítky za-
stávek autobusů i tramvají, zejména v centru. Jako první přijdou na řadu 
přestupní zastávky.
Elektronické tabule by měly být také na chodníku před vstupy do stanic 
podzemní dráhy. To aby lidé nemuseli scházet do metra a tam několik 
minut čekat, místo aby si třeba na povrchu vyřídili telefonát.

Zajímavosti pražského metra

1967 – Výstavba první stanice.
15. března byly zahájeny stavební práce na stanici Hlavní nádraží, 
která se tak stala první budovanou zastávkou pražského metra.
1969 – Ražba prvního tunelu.
20. ledna začala mezi nynějšími stanicemi Pražského povstání 
a Vyšehrad ražba prvního tunelu metra.
1974 – Zahájení provozu metra.
V tehdejším svátečním datu 9. května byl zahájen provoz na prv-
ním provozním úseku metra trati C, kde zpočátku jezdily pouze 
třívozové soupravy.
1978 – Zahájen provoz na trati A.
Jako druhá trať pražského metra byl 12. srpna zprovozněn první 
provozní úsek trati A.
1985 – Zahájen provoz na trati B.
Jako třetí trať byl 2. listopadu zprovozněn první provozní úsek na 
trati B.

Metro – moderní dopravní prostředek, který určitě zasahuje do každodenního života většiny 
Pražanů a bez kterého si běžný život naší metropole již nedovedeme představit. Metro si žije 
skrytě pod zemí už více než 30 let, proto neuškodí uvést několik historických zajímavostí.

1990 – Přejmeno-
vání stanic.
Vzhledem k ce-
lospolečenským 
změnám bylo 22. 
února přejmenováno celkem 13 stanic pražského metra.
2000 – Nové soupravy.
27. ledna se mohli obyvatelé poprvé v pražském metru projet novými 
soupravami typu M1, vyrobenými firmami ČKD DS, Siemens a Ad-
Tranz.
2002 – Povodeň.
13. až 15. srpna. Při povodni bylo zatopeno celkem 19 stanic met-
ra a škody napáchané vodou byly vyčísleny na částku kolem sedmi 
miliard Kč. Jde tak o největší poškození metra v celé jeho dosavadní 
historii.
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